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PROGRAMA 

 

27/06/2017 - terça-feira 
 

08h30min  às 11h30min -  Oficina Internacional:  
Agenda de pesquisa em Geografia da Saúde na América Latina e Caribe 
Apresentação, debate e construção de agenda de pesquisa no contexto de 
integração da América Latina e Caribe. 
  

Dr. Raul Borges Guimarães (UNESP / Presidente Prudente) – Brasil 
Dr. Jorge Amâncio Pickenheyn – (Universidad Nacional de San Juan) - Argentina 
Dr. José Seguinot Barbosa (Universidad de Puerto Rico) - Porto Rico 
Drª. Luisa Iñiguez Rojas (FLACSO/ Universidad de La Habana) - Cuba 
Me. Mauricio Fuentes Vallejo (Fundación Santa Fe de Bogotá) - Colômbia 
Dr. Miguel Ernesto González Castañeda (Universidade de Guadalajara) - México 
 

11h30min às 13h30min –  Intervalo para almoço 
 

13h30min  às 18h00min - Oficinas Temáticas: 
 

Oficina Temática I:  
Geografia e Alimentação 
A oficina Geografia e Alimentação tem por objetivo dessa atividade é debater e 
analisar os fatores relacionados a alimentação, o uso e a disputa de terras no Brasil, 
e o impacto para a segurança alimentar e nutricional, tanto para a população em 
geral, como para os pequenos produtores e para a população indígena. 
 

Drª. Verônica Gronau Luz (UFGD/ FCS) - Coordenação da Oficina 

Dr. J. Christopher Brown (Kansas University, EUA) 
Dr. Emerson Ferreira Guerra (UFRRJ) 
Drª. Ana Maria Segall Corrêa (UNICAMP/ CONSEA) 
Drª. Dulce Lopes Barboza Ribas (UFMS) 

 
Oficina Temática II:  
Contextos Geográficos, Saúde Mental, Drogas e Violências 
A complexidade da realidade e as fragmentações na Ciência colocam desafios para 
uma temática interdisciplinar de alta relevância, como o proposto nesta oficina 
"Contextos Geográficos, Saúde Mental, Drogas e Violências". 
A oficina reunirá especialistas de distintas áreas do conhecimento para discussões 
teóricas e resultados empíricos acerca da territorialidade dos serviços de saúde 
mental e dos contextos geográficos das incidências do abuso de álcool e outras 
drogas, de psicopatologias e das violências. 
 

Dr. Adeir Archanjo da Mota (UFGD/Geografia) - Coordenação da Oficina 
Dr. Alcindo José de Sá (UFPE/ Geografia) 
Dr.ª Camila Nunes Dias (UFABC/ Psicologia) 
Dr. Conrado Neves Sathler (UFGD/Psicologia) 
Dr. Marcelo da Silveira Campos (UFGD/ Ciências Sociais) 
Dr. Luís Fernando Farah de Tófoli (UNICAMP/ Medicina) 
Esp. Thiago Monteiro Pithon (Ministério da Saúde/SAS/DAET/CGMAD) 
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Oficina Temática III:  
 
Investigación Transdisciplinar desde el Enfoque de Ecosalud, aportes 
desde la Geografía  
Por medio del taller quisiéramos compartir nuestras experiencias y generar 
reflexiones con los participantes sobre el rol de la Geografía en escenarios de 
investigación transdisciplinar, los cuales se hacen cada vez más frecuentes y 
necesarios en el ámbito de la investigación en salud y en la búsqueda de soluciones 
a problemáticas de salud pública. 
 

Me. Mauricio Fuentes (Fundación Santa Fe de Bogotá) - Coordenação da Oficina  
Dr. Daniel Elías Cuartas Arroyave (Universidad del Valle – Colômbia) 
Me. Simon Paul Jean Tomasi (Fundación Santa Fe de Bogotá – Colômbia) 

 
19h00min - Cerimônia de Abertura 
 

19h30min - Prêmio  Josué de Castro 
 
20h00min - Conferência de Abertura: 
Saúde na Fronteira e Fronteira(s) na Saúde 
Dr. Paulo Cesar Peiter (FIOCRUZ) 

  
 

28/06/2017 - quarta-feira 
 

08h30min  às 11h30min - Sessões de Comunicações Orais  
                                            Seção de Pôsteres 

 
11:30 às 13:30 - Intervalo para almoço 
 

13h30min  às 15h30min - Mesa Redonda 1:   
Epistemologia e Abordagens Teóricas em Geografia da Saúde 

 
Dr. Paulo Nuno Maia de Sousa Nossa (Universidade de Coimbra, Portugal) 
Dr. Raul Borges Guimarães (UNESP – Presidente Prudente) 
Drª. Catia Paranhos Martins (UFGD/ Psicologia) 
Mediadora: Drª. Flávia de Oliveira Santos (UFU) 

 
15h30min às 16h00min - Lançamento de livros e "café" 
 

 
16h00min  às 18h00min - Mesa Redonda 2:   
Informação Geográfica e Geotecnologias aplicadas à Saúde 

 
Dr. José Seguinot (Universidad de Puerto Rico) 
Dr. Christovam Barcellos (FIOCRUZ/ ICICT) 
Dr. Guilherme Loureiro Werneck (UERJ/UFRJ) 
Mediadora: Drª. Marina Jorge de Miranda (USP/ FSP) 
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19h30min - Programa Artístico-Cultural 
 
20h00min - Análise de Conjuntura  
Saúde na América Latina e Caribe 

 
Dr.ª Luisa Iñiguez Rojas (Universidad de La Havana, Cuba) 
Dr. Jorge Amancio Pickenhayn (Universidad Nacional de San Juan, Argentina) 

 

 

29/06/2017- quinta-feira 
 

 
08h30min  às 11h30min - Sessões de Comunicações Orais  
                                            Seção de Pôsteres 

 
11:30 às 13:30 - Intervalo para almoço 

 
13h30min  às 16h00min - Mesa Redonda 3:   
Saberes Tradicionais e Alternatividades em Saúde Coletiva 

  
Liderança religiosa indígena 
Dr. Francisco Mendonça (UFPR) 
Drª. Martha Priscila Bezerra Pereira  (UFCG) 
Drª. Cándida Graciela Chamorro Arguello (UFGD/História) 
Mediadora: Drª. Cláudia Marques Roma (UFGD/Geografia) 

  

19h30min - Programa Artístico-Cultural 
Peça Teatral: ARA PYAHU - DES/CAMINHOS DO CONTAR-SE 

 
 

30/06/2017- sexta-feira 
 

 
8:30min  às 10:30min - Mesa Redonda 4:   
Saúde e Meio Ambiente 

  
Dr. Samuel do Carmo Lima (UFU) 
Dr. Julio Henrique Rosa Croda (UFGD/ Medicina) 
Dr. José Aquino Junior (UFMA) 
Mediadora: Drª Márcia Siqueira de Carvalho (UEL) 

 

10:30min  às 11:30min - Montagem do Painel “Saúde e Fronteira(s)” 
 
11h30min às 13h30min - Intervalo para almoço 
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13h30min  às 15h30min - Mesa Redonda 5:   
Desigualdades Sociais, Acessibilidades e Regionalização dos Serviços 
de Saúde 

 
Dr. Miguel Ernesto González Castañeda (Universidade de Guadalajara, México) 
Dr. Jan Bitoun (UFPE) 
Dr. Rivaldo Mauro de Faria (UFSM) 
Mediadora: Drª. Gabriela Rieveres Borges de Andrade (UFGD/ Psicologia) 

 
15h30min às 16h00min - "café" 
 

16h00min  às 18h00min - Premiações e Sessão de Encerramento 
 

19h30min - Programa Artístico-Cultural 
Peça Teatral: ARA PYAHU - DES/CAMINHOS DO CONTAR-SE 
 

 

01/07/2017- sábado 
 
8h00min às 17h30min - Trabalhos de Campo I: 
Fronteira Brasil - Paraguai 

 

8h30min às 12h00min - Trabalhos de Campo II: 
Acampamentos e Reserva Indígena em Dourados – MS 
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PREFÁCIO  
 
 

No Brasil, diversos eventos no campo da Saúde Coletiva - como os 

congressos brasileiros de Epidemiologia, de Saúde Coletiva e Ciências Sociais em 

Saúde, expressam o interesse crescente no meio acadêmico e nas instituições 

públicas pela incorporação de novos conceitos e metodologias capazes de 

avançar nas análises de situação de saúde e na promoção das políticas públicas 

de saúde no Brasil.  

Os geógrafos brasileiros não ficaram alheios a esse processo. Desde 

dezembro de 2003, quando foi realizado o I Simpósio Nacional de Geografia da 

Saúde, na cidade de Presidente Prudente-SP, bianualmente ocorre este evento, 

que já na primeira edição reuniu cerca de 200 profissionais e estudantes de 

distintas unidades federativas do Brasil e pesquisadores da Argentina, Uruguai, 

Chile, Colômbia, México e Cuba. Desde então seis outros simpósios foram 

realizados, com uma média de 250 participantes e em cidades de distintas 

regiões brasileiras (Curitiba, Rio de Janeiro, Uberlândia, Recife, São Luís e 

Brasília).  

A partir de sua terceira edição o evento passou a ocorrer concomitante 

com o Fórum Internacional de Geografia da Saúde, o que ampliou a participação 

da comunidade científica latino americana e teve a adesão de europeus, 

americanos, africanos e oceânicos. Assim, dada as suas abrangências espacial e 

temática, este simpósio e fórum bianuais, denominados de GeoSaúde, são 

reconhecidos pelas comunidades científicas nacional e internacional, a exemplo 

da Comissão de Saúde e Ambiente da União Geográfica Internacional (UGI). 

A consolidação deste evento reflete os avanços acadêmico-científicos do 

olhar geográfico para as ciências da saúde, assim como o interesse da área da 

saúde pelo espaço geográfico, tanto como categoria de análise da distribuição 

espacial de agravos à saúde, quanto para o aperfeiçoamento dos sistemas de 

saúde. Este movimento tem como bases a renovação da Epidemiologia, que 

busca caracterizar os determinantes sociais e ambientais dos problemas de 

saúde; a preocupação com o desenvolvimento da promoção de saúde, 

compreendendo o território como estratégia de ação; e a necessidade de 

regionalizar os serviços e ações de saúde, entre outros temas ligados à história 

recente da  Saúde Pública.  

Por outro lado, a Geografia da Saúde, desde a sua origem, tem sido 

calcada na evidência dos problemas, permitindo a identificação de lugares e 

situações de risco, apoiando o planejamento territorial de ações de saúde e o 

desenvolvimento das atividades de prevenção e promoção de saúde, além de 
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contribuir com a construção de políticas públicas de saúde que visem eficácia, 

eficiência e efetividade. Um dos compromissos primordiais da Geografia da 

Saúde no Brasil é contribuir para a consolidação do SUS, diminuição das 

iniquidades em saúde e a redução das desigualdades sociais. 

Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento científico do Centro-

Oeste, entre os dias 27 de junho de 01 de julho de 2017, realiza-se na 

Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) o VIII Simpósio Nacional de 

Geografia da Saúde e o V Fórum Internacional de Geografia da Saúde. O tema 

escolhido para nortear as discussões do VIII simpósio é “Saúde na Fronteira e 

Fronteira(s) na Saúde”. Assim, a temática considera o contexto geográfico da 

extensa faixa de fronteira continental do Brasil e a necessidade de ampliar a 

compreensão dos processos saúde-doença através das diversas-diferentes 

fronteiras do conhecimento, étnicas, geográficas, da alteridade.  

Os debates do VIII Simpósio foram planejados através dos eixos temáticos 

que compõem a organicidade do evento, desde a  temática central da proposta, e 

são: epistemologia e abordagens teóricas em geografia da saúde; saúde e meio 

ambiente; informação geográfica e geotecnologias aplicadas à saúde; 

desigualdades sociais, acessibilidade e regionalização dos serviços de saúde; 

saberes tradicionais e alternatividades em saúde coletiva. Além disso, oficinas 

internacional e temáticas  devem contribuir para aumentar a sinergia de 

pesquisadores e universidades latino americanas e tratar de temas emergentes, 

denominadas: Agenda de pesquisa em Geografia da Saúde para América Latina 

e Caribe; Geografia e Alimentação; Contextos Geográficos, Saúde Mental, 

Drogas e Violências; e, Investigación Transdisciplinar desde el Enfoque de 

Ecosalud, aportes desde la Geografía. 

 Com essa programação, mais de 280 participantes inscritos  têm a 

oportunidade de assistir as Conferências, Mesas-Redondas, Oficinas, Sessões de 

Comunicações Orais e de Pôsteres, Análise de Conjuntura, Apresentações 

Artístico-culturais relacionadas ao tema do evento e Trabalhos de Campo. Neste 

instigante entrelaçar de ideias, as atividades do evento buscam o cruzar de 

fronteira(s) nos 141 trabalhos científicos, divididos entre 94 apresentações orais 

e 47 pôsteres.  

As 17 seções de comunicações orais aglutinam trabalhos por proximidade 

de objetos de estudo, visando tornar os debates ainda mais profícuos. Estas 

sessões reunem trabalhos sobre: 01 - Fronteiras e Saúde na América Latina e 

Caribe; 02 - Saúde Mental e Contextos Geográficos; 03 - Dengue e Diferenciação 

Espacial; 04 - Território Usado e Regionalização dos Serviços de Saúde; 05 - 

Espacialidades das Leishmanioses Visceral e Tegumentar; 06 - Qualidade da 

Água e Doenças de Veiculação Hídrica; 07 - Mapeamento e Contextualização de 
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Doenças Infecto Contagiosas; 08 - Práticas Espaciais e Espacialidades de 

Doenças Crônicas; 09 - Alternatividades em Saúde Coletiva e Promoção da 

Saúde; 10 - Agrotóxicos, Ambiente e Segurança Alimentar; 11 - Violências e 

Saúde Pública; 12 - Dengue e Dinâmica Ambiental; 13 - Políticas Públicas de 

Saúde; 14 - Saúde, Geografia e Contexto Escolar; 15 - Interdisciplinaridade e 

Epistemologia em Geografia e Saúde; 16 - Informação Geográfica e 

Geotecnologias Aplicadas à Saúde; e, 17 - Impactos da Saúde Ambiental na 

População e na Saúde do Trabalhador. 

Através da realização do simpósio e do fórum, espera-se ampliar a 

participação de pesquisadores, professores e estudantes de graduação e pós-

graduação, em especial em relação aos convidados internacionais, consolidando 

esse movimento de valorização das análises geográficas dos problemas de saúde 

e da busca de estratégias de superação desses desafios. Diante desse quadro, a 

finalidade principal desse evento é explorar novas fronteiras de pesquisa entre a 

geografia e a saúde e fomentar redes internacionais para compartilhar esta 

informação e gerar sinergias de pesquisa e de aplicações dessas pesquisas nos 

serviços de saúde. Dessa maneira, o evento é de extrema relevância para o 

fortalecimento do movimento de valorização das análises geográficas dos 

problemas de saúde e da busca de estratégias de superação desses desafios. 

O Grupo de Pesquisa Saúde, Espaço e Fronteira(s) – GESF como organizador 

do evento reporta menção especial de gratidão àqueles que tomaram parte ativa na 

Comissão Organizadora e na Comissão Científica, assim como as instituições 

realizadoras: a Universidade Federal da Grande Dourados, a Associação dos 

Geógrafos Brasileiros – Sessão Dourados e a Universidade Estadual Paulista – 

Campus Presidente Prudente, bem como àqueles que atuam como mediadores, 

coordenadores de sessões e monitores na realização deste evento.  

Por fim, agradecemos os apoiadores do evento pelo aporte financeiro, 

institucional e parcerias (CAPES, FUNDECT, CNPQ, PROPP(UFGD), PROEX 

(UFGD), ADUFDOURADOS, FCH(UFGD), FCS(UFGD), PPGG(UFGD), UFMS, IGU-

UGI, GECI, BIOGEOS, PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS). Tempos de 

crise nos fazem estremecer e fortalecer. Que este evento propicie o explorar de 

novas fronteiras da práxis entre a Ciência Geográfica e as Ciências da Saúde. 

 

Dourados - Brasil, junho de 2017. 

 
Adeir Archanjo da Mota 
Cláudia Marques Roma 
Raul Borges Guimarães 

Coordenadores do VIII GeoSaúde 
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Resumo 
Este artigo tem o objetivo de analisar a vulnerabilidade à malária na fronteira Brasil-Guiana Francesa 
a partir de uma abordagem ecossistêmica utilizando dados epidemiológicos para caracterização da 
endemia no período 2003-2013 e dados coletados em campo em grupos de discussão sobre a 
percepção dos agentes de saúde locais sobre a malária. Encontramos que a malária importada e a 
malária urbana se destacam como problemas relacionados à mobilidade transfronteiriça nesta região 
apontando a necessidade de implantação de um sistema de vigilância integrada entre os dois países 
vizinhos, com compartilhamento e harmonização dos dados e indicadores, bem como ações 
coordenadas de promoção e prevenção da saúde. 
 
Palavras chave: Vulnerabilidade em Saúde. Malaria. Saúde nas Fronteiras. Brasil. Guiana Francesa. 
 
Abstract 
This article aims to analyze the vulnerability to malaria in Brazil-French Guiana border from an 
ecosystem approach using epidemiological data to characterize the disease in the period 2003-2013 
and data collected in the field in discussion groups on the perception of agents health sites on malaria. 
We found that the imported malaria and urban malaria stand out as cross-border mobility related 
issues in this region indicates the need for implementation of an integrated surveillance system 
between the two neighboring countries, sharing and harmonization of data and indicators, as well as 
coordinated actions promotion and health prevention. 
 
Key works: health vulnerability. malaria. border health. Brazil. French Guiana 
 
 
Introdução 
 

O Brasil tem conseguido diminuir drasticamente a incidência de malária em seu território na 
última década, em 2014 atingiu a menor marca em 35 anos, 143.250 casos, entretanto, as metas de 
eliminação da malária no território nacional apresentam grandes desafios, principalmente nas regiões 
de fronteira internacional. Somente 98 municípios que compõem a faixa de fronteira Norte (Arco 
Norte), contribuíram com 37,2% de todos os casos de malária registrados no Brasil em 2010, dentre 
os quais, 16 municípios fronteiriços contribuíram com 68% do total de casos naquele ano (PEITER et 
al., 2013). São municípios de alto risco para malária (mais que 50 casos/1.000 habitantes). Nesse 
sentido a fronteira internacional foi considerada pelo Ministério da Saúde por intermédio do Programa 
Nacional de Controle da Malária – PNCM como uma região prioritária para o controle da malária na 
Amazônia. Este artigo procura investigar os determinantes da malária de fronteira no Oiapoque, 
localizado na divisa entre o Brasil e a Guiana Francesa, com foco na vulnerabilidade em saúde, onde 
o significativo número de casos importados, a elevada mobilidade transfronteiriça e o aumento de 
casos de malária na área urbana representam grandes ameaças para o controle dessa endemia. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 

 
Este artigo trata da vulnerabilidade em saúde e particularmente à malária na fronteira Brasil-

Guiana Francesa, região caracterizada pela presença de florestas úmidas da Guiana, com fortes 
precipitações e temperaturas médias elevadas ao longo de todo o ano e alta densidade de coleções 

mailto:marmutis@ioc.fiocruz.br


 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   4 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
hídricas, um ambiente natural altamente propício para a reprodução de anofelinos, os vetores da 
malária. 

Do ponto de vista demográfico é uma região com baixa densidade populacional, sendo a 
cidade de Oiapoque no Amapá (BR) a maior aglomeração com cerca de 25 mil habitantes (IBGE, 
2016), seguida de Saint Georges D’Oyapock na Guiana Francesa (FR) com cerca de 4 mil habitantes. 
A região tem uma forte presença de populações indígenas em aldeias dispersas em toda a zona 
fronteiriça e presença de populações flutuantes compostas principalmente por garimpeiros 
provenientes de diversas regiões como o Pará e Maranhão que realizam suas atividades de 
garimpagem na Guiana Francesa e no Suriname.  

No lado brasileiro, a economia de Oiapoque está historicamente ligada à atividade do garimpo 
de ouro, do comércio, da cultura de mandioca, extração do açaí e venda de produtos hortigranjeiros 
comercializados no mercado local. Existe também a atividade da pesca e a caça de subsistência de 
vários povos indígenas que se encontram ao longo dos rios e nas florestas da região.  

Para tratar a questão da vulnerabilidade social em relação à malária utilizou-se o referencial 
teórico da abordagem ecossistêmica da saúde (GOMEZ E MINAYO, 2006), a partir de um modelo 
multidimensional (LAURENTINO DOS SANTOS E AUGUSTO, 2011). 

Trata-se de um estudo ecológico transversal quantitativo e qualitativo. A abordagem orienta-
se pela adoção a noção de vulnerabilidade para uma melhor aproximação aos determinantes da 
malária na Zona Transfronteiriça Brasil-Guiana Francesa (ZTBG) evitando a associação linear entre 
“fatores de risco” e efeitos, ou “desfechos” intrínsecos aos modelos que têm o paradigma do risco 
como base teórico-metodológica (BARATA, 2005). 

Para a análise da vulnerabilidade à malária na ZTBG foram utilizados os seguintes 
instrumentos: pesquisa documental, seleção de indicadores epidemiológicos da malária, observação 
de campo e grupos focais em Oiapoque (AP) no lado brasileiro da fronteira, Saint Georges (GF) e 
Camopi (GF) com foco na percepção dos atores de saúde sobre a malária na fronteira. O protocolo 
de pesquisa foi submetido e aprovado pelo comitê de ética em pesquisa com seres humanos CEP 
FIOCRUZ-IOC e registrado sob o número 021975/2016.  

O conceito de vulnerabilidade em saúde contribui para a identificação dos determinantes da 
malária na ZFBG (MARANDOLA E HOGAN, 2009: MOREL, 2012; NOSSA et al., 2013; ACSELRAD, 
2013; SUSSER & SUSSER, 1998; AYRES, 2011).  

Adotou-se nesse artigo a concepção de vulnerabilidade como uma produção social, resultante 
da materialização das inequidades e das susceptibilidades nos lugares que revelam, sobretudo, as 
diferenças de poder e de acesso à informação dos grupos populacionais (CUTTER et al. 2003). Ela 
deve ser pensada como uma condição socialmente construída e dependente das percepções que as 
populações têm dos riscos aos quais estão submetidos determinados grupos da população em uma 
sociedade (ACSELRAD, 2013).  

A vulnerabilidade vai, portanto, além do indivíduo, abarcando aspectos coletivos e contextuais 
que levam à susceptibilidade, às doenças e transtornos (AYRES, 2009; 2011). Ela está ligada aos 
aspectos estruturais da sociedade, que são as desigualdades de renda, educação e acesso aos 
serviços, bem como aos aspectos fisiológicos e perceptivos. Os últimos incluem a noção de risco, em 
particular a maneira como essa noção se exprime no imaginário social e seus diferentes significados 
historicamente (AYRES, 2009).  

O contexto social compreendido à luz do conceito de vulnerabilidade amplia a capacidade de 
compreensão dos determinantes da saúde e particularmente dos processos de manutenção de 
situações de saúde particulares como no caso da malária nas fronteiras.  

Do ponto de vista da saúde pública, as fronteiras são consideradas como territórios 
vulneráveis, pois os agentes patogênicos e os vetores atravessam sem dificuldade os limites 
internacionais dado que este trata-se em geral de uma barreira artificial (imposta) aos fluxos naturais 
e sociais que sustentam a vida numa determinada região (Figura 1). 
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Figura 1: Esquema dos efeitos do limite político na fronteira internacional 
Fonte: Peiter, 2016. 
 
Neste artigo, a fronteira internacional é definida como um contexto geográfico particular, que 

se estende sobre uma dada zona, de um lado e de outro da linha do limite internacional, criando uma 
região particular: a “zona de fronteira” (RUMLEY e MINGUI, 1991; MACHADO, 2000).  

No marco da geografia da saúde, diversos estudos procuram relacionar a zona de fronteira à 
circulação internacional de doenças. Nota-se um interesse crescente pela fronteira na saúde a partir 
do evento da pandemia de AIDS, na década 1980, e mais tarde com a emergência da gripe aviária, a 
SARS, o Ebola, e mais recente ainda com a epidemia de ZIKA. Neste contexto histórico as fronteiras 
internacionais tornam-se objeto privilegiado de pesquisas em saúde, particularmente a vigilância 
epidemiológica ou vigilância de doenças nas zonas de transfronteiriças.  

Para além do problema das doenças transmissíveis, a fronteira internacional é para a saúde 
uma região peculiar. Será que poderíamos dizer que a fronteira é um lugar de vulnerabilidade em 
saúde?  

 

Resultados  

A zona transfronteiriça Brasil-Guiana Francesa (ZTBG) se situa ao norte da América do Sul 

na zona equatorial com um clima quente e úmido. A ZTBG agrupa 4 municípios (ou comunas 
francesas), nomeadamente o município de Saint-Georges de l’Oyapoque, Camopi e Ouanary do lado 
guianês e o município de Oiapoque no lado brasileiro. O rio Oiapoque separa fisicamente o Brasil da 
Guiana Francesa. Uma rodovia de 192 km liga Saint Georges a Caiena (3 horas de viagem) e do lado 
brasileiro a rodovia BR-156 com 590 km (150 km em pista não asfaltada) liga Oiapoque à Macapá (a 
capital do estado do Amapá) (Figura 2).  
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Figura 2 – Mapa da Zona Transfronteiriça Brasil-Guiana Francesa  
 
A população da ZTBG é de cerca de 30 mil habitantes, 23.628 em Oiapoque, 4.046 em Saint 

Georges, 1.657 em Camopi e 113 em Ouanary. A população da ZTBG é bastante heterogênea, 
composta por brasileiros, imigrantes surinameses, franceses metropolitanos, haitianos, e as 
populações tradicionais (Wayana, Waiampi, Galibi, Palikur, entre outros) (PIANTONI, 2011; GARCIA 
et al., 2013).  

A cidade de Oiapoque é a maior da ZTBG e um importante local de passagem na fronteira 
Brasil-Guiana Francesa. O fluxo migratório sempre foi muito importante na ZTBG, principalmente em 
direção à Guiana Francesa como região de acolhida de imigrantes vindos do Brasil e origem de um 
terço dos imigrantes estrangeiros na Guiana. Esses vêm principalmente dos estados do Amapá, Pará 
e Maranhão e se estabelecem a maior parte nas cidades de Caiena e Kourou, outros em Saint 
Georges e em diversos sítios de garimpo clandestinos no interior do território guianense. 

Há uma grande assimetria de renda entre os países lindeiros, pois no ano de 2016, enquanto 
que o salário mínimo no Brasil era de cerca de 880 reais (cerca de 250 euros), na Guiana Francesa 
era de 1.337 euros (cerca de 4.800 reais). Esta discrepância juntamente com a existência de ouro de 
aluvião na Guiana Francesa e no Suriname serve de atrativos para brasileiros. As oportunidades 
geradas pelo comércio transfronteiriço entre os países vizinhos também atraem população e 
dinamizam a economia local. Entretanto, são atividades altamente instáveis, que dependem das 
flutuações do câmbio das respectivas moedas nacionais, bem como das eventuais brechas no 
controle do garimpo nestes países. 

Historicamente, esta instabilidade e “informalidade” do garimpo afetou negativamente a forma 
de desenvolvimento das cidades fronteiriças, principalmente de Oiapoque (AP), sem ter parâmetros 
claros de crescimento populacional, alternando períodos de forte afluxo com estagnação, esta cidade 
foi acumulando os problemas de infraestrutura de habitação, saneamento, saúde, energia, 
telecomunicações, segurança pública, etc.  

A mobilidade transfronteiriça sempre foi intensa e a travessia do rio Oiapoque efetuada por 
pequenos barcos à motor (conhecidos como catraias) que transportam passageiros e mercadorias 
diariamente. Há que se destacar que para além das trocas cotidianas, os movimentos de garimpeiros, 
turistas ocasionais e a circulação de uma moeda mais forte que o Real, incentivam o comercio sexual 
reflexo da vulnerabilidade social da população desta fronteira (CASTRO, 2012).  

Um problema sempre presente na região é a malária.  A reprodução e transmissão do 
parasito (plasmódio) é diretamente facilitada pelas condições socioeconômicas e culturais da 
população. A população, de modo permanente ou temporário, frequenta ou reside nas zonas de alto 
risco, onde a exposição ao vetor pode ser facilitada pelas condições de vida precárias, a falta de 
saneamento, as condições de trabalho e em particular a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, 
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a precariedade de ações de controle, estas situações são diretamente ligadas ao aumento da taxa de 
transmissão da doença. A mobilidade de pessoas na ZTBG fornece permanentemente população 
suscetível e agem como um elemento de difusão de cepas de Plasmódio, ou mesmo pela introdução 
de parasitas nas zonas que ofereçam condições de receptividade gerando novos focos de malária 
(SUAREZ-MUTIS, 2010; VILLEMANT, 2013). O mesmo ocorre para outras doenças transmitidas por 
vetores como a dengue, a Chikungunya e a Zika, que também vêm atingindo a ZTBG (Zona 
Transfronteiriça Brasil-Guiana Francesa). 

No período do estudo de 2003 a 2013 ocorreram em Oiapoque 50.886 casos, uma média de 
5.089 +/- 990,4 casos anuais (IC 95%%: 4380-5797) com uma mediana de 5.186 casos. A incidência 
parasitária anual (IPA) 2003-2013 foi 286,03 casos por 1.000 habitantes.  

Entre os casos notificados, 25.459 eram autóctones e 25.728 importados de outros 
municípios ou de outros países. Analisando estes dados pode-se observar dois períodos distintos o 
primeiro de 2003 à 2007 e o segundo período de 2008-2013. No primeiro período, 67,7% das 
notificações foram de casos importados de outro país, 1,4% notificações eram de casos importados 
de outros municípios e 30,9% de casos autóctones.  

A partir de 2008 houve uma mudança na configuração das notificações com a diminuição do 
número de casos importados e um aumento dos casos autóctones. Ao longo do período 2008-2013, 
67,7% dos casos eram autóctones, 32,9% importados de outro país e 0,4% importados de outro 
município. As mudanças foram estatisticamente significativas (p<0,01; p<0,05, respectivamente) 
(Gráfico 1).  

 

 
 
Grafico 1 – Gráfico da Série temporal de casos de malária importada em Oiapoque, 2003 a 

2012. 
Fonte: SIVEP-Malária, 2014. 
 
A Guiana francesa foi o país que mais exportou casos para o município de Oiapoque no 

período de estudo (98,1%). Do total dos casos recebidos pela Guiana Francesa 42,4% (10.710 / 
25.232) deviam-se ao Plasmodium falciparum (a malária mais grave). Normalmente são os brasileiros 
que trabalham na Guiana nos garimpos clandestinos e que são diagnosticados de malária em 
Oiapoque (Brasil), onde eles não têm problemas de fazer o exame e obter o tratamento. No lado 
guianês o acesso ao diagnóstico e tratamento é mais difícil, pois eles são imigrantes ilegais e eles 
têm medo de serem presos e expulsos do país.  
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Outra característica da malária em Oiapoque é que ela se tornou cada vez mais urbana no 

período analisado (Gráfico 2).  
 

 
 
Gráfico 2 – Série temporal de casos de malária autóctones por situação de residência urbana 

e rural 2003-2012. 
Fonte: SIVEP-Malária, 2014. 
 
Os casos autóctones urbanos representam 14,3% do total de casos no município em 2003, e 

dez anos mais tarde, em 2012 eles passaram a representar 53,7%.  
 Além dos dados de incidência de malária na região realizou-se uma pesquisa junta à gestores 
de saúde na cidade de Oiapoque em 2012 que concluiu que existiam vários pontos fracos no sistema 
de vigilância e controle da malária neste município, principalmente no que se refere à falta de 
recursos humanos (profissionais de saúde) e equipamentos, bem como a descontinuidade das ações 
devido a elevada rotatividade e a penúria de mão-de-obra e por outro lado o desconhecimento da 
malária e suas formas de transmissão (PEITER et al., 2013).  

 
Discussão 
Situada na conjunção de dois sistemas territoriais distintos, a zona de fronteira apresenta 

problemas particulares que afetam e regulam a situação sanitária das populações fronteiriças. As 
assimetrias econômicas, jurídicas, políticas, culturais e sociais entre os dois lados do limite 
internacional incitam e encorajam os fluxos transfronteiriços (MACHADO, 2005; PEITER, 2007).  

A alta mobilidade populacional gera problemas para o registro de informações 
epidemiológicas fundamentais para a vigilância (local de residência, local provável de infecção, local 
de diagnóstico). Uma dificuldade generalizada é recuperação das trajetórias dos pacientes 
pertencentes aos grupos em situação ilegal (imigrantes sem documentos, garimpeiros, trabalhadores 
do sexo, etc.), ressalta-se que esses grupos com elevada mobilidade têm grande presença nas zonas 
de fronteira. Além disso, os instrumentos de coleta de dados dos casos de doenças não são 
adaptados às necessidades de conhecimento das trajetórias destes pacientes (PEITER, 2005; 
EDWARDS et al., 2015).  

A marginalização econômica e social das áreas de fronteira (sobretudo na Amazônia) onde 
verifica-se a baixa densidade de infraestrutura de serviços, institucional, de profissionais e recursos, 
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incentivam as atividades ilícitas e a informais, o contrabando, o desvio de recursos, a fraude fiscal e o 
tráfico de drogas e armas, como alternativas à geração de renda nestas zonas, criando um contexto 
propício à violência e ao uso de drogas (MACHADO, 2000).  

Em zonas de fronteira mais isoladas a dispersão da população e sua mobilidade 
transfronteiriça criam vários tipos de dificuldades à coleta de informação resultando na subnotificação 
dos casos (silêncio epidemiológico), incompletude dos formulários, e a precariedade do controle dos 
programas de saúde, principalmente de prevenção de doenças, a evasão de pacientes ou o 
abandono dos tratamentos, muitas vezes simplesmente por falta de meios de transporte aos centros 
de saúde, falta de medicamentos e pessoal de saúde, levando à endemização de doenças 
perfeitamente curáveis e controláveis. As doenças erradicadas em outras regiões se perpetuam 
nestes espaços do abandono, que podem tornar-se focos para o desenvolvimento de novas 
epidemias no futuro.  

Em suma, a situação de saúde em cada região da fronteira é influenciada por vários 
elementos ligados ao ambiente, à dinâmica demográfica, às condições de vida, à disponibilidade e 
acesso aos serviços de saúde, às interações transfronteiriças, etc., portanto um objeto de estudo que 
necessita de uma abordagem ecossistêmica para sua melhor compreensão. Em geral, a fronteira 
brasileira continua como uma região carente de recursos de saúde, notadamente no Arco Norte (faixa 
de fronteira composta pelo segmento que vai de Oiapoque no Amapá até Rio Branco no Acre). De 
todas as regiões da fronteira brasileira, a mais crítica é a fronteira Amazônica, onde as dificuldades 
logísticas, operacionais, a precariedade da infraestrutura e dos recursos humanos de saúde são 
insuficientes. O fluxo migratório permanente para esta região leva a um contínuo processo de 
vulnerabilização das populações que aí vivem (PEITER, 2005). Consequentemente, os municípios da 
fronteira internacional Amazônica são os de maior risco para doenças transmitidas por vetores como 
a malária, e sua eliminação mais difícil nestas regiões (WANGDI et al., 2015).  

No nível local, a fronteira representa uma descontinuidade, uma ruptura, que marca a 
diferença entre os cidadãos nacionais e estrangeiros. E estes estrangeiros não podem se beneficiar 
dos bens coletivos – serviços de saúde por exemplo – do país vizinho. Neste caso a fronteira é vivida 
como um lugar de separação e de exclusão.  

No que se refere à situação da malária, observa-se uma forte redução na região amazônica, 
entretanto a malária nas fronteiras, ao contrário, tem se mostrado de difícil controle, dado que o limite 
internacional gera descontinuidades na gestão e na vigilância em saúde. Este fato foi apontado em 
diversos países (WANGDI et al., 2015; PINDOLIA et al. 2014).   

  
Considerações Finais 
 

 A malária nas fronteiras internacionais é um grande desafio para o objetivo de 
eliminação da doença não só no Brasil como no mundo todo. O Programa Nacional de Controle da 
Malária - PNCM está bem estruturado e tem conseguido enormes vitórias no controle da doença.  

No caso da fronteira Brasil-Guiana Francesa um desafio é o controle da malária importada, 
relaciona-se à mobilidade transfronteiriça de garimpeiros e agregados (acompanhantes, cozinheiras, 
profissionais do sexo, etc.) brasileiros que exercem suas atividades em garimpos ilegais na Guiana 
Francesa. A invisibilidade deste grupo populacional para o sistema de saúde francês impede a 
realização de ações preventivas, diagnóstico e cuidado. Ao procurarem atendimento no lado 
brasileiro da fronteira estes propagam a malária em área urbana. Acrescenta-se o risco de 
desenvolvimento de resistência aos medicamentos, dado que este grupo tem baixa aderência ao 
tratamento. 
 Para solucionar os problemas das zonas de fronteira, os países vizinhos deveriam 
empreender ações conjuntas e coordenadas com a participação das instituições dos representantes 
das comunidades de cada lado da fronteira. Entretanto, a cooperação transfronteiriça no campo da 
saúde, tem grandes dificuldades, pois esbarra em modelos, normas e regulamentos distintos em cada 
país e muitas vezes incompatíveis entre si. 

No nível local observa-se uma rotatividade de profissionais (médicos, enfermeiros, etc.), que 
permanecem por curtos períodos na fronteira.  

Os sistemas de informação de parte a parte da fronteira não têm os mesmos objetivos, 
lógicas e bases de dados. Esta situação impõe um importante esforço para torná-los compatíveis 
para permitir compartilhar os dados. A vigilância em saúde transfronteiriça, principalmente no que 
concerne às doenças transmissíveis como a malária, repousa então sobre bases de dados com 
numerosas fraquezas, situação também contribui para a vulnerabilização da fronteira. Contudo, é 
possível observar mudanças recentes do lado brasileiro da ZTBG, como instalação de campus 
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universitário em Oiapoque, a inauguração do novo hospital e, o melhoramento da atenção primarias 
(PSF) com novos financiamentos de ONGs que inauguraram a promoção da saúde no município.  

Outras iniciativas importantes são o Projeto Guyamazon reunindo pesquisadores franceses e 
brasileiros que estudam formas de melhorar o sistema de vigilância em saúde de forma integrada na 
fronteira. O projeto de cooperação entre o Amapá e a Guyana Francesa para a implantação de um 
sitio sentinela para a malária GAPAM-Sentinela é um exemplo. Este projeto compreende várias 
instituições de pesquisa brasileiras e francesas e visa a diminuição da vulnerabilidade na ZTBG. 
 
Agradecimentos  
 
Agradecemos à Fiocruz, a Capes e ao IRD pelo financiamento da pesquisa. 
   
 
Referências 
 
ACSELRAD, H. O conhecimento do ambiente e o ambiente do conhecimento: anotações sobre a 
conjuntura do debate sobre vulnerabilidade. Rio de Janeiro: Revista em pauta. V.11, p. 115-129, 
2013. 
 
AYRES, J. R. C. M.; FRANÇA JUNIOR, I.; CALAZANS, G. J.; SALETTI FILHO, H C. (2009).  
O conceito de vulnerabilidade e as práticas de saúde: novas perspectivas e desafios (2a. Ed.). In: 
Czeresnia, D.; Freitas, C.M. (Orgs). (Org.). Promoção da saúde: conceitos, reflexões, tendências. 
2 ed. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, v. 1, p. 121-143, 2009. 
 
AYRES, J. R. C. M.; PAIVA, V.; FRANÇA JR, I. From natural history of disease to vulnerability: 
changing concepts and practices in contemporary public health. In: PARKER R.; SOMMER M. (Org.). 
Routledge Handbook in Global Public Health. 1 ed. Abingdon, Oxon: Taylor and Francis, p. 98-107, 
2011. 
 
BARATA, R.B. Epidemiologia Social. Rev. Brás. Epidemiol., v.8, n.1, p.7-17, 2005. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informações de Vigilância Epidemiológica - 
SIVEP-Malária, 2014. <http://portalweb04.saude.gov.br/sivep_malária/senha.asp?pag=1>. 
 
CASTRO E, HAZEN  M 2012.  Cidades Fronteiras transnacionais e migração na Pan-Amazônica. 
Somanlu, ano 12, n. 2, jul./dez. 2012. 
 
CUTTER, S.L, BORUFF BJ, SHIRLEY WL. (2003). Social vulnerability to environmental hazards. 
Social Science Quaterly, vol. 84, n.2, 2003. 
 
EDWARDS HANNAH M et al, A Novel Cross-Border Approaches to 0 Identification of Asymptomatic 
and Artemisinin-Resistant Plasmodium Infection in Mobile Populations Crossing Cambodian Borders. 
Plos One, vol. 10, n.9, 2015. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26352262, acesso: 
29/12/2016. 
 
GARCIA SP; ARAÚJO NETO ZA; BASTOS CMCB. Os Indígenas e as suas relações na fronteira 
Oiapoque/Guiana Francesa. XXVIII Simpósio Nacional de História. Natal, 2013. Disponível em: 
<http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364909698_ARQUIVO_Artigo_Indigena-
Fronteira_Oiapoque-Guiana_Francesa.pdf>, acesso em: 29/12/2016. 
 
GOMEZ, C.M.; MINAYO, M.C. de SOUZA.  Enfoque Ecossistêmico de Saúde: Uma Estratégia 
Transdisciplinar. Interfac EHS, v.1, n. 1, p. 1-19, 2006. 
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. IBGE-Cidades: Oiapoque- Amapá. 
Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=160050, acesso em 29/12/2016, 
2016 
 
MACHADO, L.O. (2000). Limites e fronteiras: da alta diplomacia aos circuitos da ilegalidade. Revista 
Território, Rio de Janeiro, n. 8, p.9-29.  
 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   11 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
MACHADO, L.O. (2005). Estado, territorialidade, redes. Cidades-gêmeas na zona de fronteira sul-
americana. In: SILVEIRA, M.L. (org.). Continente em chamas. Globalização e território na 
América Latina, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. p.243-284.  
 
MARANDOLA JR E, HOGAN DJ. (2009). Vulnerabilidade do Lugar vs. Vulnerabilidade 
Sociodemográfica: Implicações Metodológicas de Uma Velha Questão. R. Bras. Est. Pop. 26 (2): 
161–81.  
 
MOREL, V. (2012). Vulnérabilité du territoire littoral guyanais aux maladies infectieuses à transmission 
vectorielle: esquisses de problématiques et perspectives de recherches pluridisciplinaires. EchoGéo, 
22.  
 
NOSSA, P.; SANTOS N.; CRAVIDÃO F. (2013). Risco e vulnerabilidade: a importância de 
factores culturais e sociodemográficos na interpretação e reação aos perigos. In: LOURENÇO, 
LF e MATEUS, MA. (Orgs) Riscos Naturais, Antrópicos e Mistos. Homenagem ao professor Doutor 
Fernando Rebelo. Coimbra: Departamento de Geografia, Faculdade de Letras, Universidade de 
Coimbra. pp. 45-62.  
 
PEITER, PC, (2005). A Geografia da Saúde na Faixa de Fronteira Continental do Brasil na 
Passagem do Milênio. Instituto de Geociências, 1, 379.  
 
PEITER, PC, (2007). Condiciones de vida, situación de la salud y disponibilidad de servicios de salud 
en la frontera de Brasil: un enfoque geográfico. Cadernos de Saúde Pública, 23, pp.S237–S250.  
 
PEITER, PC, Franco VC, Gracie R, Xavier DR, Suárez-Mutis MC (2013). Situação da malária na 
tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Cad. Saúde Pública [Internet]; 29(12): 2497-2512.  
 
PIANTONI, F. (2011). Migrants en Guyane. Actes Sud. 175p. 
 
PINDOLIA, D.K.; GARCIA, A.J.; HUANG, Z.; FIK, T.; SMITH, D.L.; TATEM, A.J.  Human movement 
data for malaria control and elimination strategic planning. Malária Journal, 11 (1), p.205, 2014. 
 
RUMLEY, D. & MINGHI, J. (1991) The geography of border landscapes. London: Routledge.  
 
SUÁREZ-MUTIS, M.C. et al., (2010) Interacciones transfronterizas y salud en la frontera Brasil-
Colombia-Perú. Mundo Amazonico, 1(0), pp.243–266.  
 
SUSSER M, SUSSER E. Um futuro para a epidemiologia. In: Almeida Filho N et al. (org) Teoria 
epidemiológica hoje: fundamentos, interfaces, tendências. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ABRASCO; 
1998. 
 
VILLEMANT N. (2013). Inventaire et cartographie des données épidémiologiques du paludisme 
à la frontière francobrésilienne. Mémoire de master 2 « CarthaGEO » (Univ. Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et Paris 7 Diderot, ENSG). Este estudo teve o financiamento do CNPq e do Institut de 
Recherche pour le Development. 
 
WANGDI, K et al. Cross-border malária: A major obstacle for malária elimination. Advances in 
Parasitology, 89, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   12 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
 

FRONTEIRA ETNOCULTURAL: RELAÇÃO ENTRE POVOS INDÍGENAS E NÃO INDÍGENAS NO 
MATO GROSSO DO SUL

1
 

 
ETHNOCULTURAL FRONTIER: RELATIONSHIP BETWEEN INDIGENOUS AND NON-

INDIGENOUS POPULATIONS IN MATO GROSSO DO SUL 
 

Loivo Knapp de Almeida
2
 

loivogaucho@gmail.com 
Universidade Federal de Mato Grosso do sul 

 
Edson Pereira de Souza

3
 

edson.souza1984@gmail.com 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 
Icléia Albuquerque de Vargas

4
 

icleiavargas12@gmail.com  
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul 

 
Resumo 
Quando os europeus chegaram ao Novo Mundo

5
, encontraram uma grande diversidade de povos e 

culturas. Esses povos primitivos da América foram denominados “índios”, pois os navegantes 
acreditavam ter chegado às Índias Orientais, no Sudeste Asiático. Na chegada, abundância de terras 
e recursos logo despertou a cobiça. Não demorando, iniciaram-se as ‘colonizações’ e explorações. 
Apropriaram-se dos territórios indígenas; geraram conflitos; comprometeram a saúde dos povos 
indígenas com as enfermidades trazidas na navegação, até então desconhecidas pelos povos 
indígenas; proporcionaram um verdadeiro extermínio destas populações e, em alguns casos, a 
extinção de culturas inteiras. Passados mais de 500 anos da “descoberta”, os territórios indígenas, 
arbitrariamente delimitados, resumem-se a poucas manchas de terra – apesar de leis criadas para 
protegê-los dos problemas como doenças, desnutrição e conflitos fundiários que ainda são uma 
realidade significativa no Brasil. Portanto, este artigo tem por objetivo analisar as relações entre os 
povos indígenas e não-indígenas em Mato Grosso do Sul, como também analisar como se dão as 
trocas e conflitos nas fronteiras etnoculturais a partir das discussões teóricas em sala de aula e de 
revisão bibliográfica, verificando, desta forma, as territorialidades existentes no espaço e o 
intercambio cultural que por vezes pode ser tanto agregador quanto distanciador para a manutenção 
dos povos indígenas. 
 
Palavras-chave: Fronteira Etnocultural, Indígenas e Não-Indígenas, Mato Grosso do Sul. 

 
 
Abstract 
When the Europeans arrived in the New World, they found a great diversity of peoples and cultures. 
These primitive peoples of America were called "Indians," for sailors believed to have arrived in the 
East Indies in Southeast Asia. On arrival, plenty of land and resources soon aroused greed. Soon 
'colonization' and exploration began. They appropriated the indigenous territories; Generated conflicts; 
Have compromised the health of indigenous peoples with the diseases brought on by navigation, 
hitherto unknown to indigenous peoples; Provided a real extermination of these populations and, in 
some cases, the extinction of whole crops. After more than 500 years of "discovery", the arbitrarily 
delimited Indian territories are limited to a few landmarks - despite laws designed to protect them from 
problems such as disease, malnutrition and land conflicts that are still a significant reality in the Brazil. 
Therefore, this article aims to analyze the relations between indigenous and non-indigenous peoples 
in Mato Grosso do Sul, as well as to analyze how the exchanges and conflicts in the ethnocultural 
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frontiers occur from theoretical discussions in the classroom and bibliographical review , Thus 
verifying the existing territorialities in space and the cultural exchange that can sometimes be both 
aggregating and distancing for the maintenance of indigenous peoples. 

 
Keywords: Ethnocultural Frontier, Indigenous and Non-Indigenous, Mato Grosso do Sul. 
 
 
Introdução 

 
O choque cultural entre os povos formadores do povo brasileiro, inicialmente índios, 

posteriormente negros e europeus, tem sido a causa de grandes mazelas sociais, principalmente o 
pré-conceito, o desrespeito e a estranheza à cultura do outro, como narra Ribeiro (1995, p. 1): 

 
Para os que chegavam, o mundo em que entravam era a arena dos seus ganhos, 
em ouro e glórias. Para os índios que ali estavam, nus na praia, o mundo era um 
luxo de se viver. Este foi o encontro fatal que ali se dera. Ao longo das praias 
brasileiras de 1500, se defrontaram, pasmos de se verem uns aos outros, tal qual 
eram, a selvageria e a civilização. Suas concepções, não só diferentes, mas 
opostas, do mundo, da vida, da morte, do amor, se chocaram cruamente. Os 
navegantes, barbudos, hirsutos, fedentos, escalavrados de feridas de escorbuto, 
olhavam o que parecia ser a inocência e a beleza encarnadas. Os índios, 
esplêndidos de vigor e de beleza, viam, ainda mais pasmos, aqueles seres que 
saíam do mar. 

 
Este artigo abordará uma reflexão teórica sobre as fronteiras etnoculturais e a relação entre 

povos indígenas e não-indígenas no estado de Mato Grosso do Sul. Isso se deve à finalidade de 
corroborar com o referencial teórico de estudos anteriores e, até mesmo os futuros, voltados a esta 
temática.  

Neste sentido, levando-se em conta o olhar geográfico sobre a questão indígena no estado, 
objetiva-se explicar como se desenvolvem as relações entre os povos e como são delimitados os 
territórios conflituosos e as porosidades dessa fronteira etnocultural, as diferentes territorialidades 
presentes no espaço e os paradigmas envolvidos.  

Além disso, destaca-se que as diferenças culturais e as territorialidades distintas, as quais 
permeiam as relações humanas no espaço, muitas vezes desencadeiam situações conflitivas 
geradas por interesses (relações de poder) individuais ou coletivos os quais buscam controlar seus 
territórios ou expandi-los. 

Isso se deve às peculiaridades culturais, territorialidades e paradigmas distintos, no trato e no 
modo com que se inserem na paisagem, os povos indígenas e não-indígenas, residentes 
principalmente no meio rural, vivem em constante tensão. Esta gera muitos conflitos travados com 
extrema violência em todo o país, cuja liderança das estatísticas é dominada pelo estado de Mato 
Grosso do Sul, onde vive a segunda maior população indígena do país com 73.295 pessoas, atrás 
apenas do estado do Amazonas com 168.680 indivíduos (IBGE/2010). 

Com a finalidade de cumprir os objetivos, definiram-se procedimentos técnico-metodológicos 
para trabalhar na produção deste artigo voltado para a temática das populações indígenas, como 
pesquisas bibliográficas e revisão teórica sobre alguns elementos: território, territorialidade, conflito e 
fronteira. Assim, esse artigo refere-se a uma análise quali-quantitativa.  

Posteriormente, produziram-se alguns mapas confeccionados a partir de dados oficiais, 
utilizando-se o software QGIS 2.14.0-Essen. Ademais, os arquivos em formato shapefile utilizados 
foram baixados de sites oficiais governamentais e de forma gratuita. Contudo, a fim de melhor 
compreender esse artigo, necessita-se entender a questão indígena no Brasil, sobretudo no estado 
de Mato Grosso do Sul.  

Sendo assim, faz-se necessária uma breve narrativa histórica dos fatos. Afinal, tais 
acontecimentos, desde a escala nacional até a sul-mato-grossense, precisam ser profundamente 
analisados quanto às questões locais. Além disso, os conceitos teóricos devem ser inseridos na 
discussão, realizando uma abordagem sociocultural do ponto de vista geográfico sobre a questão 
indígena, revelando aspectos importantes que permeiam as relações no espaço geográfico. 
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Descrição sócio-histórica dos povos indígenas no Brasil 

 
Ao chegarem à América, estima-se que os europeus encontraram nestas terras cerca de 

“1000 povos” (BANIWA, 2009), com uma média populacional de cinco milhões de pessoas, segundo 
Ribeiro (1995), onde hoje é reconhecido como Brasil. Inclusive, Rodrigues (1993) afirma que aqui se 
falavam 1273 línguas. Nesse momento, deu-se o primeiro encontro entre mundos, sociedades e 
culturas completamente distintas. Dois paradigmas opostos, já que, na Europa, vivia-se o período de 
“acumulação primitiva de capital

6
” Marx (1867), descrita desta forma por Silva e Campos (2013, p. 3): 

 
A Europa durante o século XV passava por um período de transição, aflorando 
paulatinamente mudanças na forma de sociabilidade, com o desenvolvimento de 
novos padrões, necessidades, dentre outros. Isto pode ser percebido num momento 
em que se enfrentavam várias crises de subsistência, de fome, de busca de novos 
terrenos, especiarias, de ouro e o fortalecimento dos Estados Nacionais. Esses 
também são os motivos apontados para iniciar as grandes navegações, além da 
efervescência do mercantilismo e as bulas papais que davam autoridade aos reis 
para atacar, conquistar e submeter pagãos e outros inimigos de Cristo, e, por sua 
vez, transformá-los em escravos. 

 
Enquanto que as sociedades indígenas organizavam-se de modo mais harmônico e 

sustentável, cuja forma de vida apresentava territorialidades completamente distintas das do 
europeu. 
 

No tocante as sociedades indígenas, havia sim as disputas entre os grupos, porém, 
diferentemente dos europeus que passavam por várias mudanças, encontravam-se 
mais estável, vivendo sobre o meio que eles modificavam, e, sobremaneira, sofriam 
influências. Cada aldeia, com suas respectivas estruturas, crenças, hábitos, mitos de 
origem, relação com a fauna e a flora, tendo uma relação especial com a terra, entre 
outros (SILVA e CAMPOS, 2013, p. 3). 

 
Assim, a partir do primeiro contato entre indígenas e não-indígenas estabelecem-se as 

fronteiras etnoculturais pelas quais ocorrem as relações de trocas entre as diversas culturas nativas e 
a cultura europeia. Dessas trocas, surge o alicerce do que é hoje a cultura brasileira, enriquecida 
posteriormente pelas contribuições de outras etnias que chegaram. Contudo, nessa interação, pela 
hegemonia de suas técnicas e por uma territorialidade agressiva pertencente aos os estrangeiros, os 
povos indígenas foram pouco a pouco sofrendo um processo de aculturação (GEERTZ, 1989), 
mediado principalmente pela religião. 

Nesse aspecto, as relações entre indígenas e não-indígenas, desde o início da colonização 
até atualmente, são permeadas de tensões e conflitos. Assim, constata-se que de um lado 
apresentam-se os estrangeiros invasores, dotados de uma territorialidade predatória e conquistadora, 
portadores de técnicas hegemônicas e; de outro, os nativos praticantes de um territorialidade de 
subsistência, detentores de técnicas rudimentares insuficientes para proteger seus territórios. 

Desde então, como resultado desse encontro de paradigmas e territorialidades, os povos 
indígenas tem sofrido decréscimo populacional devido ao que muitos autores tratam como genocídio 
étnico que, em conjunto com a escravidão e doenças trazidas pelos não-indígenas, vitimaram em 
grande escala tais povos. Tanto que, no século XX, a população indígena brasileira chegou a cerca 
de 200 mil pessoas e muitos povos foram extintos. 

Devido a essa circunstância, algumas medidas governamentais foram tomadas com a 
finalidade de amenizar a situação indígena e tentar preservar os povos e etnias ainda restantes. 
Porém, a tutela do Estado sobre seus territórios não é necessariamente muito vantajosa para os 
povos indígenas, como explica Moonen (2008, p. 6): 

 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Também conhecida como acumulação originária, foi o processo de acumulação de riquezas ocorrido na Europa 

entre os séculos XVI e XVIII, que possibilitou as grandes transformações econômicas da Revolução Industrial, é 
abordada no capítulo 24 (o penúltimo) do Livro 1 d'O Capital 

https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Capital
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Com a conquista, os índios perderam não apenas suas terras, necessárias para sua 
subsistência, mas, o que é bem mais grave, também seus territórios, suas Pátrias, 
necessárias para sua sobrevivência como Povos, como Nações Indígenas. A 
dominação política: com o domínio colonial, o índio perde o direito elementar de 
decidir sobre seu próprio destino e passa a ser governado por seus colonizadores. 
Este domínio político é feito através de decretos e leis, e através de órgãos de 
administração colonial especialmente criados para este fim, como o Serviço de 
Proteção aos Índios (1910-67) ou a Fundação Nacional do Índio (1967). 

 
Todavia, tornam-se necessárias normas específicas que possam resguardar o direito 

indígena sobre seus territórios de uma “racionalidade hegemônica” (SANTOS, 1996) predatória, o 
paradigma do capital, da Revolução Verde

7
, contrários a qualquer tipo de “racionalidade paralela ou 

contra-racionalidade” (SANTOS, 1996) promovida pelos movimentos de resistência organizado pelas 
populações tradicionais. Ademais, a Constituição Federal de 1988 contempla o povo indígena o qual 
conta com uma legislação que os ampara, Lei 6001/73, regulamentadora do Estatuto do Índio.  

Além disso, é perceptível que o povo indígena em território brasileiro tem crescido 
significativamente, como indicam os números dos últimos sensos demográficos. Inclusive é o 
segmento populacional que mais cresce no país, pois em 1991 a população que se autodeclarava 
indígena era de 294.131 pessoas, passou para 734.127 no ano de 2001 e, em 2010, foram 
contabilizados 817.963 indivíduos, que correspondem a 0,4 % da população total (IBGE / 2010).  

 
Caracterização sócioespacial das populações indígenas no Mato Grosso do Sul 

 
O estado de Mato Grosso do Sul está localizado na região Centro-Oeste do Brasil, seus 

limites são com os estados de: Norte (Mato Grosso), Nordeste (Goiás e Minas Gerais), Leste (São 
Paulo), Sudeste (Paraná); e com dois países sul-americanos: Paraguai a Sul e Sudeste e com a 
Bolívia ao Oeste. Possui área total de 357.145,532 km², que acomodam os seus 79 municípios que, 
conforme os dados do IBGE (2010), abrigam no meio urbano e rural uma população de 2.449.024 
habitantes, com densidade demográfica de (hab/km²) de 6,86 e a população estimada para o ano de 
2016 é de 2.682.386. 

Ademais, segundo o IBGE (2010), a população é composta por: indígenas (nativos), 
imigrantes nacionais vindos dos estados de: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo e 
imigrantes vindos de outras partes do Mundo como: Espanha, Paraguai, Bolívia, Portugal, Japão, 
Líbano, Síria e Itália, tornando assim a cultura local resultado de uma pluralidade cultural, cuja 
composição étnica é de 51,1% de brancos, 41,8% de pardos, 5,3% de negros e 1,7% de 
amarelos/indígenas. 

Salienta-se que a grande maioria desta população autodeclarada indígena, segundo IBGE 
(2010), concentram-se em áreas rurais, apesar de alguns municípios terem concentrações urbanas 
maiores, como Campo Grande que contabiliza 5.898 indivíduos. Destes, apenas 241 vivem no campo 
e isso se explica pela capital abrigar cinco aldeias urbanas: Marçal de Souza, Água Bonita, Tarsila do 
Amaral, Darci Ribeiro e a comunidade indígena do Núcleo Industrial. Já nos municípios com maior 
concentração de populações indígenas em áreas rurais, verifica-se a existência de terras indígenas já 
demarcadas (mesmo que insuficientes para a reprodução física e cultural) e outras em processo de 
demarcação. 

A distribuição espacial das populações indígenas é extremamente desigual, enquanto que em 
alguns municípios existe uma concentração populacional expressiva, em outros a ocorrência de 
indígenas é de zero, isso mostra o quanto estes povos perderam seus territórios para os não-
indígenas desde o inicio da colonização.  

Segundo dados da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (AGRAER), os 
Guarani/Kaiowá, são o grupo mais populoso, com mais de quarenta mil pessoas. As etnias e aldeias 
indígenas estão assim distribuídas: os Guarani / Kaiowá em Dourados, Amambaí e Municípios 
limítrofes; os Terena / Atikum / Kinikinaua principalmente em Anastácio, Aquidauana, Miranda, entre 
outros; os Kadiwéu / Kinikinaua em Porto Murtinho e Bodoquena; os Guató / Kambá em Corumbá e 
os Ofaié em Brasilândia. Para uma melhor visualização da distribuição espacial da população 
indígena no estado de Mato Grosso do Sul, apresenta-se a figura 2 abaixo: 

 
 
 

                                                           
7
 Refere-se ao desenvolvimento e disseminação de novas sementes e técnicas agrícolas que permitiram um 

significativo aumento na produção agrícola a partir da década de 1950 nos Estados Unidos e na Europa. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Semente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_Agr%C3%ADcolas
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1950
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
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Figura 2: Distribuição da população indígena no estado de Mato Grosso do Sul. 
Fonte: ALMEIDA (2017), confeccionado no software QGIS 2.14.9 Essen. 

 
As principais etnias indígenas, as atuais mais populosas são: Guarani-Kaiowá, Guató, 

Kadiwéu, Ofaié e Terena. No mapa 03, pode-se visualizar a distribuição dessas etnias no território de 
Mato Grosso do Sul. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3: Distribuição étnica no estado de Mato Grosso do Sul. 
Fonte: ALMEIDA (2017), confeccionado no software QGIS 2.14.9 Essen. 

Atualmente, no estado de Mato Grosso do Sul, há 61 áreas de terras indígenas. Contudo, em 
relação às tradicionalmente ocupadas, existem 59 áreas, sendo 27 regularizadas, 13 em estudo, 5 
homologadas, 10 declaradas e 4 delimitadas, com somente 2 reservas indígenas regularizadas, 
segundo dados da FUNAI. 

 
O conhecimento dos conceitos: breve reflexão 

 
Para que se possa avançar e começar a discorrer sobre o assunto principal do presente 

trabalho, além de breve conhecimento histórico, dados de localização e população, faz-se necessário 
conhecer e entender alguns conceitos, a fim de compreender do que se trata a fronteira etnocultural 
e, para tanto, serão abordados breves conceitos de fronteira, limite, etnicidade, cultura, território e 
territorialidade.  

Eles são vitais para entender realidade socioespacial, onde os atores interagem a todo 
momento entre si, nas relações sociais e com o ambiente onde estão inseridos. Essa interação 
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muitas vezes passa de forma despercebida em seus detalhes e em suas nuances, mas não escapam 
aos olhos atentos dos intelectuais. Portanto os conceitos teóricos permitem aos demais enxergar 
além do senso comum e servem como rumo a todo(a) pesquisador(a) que deseja chegar um pouco 
mais perto da possibilidade de conhecimento do mundo e das coisas. 
 
Fronteira e Limite  

 
Começa-se então a tratar do conceito e dos aspectos que definem a fronteira, palavra latina 

para designar aquilo que está à frente dos limites do território, dando origem a todas as demais 
palavras que possuem o mesmo significado teórico (FERRARI, 2014). Além disso, o significado de 
fronteira já era conhecido pelas populações primitivas e esteve presente durante toda a história 
conhecida da humanidade, conforme apontam Raffestin e Guichonnet (1974).  

O termo fronteira também pode designar periferia, algo que se está além do território, o outro, 
o estranho (MARTINS). Ela é o encontro entre os diferentes. Porém, não se pode confundir fronteira 
com limite. Apesar de sinônimos para o senso comum, suas definições são completamente distintas, 
na forma física representada no espaço, e/ou sendo a fronteira uma região de contato, ela propicia as 
trocas, tanto comerciais quanto culturais e integração cultural, ora harmônica, ora desarmônica. 

Assim, Segundo Machado (1998): 
 
A palavra fronteira implica, historicamente, aquilo que sua etimologia sugere -- o que 
está na frente. A origem histórica da palavra mostra que seu uso não estava 
associado a nenhum conceito legal e que não era um conceito essencialmente 
político ou intelectual. Nasceu como um fenômeno da vida social espontânea, 
indicando a margem do mundo habitado. Na medida que os padrões de civilização 
foram se desenvolvendo acima do nível de subsistência, as fronteiras entre 
ecúmenos tornaram-se lugares de comunicação e, por conseguinte, adquiriram um 
caráter político. Mesmo assim, não tinha a conotação de uma área ou zona que 
marcasse o limite definido ou fim de uma unidade política. Na realidade, o sentido de 
fronteira era não de fim mas do começo do Estado, o lugar para onde ele tendia a se 
expandir.  

 
Então a fronteira é o limite entre dois países, como afirma Martin (1997, p. 47): “hoje o limite é 

reconhecido como linha, e não pode, portanto, ser habitada, ao contrário da fronteira, que [...] 
constitui uma zona, muitas vezes bastante povoada onde os habitantes de Estados vizinhos podem 
desenvolver intenso intercâmbio, em particular sob a forma de contrabando”. Percebe-se aí, suas 
diferenças, etimologicamente, fronteira se refere “aquilo que está à frente”, tendo origem para indicar 
uma relação de vida social, com o outro, uma região de comunicação e intercâmbio, de troca. 

Por sua vez, o limite como o fim da unidade político-territorial, na maioria das vezes, é 
estabelecido por acordos e tratados entre países que definem as linhas imaginárias que separarão 
seus respectivos territórios. Para Machado (1998, p. 41): 

 
A palavra limite, de origem latina, foi criada para designar o fim daquilo que mantém 
coesa uma unidade político-territorial, ou seja, sua ligação interna. Essa conotação 
política foi reforçada pelo moderno conceito de Estado, onde a soberania 
corresponde a um processo absoluto de territorialização.  

 
O limite é um fator de separação e pode ser físico (natural ou artificial) ou imaginário 

(determinados por leis e tratados internacionais de forma não visível no espaço) garantindo a 
soberania e o poder do Estado sobre o território. Enquanto que a fronteira pode ser uma região 
potencialmente “rebelde”, fonte de perigo ao domínio do governo central, podendo desenvolver-se 
interesses distintos aos deste (MACHADO, 1998). 

Nesse sentido Machado (1998, p. 42) destaca as diferenças entre estes dois elementos: 
 

As diferenças são essenciais. A fronteira está orientada “para fora” (forças 
centrífugas), enquanto os limites estão orientados “para dentro” (forças centrípetas). 
Enquanto a fronteira é considerada uma fonte de perigo ou ameaça porque pode 
desenvolver interesses distintos aos do governo central, o limite jurídico do estado é 
criado e mantido pelo governo central, não tendo vida própria e nem mesmo 
existência material, é um polígono. O chamado “marco de fronteira” é na verdade um 
símbolo visível do limite. Visto desta forma, o limite não está ligado a presença de 
gente, sendo uma abstração, generalizada na lei nacional, sujeita às leis 
internacionais, mas distante, frequentemente, dos desejos e aspirações dos 
habitantes da fronteira. Por isso mesmo, a fronteira é objeto permanente da 
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preocupação dos estados no sentido de controle e vinculação. Por outro lado, 
enquanto a fronteira pode ser um fator de integração, na medida que for uma zona 
de interpenetração mútua e de constante manipulação de estruturas sociais, 
políticas e culturais distintas, o limite é um fator de separação, pois separa unidades 
políticas soberanas e permanece como um obstáculo fixo, não importando a 
presença de certos fatores comuns, físico-geográficos ou culturais. 

 
Logo é licito afirmar que o limite é algo fixo que separa dois territórios, contudo, a fronteira é 

fluida por onde correm os fluxos de pessoas e mercadorias, possibilitando intercâmbios culturais e de 
valore. As fronteiras são muito mais porosas que os limites. Para Martin (1997, p. 47), “a identificação 
entre limite e fronteira internacional decorre provavelmente da mobilidade e da imprecisão 
cartográfica que na maior parte do tempo acompanharam o desenvolvimento das sociedades”.  

As fronteiras assumem ao mesmo tempo um caráter material e imaterial, podem ser 
delimitadas por objetos naturais, como elementos da hidrografia ou relevo, e por objetos fabricados 
com o intuito de proteção territorial, como a muralha da China. 

De forma imaterial, verificam-se as fronteiras etnoculturais que podem ao mesmo tempo 
promover integração, por meio das trocas e compartilhamentos de saberes e técnicas, ou gerar 
sangrentos conflitos, alimentados pelo estranhamento, falta de respeito, o pré-conceito do outro e 
vice-versa. Exemplifica-se pela histórica Guerra do Paraguai, em que as barreiras culturais erguidas 
após o conflito, nas palavras de Ledesma (2014, p. 8), retrataram que: 

 
Os choques culturais e civilizatórios, são decorrentes de nacionalismos resultantes 
de conflitos históricos como a Guerra entre o Paraguai. Os paraguaios tendem a 
nutrir um sentimento negativo em relação aos brasileiros, ao considerá-los como 
arrogantes ou imperialistas. Os brasileiros tendem a classificá-los como “atrasados”, 
“desleais”, “preguiçosos” e “sem espírito empreendedor”. 

 
Sendo assim pode-se constatar que as fronteiras etnocuturais podem ser tão resistentes 

quanto os muros, mesmo sendo imateriais. Por este fato, elas também se expressam fortemente no 
espaço, promovendo territorialidades distintas ocupando o mesmo território. Tanto que nas regiões de 
fronteira existe uma territorialidade e um dinamismo que muitas vezes fogem do poder central, 
tornando as fronteiras, tanto físicas como imateriais, regiões potencialmente “rebeldes”. 

Devido ao seu caráter cultural, podem ocorrer diferentes territórios dentro do território, 
territórios apropriados mediantes territorialidades distintas ou não, como exemplo disso, pode-se citar 
os conflitos fundiários no Brasil, territorialidades distintas entre etnias distintas ou paradigmas opostos 
disputando por territórios, sejam os atores indígenas ou não, os movimentos populares contra os 
atores hegemônicos, e estes territórios podem ser tanto fixos quanto fluidos e articulados entre sí. 

 
Cultura e Etnicidade 

 
Em cada parte do Mundo os povos ou etnias que pelas suas experiências vividas e ralação 

com o meio, desenvolveram um conjunto de elementos que os distinguem dos demais, tais como 
língua, culinária, danças, folclore, técnicas, produções materiais e imateriais ou simbólicas, 
desenvolvidas pelas relações sociais e com a natureza, por tanto tendo o espaço geográfico como o 
palco destas relações, a geografia procura compreender as dimensões da interação humana com a 
natureza e assim como se dá a ordenação do espaço.  

Claval (2002, p. 3) explica desta forma a relação entre o meio, a cultura e os demais 
elementos, como: “O econômico, o político e o social nunca existiram como categorias imutáveis e 
independentes do espaço onde se encontram. Elas dependem da cultura no seio da qual funcionam.” 
A cultura possui uma ligação indissociável da paisagem, do meio geográfico, e nele se expressa na 
forma de influenciar as ações antrópicas. 

Para Cosgrove (2007, p. 103): 
 

Os seres humanos experienciam e transformam o mundo natural em um mundo 
humano, através de seu engajamento direto enquanto seres pensantes, com sua 
realidade sensorial e material. A produção e reprodução da vida material são, 
necessariamente, uma arte coletiva, mediada na consciência e sustentada através 
de códigos de comunicação. Esta última é produção simbólica. Tais códigos incluem 
não apenas a linguagem em seu sentido formal, mas também o gesto, o vestuário, a 
conduta pessoal e social, a música, pintura, a dança, o ritual, a cerimônia e as 
construções. Mesmo essa lista não esgota a série de produções simbólicas através 
das quais mantemos o nosso mundo vivido, porque toda atividade humana é, ao 
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mesmo tempo, material e simbólica, produção e comunicação. Essa apropriação 
simbólica do mundo produz estilos de vida (genres de vie) distintos e paisagens 
distintas que são histórica e geograficamente específicos. 

 
Entretanto Laraia (2004, p. 54), “[...] considera que a cultura surgiu no momento em que o 

homem convencionou, a primeira regra, a primeira norma”. As discussões filosóficas a cerca da 
cultura vem sendo realizadas, e estruturadas por pensadores de várias áreas do conhecimento, 
elaborando formulações acerca da cultura e seus reflexos socioambientais, para Geertz (1989) a 
cultura deve ser estudada em camadas sobrepostas, camadas que representam cada necessidade 
humana, os chamados assim componentes do “edifício da vida humana”, que vão da esfera 
psicológica às necessidades mais básicas para a sobrevivência, e retirando-se estas camadas 
chegar-se-á aos fundamentos da organização social. 

Pensando na cultura como algo intrínseco aos seres humanos e indissociável do espaço, 
pode-se afirmar então que a cultura é o que define ao homem o sentimento de pertencimento, e está 
presente na definição de lugar, outro importante conceito geográfico que tem como definição o 
espaço da vivência das experiências, envolvido em sentimento, Santos (1996, p. 258) entre outras 
definições fala do lugar nesta perspectiva: 

 
No lugar entendido como um cotidiano compartido entre as mais diversas pessoas, 
firmas e instituições – cooperação e conflito são a base da vida em comum. Porque 
cada qual exerce uma ação própria, a vida social se individualiza; e porque a 
contigüidade é criadora de comunhão, a política se territorializa, com o confronto 
entre organização e espontaneidade. O lugar é o quadro de uma referência 
pragmática ao mundo, do qual lhe vêm solicitações e ordens precisas de ações 
condicionadas, mas é também o teatro insubstituível das paixões humanas, 
responsáveis, através da ação comunicativa, pelas mais diversas manifestações da 
espontaneidade e da criatividade. 

 
A cultura como elemento preponderante nas relações sociais e ambientais também pode ser 

imposta, como forma de dominação por parte dos agentes hegemônicos, isso ocorreu ao longo do 
processo histórico brasileiro, como a cultura europeia se impondo às culturas indígenas, por exemplo, 
eu teve o marco desta imposição na catequização dos nativos por parte dos jesuítas. 

Pode-se afirmar que a cultura é produto da interação entre homem e natureza, onde a 
paisagem é fator preponderante nos aspectos contrastantes entre as distintas culturas existentes, um 
sistema de símbolos peculiares que os identificam frente a outros povos, porém este sistema não é 
fechado e por tanto, não permanece inerte, ele pode modificar-se, agregando novos elementos de 
outras culturas ou até mesmo ser substituído com o passar do tempo por outros elementos de 
culturas hegemônicas e ideologias, ocorrendo assim a aculturação (COELLHO, 2004). 

Tendo origens gregas, a palavra etnia (ethnos) significa gentio, é utilizada para designar 
determinado grupo de pessoas que habitam ou se deslocaram de determinado lugar e compartilham 
da mesma cultura, no Brasil é mais comum ser usada na referência à etnia indígena, sendo que todos 
os povos que formaram a população brasileira são na verdade etnias distintas, a etnia está 
diretamente ligada à identidade de um povo, desta forma define (Santos, et al, 2010) que: “o adjetivo 
se deriva do substantivo ethnos, que significa gente ou nação estrangeira.  

É um conceito polivalente, que constrói a identidade de um indivíduo resumida em: 
parentesco, religião, língua, território compartilhado e nacionalidade, além da aparência física.” A 
etnicidade

8
, assim como a cultura, é dinâmica. Por muito tempo as análises filosóficas a cerca da 

cultura estava baseada no determinismo
9
, onde a natureza seria o único agente formador da cultura. 

Porém a partir da década de 1920 esta corrente de pensamento, do determinismo geográfico, 
começou a ser contestada como a exclusiva causa influenciadora na formação cultural, observando-
se as diferenças culturais entre povos que habitavam o mesmo espaço, cada qual em seus 
respectivos territórios, como por exemplo os povos indígenas. 

                                                           
8
 Por etnicidade se entende o conjunto temporal e dinâmico de “traços culturais, transmitidos da mesma forma de 

geração para geração na história do grupo” (POUTIGNAT; STREIFF-FERNART, 1998, p. 250; PEREIRA, 2003). 
Entendida também como “uma categoria objetiva de autorreconhecimento de diferenças, a demarcação de 
territórios simbólicos” (SILVA, 2005, p. 259-260). 
9
 Princípio segundo o qual todos os fenômenos da natureza estão ligados entre si por rígidas relações de 

causalidade e leis universais que excluem o acaso e a indeterminação, de tal forma que uma inteligência capaz 
de conhecer o estado presente do universo necessariamente estaria apta também a prever o futuro e reconstituir 
o passado. 
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Michelin (2008), afirma que a etnicidade se concretiza mais fortemente no contato com o 

outro, e se faz mais perceptível diante das diferenças, ou seja nas regiões de fronteira, sejam elas 
polícias ou etnoculturais. 

Toda via não se pode confundir etnia com raça pois a raça denota pureza e esta pureza não 
é encontrada em nenhum grupo humano da atualidade além de ser algo extremamente perigoso 
quando encaixado em discursos ideológicos como já foi comprovado em diversos episódios da 
história da humanidade, onde a suposta pureza racial fora pretexto para massacres étnicos. 

A etnicidade não é um fenômeno acabado e fechado a influências exteriores à cultura local, 
ao contrário, pelo fato dela (a etnicidade) se manifestar de forma mais vigorosa na fronteira, está 
sujeita a adaptações e (re)leituras de significados provenientes de outra etnia, justamente pelas 
porosidades presentes nas fronteiras, desenvolvendo-se desta forma o fenômeno conhecido com 
“hibridismo”. 

Esse hibridismo pode ser constatado nas territorialidades adotadas pelos povos indígenas na 
busca pela sua “sobrevivência sociocultural” (MIRANDA, 2006, apud, SOUZA, 2010, p. 4) quando se 
refere ao aprendizado e integração dos indígenas às técnicas e símbolos dos não indígenas. Nesse 
contexto Vargas et, al. (2009, p. 7) acrescentou que "as relações sociais produzem o território como 
espaço específico e, ao transformarem o espaço em território, criam limites e fronteiras num espaço 
de conflitualidades".  

Portanto, esse espaço muitas vezes é marcado pelas relações de poder (RAFFESTIN, 1993) 
e proporciona as interações entre os distintos grupos étnicos no seu processo de construção e/ou 
planejamento de militância por algo, e este, quando se concretiza, desdobra-se em produto para um 
dos lados, origina-se o conflito (SOUZA, 2012), para tanto, no capítulo a seguir visualizar-se-ão dois 
importantes temas – Território e Territorialidade – que também fundamentam o conceito desta 
fronteira etnocultural. 

 
Território e Territorialidade  

 
O conceito de território tem sido objeto de extenso debate e constantes reformulações a cerca 

dos referenciais teóricos que caracterizem e possam abranger de forma satisfatória todos os 
significados presentes no espaço apropriado (SAQUET, 2007), tais como relações sociais, poder, 
multiescalaridades, etc.  

No entanto Saquet (2007, p. 7) apresenta o: 
 

[...] conceito de território, que muitos preferem qualificar de categoria, tem rivalizado 
com o de espaço, no que se refere às escolhas teóricas dos geógrafos, quando se 
trata de escolher a ferramenta intelectual principal, para entender o mundo em que 
vivemos. Tem sido, também, objeto de interesse de outros cientistas sociais, 
preocupados em compreender o nosso período, a partir das tendências de 
circulação das pessoas, das informações e dos bens, que geram mobilidade, fluidez, 
instabilidade e imponderabilidade que, articuladas entre si, produzem a 
complexidade que nos cerca. 

 
Tal debate sobre território e territorialidade torna-se imprescindível para a geografia frente aos 

processos de (re)ordenamento do espaço geográfico mundial globalizado. Dentre os autores que se 
debruçaram sobre o assunto, menciona-se Raffestin (1993) onde entende que o território é produto 
das relações que o indivíduo ou grupo de indivíduos mantém entre si e com a natureza, em que estes 
indivíduos serão os atores sociais, que se apropriam do espaço e o modificam. “Ao se apropriar de 
um espaço concreto ou abstratamente, o ator ‘territorializa’ o espaço” (RAFFESTIN, 1993, p. 143). 
Logo, compreende-se que o espaço é anterior ao território, ou seja, o espaço seria a “matéria-prima” 
para a formação do território (RAFFESTIN, 1993). 

Ainda em Raffestin (1993), o espaço natural é anterior ao espaço apropriado, ao território, 
que, por sua vez, é composto por estruturas territoriais, modificadoras do ambiente, porém não se 
podem confundi-las com o espaço e sim construções, objetos artificiais, concebidos pelas 
necessidades humanas. 

A apropriação do espaço é permeada pelas relações de poder, este, fundamental para a 
compreensão e manutenção do território, sendo o poder relacional, estando presente em todas as 
relações sociais, desta forma conclui Raffestin (1993, p. 144) “o espaço é a “prisão original” e o 
território é a prisão que os homens constroem para si”. 

Logo o território é o espaço apropriado e transformado pelos atores sociais, controlado e 
organizado por relações de poder “O território é uma construção histórica e, portanto, social, a partir 
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das relações de poder (concreto e simbólico) que envolvem, concomitantemente, sociedade e espaço 
geográfico” (HAESBAERT & LIMONAD, 2007, p. 42). 

Após inúmeros estudos a cerca da formação territorial os geógrafos concluíram que a 
construção do território é um processo espaço-temporal, pois resulta de um processo histórico de 
modificação e organização espacial, que nas palavras de Saquet (2007, p. 74), dar-se-ia assim: 

 
Pensamos que é quase unanimidade, atualmente, na geografia, haver centralidade 
da relação espaço-tempo na formação do espaço, do território, da paisagem e da 
regionalização. O espaço está no tempo e o tempo está no espaço. Tal relação é 
considerada, nos estudos geográficos, de diferentes maneiras: ora destacam-se os 
processos históricos, ora os relacionais, no entanto, trata-se, sempre, de traços do 
tempo histórico e do coexistente através das relações sociais. Isso significa que, às 
vezes, evidenciam-se, por exemplo, as fases ou períodos e, noutras situações, as 
relações sociais, sejam elas culturais, econômicas ou políticas espacializadas, 
regionalizadas ou territorializadas. 

 
Permeado por relações de poder, o território, é o espaço apropriado, espaço social e espaço 

vivido resultado da interação entre agentes sociais entre si e com a natureza e nele imprimem uma 
representação peculiar através de uma construção histórica e social, resultando em uma identidade 
coletiva e sentimento de pertencimento. Saquet (2007, p. 59), aponta para a importância do poder 
como formador do território, mas também ressalta a cultura e as relações sociais como relevantes 
neste processo: 

 
[...] o que “define” o território é, em primeiríssimo lugar, o poder−e, nesse sentido, a 
dimensão política é aquela que, antes de qualquer outra, lhe define o perfil. Isso não 
quer dizer, porém, que a cultura (o simbolismo, as teias de significados, as 
identidades...) e mesmo a economia (o trabalho, os processos de produção e 
circulação de bens) não sejam relevantes ou não estejam “contemplados” ao se lidar 
com o conceito de território. 

 
Em relação especificamente ao poder como controlador do território Saquet e Spósito (2009) 

por meio de outros autores afirmam que mesmo com a necessidade de normas impostas de cima 
para baixo par se manter uma coesão territorial e manter uma ordem social preestabelecida, este não 
é o único caminho para a formação do território e que na história existem exemplos de autogestão e 
autogovernança.  

Com isso, reporta-se a Vargas e Wiziack (2008, p. 8) que retratam os entraves ocasionados 
aos povos indígenas quanto a perda de seu território, “adicionam-se os graves problemas ambientais 
presentes nas suas reservas como: empobrecimento do solo, perda da biodiversidade, degradação 
dos recursos hídricos, concentração de resíduos sólidos, além das precárias condições de trabalho e 
de saúde”. Por isso, os povos indígenas lutam, e recorrem as territorialidades, na tentativa de 
sobreviver nos seus territórios. 

A territorialidade indica as estratégias para a apropriação do espaço, as estratégias adotadas 
para se chegar a determinado fim, já em 1920 o ornitólogo inglês, Howard, definiu a territorialidade 
desta forma: "a conduta característica adotada por um organismo para tomar posse de um território e 
defendê-lo contra os membros de sua própria espécie". Desta forma a territorialidade é o instrumento, 
ou melhor, as práticas pelas quais são formados os territórios durante o processo histórico. 

Para os teóricos da geografia a territorialidade é vista como "um fenômeno comportamental 
associado com a organização do espaço em esferas de influência ou de territórios claramente 
demarcados, considerados distintos e exclusivos, ao menos parcialmente, por seus ocupantes ou por 
agentes outros que assim os definam". (SOJA, 1971, p. 19).  

Raffestin atribui à territorialidade algo além da relação homem-território e engloba as relações 
sociais entre os homens, sendo assim a territorialidade é definida como "um conjunto de relações que 
se originam num sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior 
autonomia possível, compatível com os recursos do sistema" (RAFFESTIN, 1993, p. 160), desta 
forma haveria vários tipos de territorialidade presentes no espaço. 

Sack (1986) atribui a territorialidade a um comportamento humano espacial, uma estratégia 
para afetar, influenciar e controlar o uso social do espaço, estratégias estas multiescalares, partindo 
do nível individual até o mundial, "um conjunto de relações que se originam num sistema 
tridimensional sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior autonomia possível, compatível 
com os recursos do sistema" (SACK, 1986), formando assim o território.  

Com parte das práticas de apropriação do espaço o conjunto elencado por Santos (1985) que 
chamou de meio “técnico-cientifico-informacional”, aliado às complexas relações sociais presentes, 
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que resultariam nas territorialidades adotas pelos diferentes atores sociais, no intuito de conquista e 
controle de territórios. Dentro de um território pode e certamente ocorre a existência de múltiplos 
territórios, cada qual com suas territorialidades, temporalidades, culturas, ideologias, escalas, 
articulações e abrangências distintas (SAQUET, 2007). 

Estas diferentes formas de organização de territórios, com interesses distintos convivendo no 
mesmo espaço, podem gerar conflitos difíceis de serem administrados pelo poder central, por 
exemplo, os conflitos agrários que ocorrem desde a chegada dos europeus ao Brasil. Por esta razão 
Saquet e Spósito (2009), consideram importante ao estudar os componentes heterogênios presentes 
no espaço, analisar todo o contexto histórico-social formador dos territórios, para se chegar um 
entendimento mais aprofundado das relações entre os diversos territórios. Sendo assim, o território é 
constituído pelo poder sobre o espaço delimitado pelas suas fronteiras, porém as fronteiras como 
lugares de fluxo e intercâmbio promovidos pelas suas porosidades pode ser um ponto de conflito, 
contraposto ao poder centralizador. 

 
Fronteiras etnoculturais e as relações entre as populações indígenas e não indígenas no Mato 
Grosso do Sul 

 
O território onde hoje é o estado de Mato Grosso do Sul, abrigou por milhares de anos os 

territórios de nações etnicas indígenas distintas, tais como: Guaikuru, Paiaguás, Guatós, Guaranis 
Kaiowá, Guaranis Ñandeva, Bororo, Umotinas, Paresi, Kayabi, Nambikwára, Kadiweu, Terena, 
Chamacoco, Kamba, Ofayé e Kinikinau. A chegada dos colonizadores portugueses à região da 
província do Mato Grosso começou através dos bandeirantes e mineradores, após a descoberta de 
ouro Bittencourt e Ladeira (2000). 

Além da contribuição cultural para a formação do povo do Mato Grosso do Sul, os indígenas 
tiveram papel decisivo para que os contornos do território sul-mato-grossense, tenham hoje as atuais 
feições, devido ao fato de terem participado de forma direta e ativamente na Guerra do Paraguai 
(VARGAS & WIZIACK, 2008). 

No entanto, com destaque aos povos indígenas Bittencourt e Ladeira (2000, p. 56) informam 
que: 

 
O governo brasileiro também chamou índios de Mato Grosso para combaterem os 
paraguaios. Os Guaicuru lutaram ao lado do exército brasileiro, enquanto os Terena, 
que sempre foram grandes agricultores, além de enfrentar o exército paraguaio, 
também participaram da guerra fornecendo alimentos para os combatentes. 

 
A relação entre indígenas e não indígenas no Mato Grosso do Sul, assim como em todo o 

Brasil, é caracterizada por conflitos gerados pela disputa de terras, de territórios, estas disputas 
fundiárias, vem ocorrendo de longa data, mais precisamente em meados de 1870 com o fim da 
Guerra do Paraguai, quando da chegada da Companhia Matte Laranjeira que utilizava a mão de obra 
indígena em estado de escravidão assim como também em fazendas estabelecidas em seus territórios 
tradicionais. 

Devido à usurpação de terras indígenas e ao trabalho escravo, houve a emergência de uma 
classe com grande poder na região, os ruralistas, agora, donos dos meios de produção e detentores 
de capital, com enorme influência nos mais variados setores da sociedade e principalmente na 
política, aumentando ainda mais as desvantagens dos indígenas frente ao seu poderio econômico e 
mesmo bélico, tal grupo age com enorme violência a fim de garantir seus interesses, aumentar seus 
lucros e promover um legítimo genocídio etnocultural no estado de Mato Grosso do Sul (OLIVEIRA, 
1976). 

Atualmente o Mato Grosso do Sul, segundo dados do IBGE, abriga a segunda maior 
população indígena do Brasil, no entanto esta população de aproximadamente 73.295 de pessoas 
(IBGE/2010) encontram-se em áreas insuficientes para sua reprodução física e cultural, este 
confinamento é um dos principais motivos que mantém uma relação conflituosa dos povos indígenas 
com os não indígenas na região, principalmente os fazendeiros, devido à disputas fundiárias. As 
fronteiras etnoculturais presentes no Mato Grosso do Sul caracterizam-se pela constante tensão entre 
indígenas e não indígenas principalmente no campo. 

Souza (2012, p.14) explica como emergem as fronteiras etnoculturais ao analisar as relações 
entre indígenas e não indígenas: “Geograficamente, a fronteira etnocultural emerge nos contatos, nas 
relações e embates entre grupos culturalmente distintos, transcendendo os limites territoriais das 
reservas indígenas ali demarcadas.”  
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Ainda sobre os contatos étnicos, para um melhor entendimento, Souza (2010, p. 9) pontua 

sobre a manifestação destas fronteiras: “Intui-se que a fronteira etnocultural se manifesta a partir do 
contato interétnico, da relação com o outro, com o diferente, entre indígenas e não indígenas. As 
territorialidades evidenciam e caracterizam tais relações, tanto quanto os modos de vida observados 
no cotidiano. 

Esta é uma disputa extremamente desigual, pois mesmo, de certa forma, amparados pelas 
leis específicas direcionadas aos povos indígenas como, por exemplo, o Estatuto do Índio e o Decreto 
1775/96 e também com a existência de órgãos governamentais como FUNAI (Fundação Nacional do 
Índio), CIMI (Conselho Indigenista Missionário), CTI (Centro de Trabalho Indigenista), entre outros, os 
fazendeiros possuem a seu favor o capital acumulado pela usurpação dos meios de produção, 
provenientes majoritariamente dos territórios indígenas, e uma bancada nos poderes legislativos 
(municipais, estaduais e federais) que trabalha exclusivamente aos seus interesses, a conhecida 
“bancada ruralista”, formada por grandes latifundiários e empresários do agronegócio, bancados 
(suas campanhas) por grandes corporações ligadas direta ou indiretamente ao agronegócio, 
corporações mundialmente hegemônicas.  

O “enclausuramento” dos povos indígenas em terras pré-estabelecidas, demarcadas e 
limitadas gera um grave problema para a reprodução física e cultural destas populações, pois suas 
culturas e sociedades estão baseadas na liberdade em se deslocar de uma região à outra nas 
necessidades de subsistência, eram povos seminômades que viviam em uma harmonia com o 
espaço e a paisagem onde vivem, outro problema é o populacional, hoje os indígenas são a 
população que mais cresce no país, sendo assim podem começar a acontecer conflitos internos pela 
densidade demográfica elevada. 

 
As Terras Indígenas fragmentadas sofrem de problemas graves de falta de espaço 
para aumentar as roças, destruição irreversível de áreas de caça e pesca e não tem 
condições para abrigar suas populações em processo de crescimento rápido, além 
dos conflitos interétnicos constantes entre os povos indígenas e fazendeiros e 
moradores das vilas implantadas que ocorrem dentro de suas terras (BAINES, 2009, 
apud, SOUZA, 2012, p. 22). 

 
Estas situações agravam ainda mais a tensão existente na região, onde um lado os indígenas 

pressionam por demarcações de suas terras e reclamam pela retomada de seus territórios tradicionais, 
enquanto que do outro lado os fazendeiros procuram garantir os direitos sobre as terras invadidas, tais 
disputas vão desde conflitos armados, atentados, violências dos mais diversos tipos até a esfera 
judicial. 

 
Com a alegação de possuírem título possessório sobre as terras, e com o intuito de 
obterem a desterritorialização dos indígenas, os vizinhos fazendeiros começaram a 
desrespeitar os marcos estabelecidos. Como nenhuma das partes envolvidas 
aceitava perder a posse das terras, essas questões territoriais prosseguiram por 
muitos anos (SANTANA, 2015, p. 4). 

 
A situação dos confrontos territoriais no Mato Grosso do Sul beira a barbárie, além da violência 

extrema (física e psicológica) a que são submetidos diariamente, os indígenas estão imersos em uma 
violência também estrutural, postos em condições precárias e miseráveis, conforme aponta o relatório 
“Violência contra os povos indígenas no Brasil” de 2015, do CIMI (Conselho Indigenista Missionário). 

Lamentavelmente, convivemos ainda com períodos de sofrimentos extremos e de 
incertezas quanto às possibilidades de futuro. Com pesar, denunciamos a morte 
prematura de centenas de crianças indígenas por falta de assistência médica 
adequada, por falta de saneamento básico, por falta de um lugar para morar, de 
água potável para beber e tomar banho; denunciamos o assassinato de lideranças 
que lutavam em defesa de seus povos e comunidades; denunciamos o 
confinamento em reservas onde é negado o direito mais fundamental à terra para 
viver e poder exercitar a cidadania indígena – suas culturas, crenças, tradições; 
denunciamos a devastação do meio ambiente por madeireiros, garimpeiros, 
mineradoras, hidrelétricas e barragens; denunciamos a desumana realidade de 
centenas de comunidades que vivem na beira de estradas; denunciamos o poder 
Judiciário que tem priorizado, em seus julgamentos, a defesa da propriedade – nem 
sempre legal, nem sempre legítima – em detrimento dos direitos originários dos 
povos indígenas. 
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Esta territorialidade do capital no país e mais especificamente do agronegócio no Mato 

Grosso do Sul, tem dado ao estado o posto de primeiro lugar no ranking nacional da violência contra 
os povos indígenas, esta violência verifica-se nos dados do CIMI (2015), expostos no quadro 1 a 
seguir: 
 
Quadro 1: Assassinatos de indígenas no Brasil e em MS de 2003 a 2015 

ANO 
2

03 
2

04 
2

05 
2

06 
2

07 
2

08 
2

09 
2

10 
2

11 
2

12 
2

13 
2

14 
2

15 

TOTAL 
BRASIL 

4
2 

3
7 

4
3 

5
8 

9
2 

6
0 

6
0 

6
0 

5
1 

6
0 

5
3 

1
38 

1
37 

TOTAL MS 
1

3 
1

6 
2

8 
2

8 
5

3 
4

2 
3

3 
3

4 
3

2 
3

7 
3

3 
3

6 
4

1 

MS % 
3

1% 
4

3% 
6

5% 
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É possível constatar que o percentual de morte em relação ao quadro nacional vem decaindo 

nos últimos dois anos, mas ainda está longe desta realidade ser mudada, enquanto o estado não 
tomar as devidas providências, cumprindo aquilo que determina a constituição e reconhecer o direito 
destes povos sobre seus antigos territórios, elaborando mecanismos para barrar o avanço do capital, 
esta luta se perpetuará por muito tempo. Com base nas informações do relatório “Violência contra os 
povos indígenas no Brasil” de 2015, do CIMI, foi confeccionado o mapa 04, com o intuito de 
visualização da distribuição espacial das mortes de indígenas no ano de 2015 resultantes destas 
disputas. 

A maior parte dos conflitos se situa na região Sul do estado, justamente pelo fato da 
concentração demográfica indígena ser maior e existirem mais terras demarcadas e em processo de 
demarcação, soma-se a isso o avanço do agronegócio na região, seguindo uma territorialidade e uma 
racionalidade muito agressivas. A territorialidade adotada pelos fazendeiros envolve práticas como a 
formação de milícias para a proteção de seus territórios e para atacar as comunidades indígenas, 
cometendo de forma indiscriminada toda espécie de atrocidade contra estes povos, conforme aponta 
o relatório de 2015 do CIMI. 

Constata-se que os não-indígenas formam seus territórios por meio do “poder pela 
apropriação” Raffestin (1993, p. 58), outra territorialidade praticada pelos ruralistas é em âmbito 
legislativo, ao tentarem criminalizar lideranças, movimentos, profissionais e simpatizantes das causas 
indígenas, a fim de acabar com a resistência. 

Outro dado relevante que se pode constatar e atribuir como uma consequência das condições 
de vida às quais são submetidos os indígenas e também por conta destas tensões etnoculturais, é o 
número elevado de suicídios entre as etnias, estes dados encontram-se no relatório de 2015 do CIMI, 
porém a fonte é da Sesai (Secretaria Especial de Saúde Indígena), que no mesmo ano registrou no 
Mato Grosso do Sul, 45 suicídios, sendo 73% indivíduos do sexo masculino e 27% do sexo feminino, 
com faixas etárias que variam de 10 a 29 anos, sendo o maior numero no município de Amambai com 
37% dos casos. 

Quadro 2: Suicídio de indígenas em MS de 2000 a 2015 
Fonte: CIMI/2015 

 
Esta situação de conflito étnico, causado pelas diferenças culturais, desrespeito ao outro, pré-

conceito pelo estranho, diferentes formas de perceber a terra, de um lado os que se sentem parte 
dela, de outro os que querem sua posse, esta diferença paradigmática é que cria a chamada fronteira 
etnocultural, que se materializa frente diante do que está a frente, como explica Martins (2009): 

 
Assim como a violência do branco se manifesta na tentativa de desfigura-las 
culturalmente, elas também têm indicado, em suas lutas, o que lhes é insuportável e 
indecifrável no que para muitas delas é uma nova situação, que é a situação de 
fronteira, criada pela expansão territorial do grande capital e da sociedade civilizada 
(grifo nosso) (MARTINS, 2009, apud, SOUZA, 2012, p. 24). 

 

Ano 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Total 

Nº de 
casos 

44 40 38 53 42 50 40 40 59 42 40 45 53 73 48 45 752 
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Estas diferenças tão gritantes entre os indígenas e não indígenas, gera um impasse 

historicamente de difícil solução, a coexistência destes territórios no interior do território nacional, foge 
do controle, mesmo ao poder do estado uma possível solução. 

O Estado em sua totalidade também tem sua parcela de culpa, principalmente ele o estado, 
que historicamente beneficiou aos não índios na tomada dos territórios indígenas, em nome de um 
progresso e desenvolvimento socialmente desastroso, quando ao invés de dar prioridade nas 
demarcações das terras indígenas, tratou o assunto com morosidade e hoje encontra-se quase que 
impossibilitado para tal feito, frente a uma bancada parlamentar ruralista com grande influência em 
todos os poderes, em todas as esferas e vultuosa reserva de capital, Buzzatto (2015, p. 16) neste 
sentido, diz assim:  

 
Dentre outras situações, o governo brasileiro manteve-se omisso no que diz respeito 
à sua responsabilidade de demarcar as terras indígenas e de promover a atenção 
adequada à saúde dos povos originários. [...] Nesse cenário, a demanda dos povos 
pela demarcação de suas terras continuou se acumulando, juntamente com o 
elevado e inaceitável número de óbitos indígenas. 

 
Duprat (2011) relata a questão do confinamento étnico na reserva de Dourados – MS, tratada 

por ela como um grande erro ao ser concebido como mero preparativo para a inclusão do índio à 
sociedade não indígena, indicando a principal causa do elevado número de suicídios entre a 
população ali presente e ressaltando a urgência das demarcações dos territórios indígenas.  

Nascimento e Vieira (2015, p. 12) explicam de forma muito clara os motivos pelos quais as 
políticas voltadas aos povos indígenas caminham a paços lentos: 

 
As políticas indigenistas da FUNAI são políticas definidas pelo governo federal. E 
como são políticas específicas voltadas a minorias onde não se visa ao 
desenvolvimento nem trazem benefícios financeiros para a economia do país, 
acabam caminhando a passos lentos. São políticas que procuram manter um 
dispositivo disciplinar ou uma exclusão dos índios que não se enquadram no 
sistema. Em outras palavras, seriam uma política de “demarcação estrita de 
territórios, o que permite observar e controlar os sujeitos, reparar suas presenças e 
suas ausências” (NASCIMENTO e VIEIRA, 2015, p.12). 

 
Graças à morosidade do estado em demarcar seus territórios, enclausurando os povos 

indígenas em áreas insuficientes para a sua reprodução física e cultural e para fugirem das áreas de 
conflito, alguns indígenas refugiam-se exatamente em território não indígena, nas cidades. Primeiro 
problema encontrado para os indígenas que migram para o meio urbano é o fato de que nas cidades, 
as leis que os amparam conforme a Constituição de 1988, só têm abrangência no meio rural. 

Outro fator importante para a migração indígena aos centros urbanos é a proximidade cada 
vez maior das cidades e aldeias e a busca por melhores condições de vida. 

 
Os índios estão migrando para a cidade buscando o que falta na aldeia – como 
mercadorias e educação formal principalmente. O “mundo dos brancos‟ é 
representado por bens simbolicamente importantes: as mercadorias e a escola. Ir 
para a cidade significa escolarização, inserção no mercado de trabalho e, muitas 
vezes, casamentos interétnicos (MELO, 2009, p.87). 

 
No meio urbano a relação entre indígenas e não indígenas é de certa forma mais tranquila, 

porém ainda dominada pelo pré-conceito, desrespeito, estranhamento e ignorância frente à outra 
etnia, Nascimento e Vieira (2015, p. 4) assinalam este pensamento nutrido pelos não indígenas sobre 
os indígenas “o imaginário de que se trataria de uma população habitante de floresta, preguiçosa e 
incapaz de viver nas cidades” evidenciando que as fronteiras etnoculturais encontram-se presentes 
de maneira muito acentuadas. 

Devido à força das fronteiras etnoculturais, os não indígenas veem os indígenas como algo 
estranho ao ambiente urbano e esta visão deturpada do outro é explicada por Nascimento e Vieira 
(2015, p. 4), da seguinte forma: “a modernidade trouxe consigo uma exaltação da ordem na tentativa 
de construção de um mundo estável. Sendo assim, tudo aquilo que estiver fora de “lugar” ou fora da 
“ordem” deve ser retirado do convívio, sendo considerado algo “sujo”, “imundo”, “impuro”, “estranho” 
ou “agente poluidor”.” 

Com a chegada das primeiras ondas migratórias indígenas à cidade de Campo Grande 
ocorreram em meados dos anos 1920, intensificando-se a partir da década de 1960, a 
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territorialização destes grupos se dá de forma precária em regiões periféricas, como apontam Silva e 
Bernardelli (2016, p. 7): 

 
Com a intensificação do processo de desterritorialização, manifestado pela migração 
Terra Indígena-cidade,houve o aumento das famílias indígenas vivendo em área 
urbana, havendo sua reterritorialização como “territorialização precária” 
(HAESBAERT, 2010), materializada na ocupação de espaços periféricos da cidade 
de Campo Grande. Desse modo, o acesso à moradia deu-se de forma totalmente 
precarizada, com a ocupação de terrenos baldios e/ou desbarrancados em bairros 
periféricos como Tiradentes, Nova Lima, Jardim Noroeste, dentre outros. 

 
No município de Campo Grande – MS, residem 5.898 auto declarados indígenas conforme 

dados do IBGE (2010), deste, 5.657 vivem em área urbana, distribuídos, dentre outras localidades, 
em 5 aldeias urbanas (Marçal de Souza, Darcy Ribeiro, Água Bonita, Tarsila do Amaral e Indubrasil), 
a etnia predominante no município é a Terena, porém também existam indivíduos das etnias Guarani,  
Kaoiowá, Kadiwéu e Guató, Marcos (2015, p. 4) pontua a territorialidade indígena presente no 
município de Campo Grande baseada na dinamicidade em sua afirmação étnica frente aos não 
indígenas, reforçando as fronteiras etnoculturais. 

 
Através dessa dinamização dos Terena na cidade de Campo Grande é que vai 
construindo e refortalecendo os processos de afirmação de identidade indígena, e 
implicam estratégias sociais especificas, como valorização e promoção da cultura 
indígena no contexto urbano e assim desconstruindo essa imagem de Bugre dado 
aos indígenas Terena. 

 
Apesar do grande choque cultural na chegada dos primeiros Terena em Campo Grande,  as 

fronteiras etnoculturais proporcionaram uma resistência étnica que dificultou a interação entre os 
recém chegados com a sociedade local, dentre os principais elementos da cultura foi a língua Terena 
o fator mais resistente da fronteira etnocultural. Marcos (2015, p.4) afirma que a língua “[...] se 
manifesta como um elemento fundamental de afirmação de identidade. Em que são cobradas para 
gerações posteriores, a utilização da língua. Que passa por afirmação de identidade quanto para sua 
própria comunicação entre os grupos.” 

Ainda na fala de Marcos (2015, p.4), ao longo tempo a etnia Terena foi afirmando frente à 
sociedade não indígena sua cultura através de “diacríticas étnicas, como a língua, as cerimônias, a 
vida familiar, sua relação com a sua aldeia e os parentes, a percepção de política, entre outros”. 

Gradativamente as fronteiras etnoculturais foram mostrando suas porosidades e os indígenas 
começaram a expressar uma territorialidade de integração na sociedade ganhando espaço e 
conquistando aos poucos novos territórios, esta pratica começou a ser adotada principalmente no que 
Marcos (2015, p. 5) chama de segunda geração de migração Terena. 

 
A segunda geração corresponde aquela que foi ou que ainda são integradas ao 
processo de matriz cultural. Muitos integrou-se nos diferentes setores de trabalho da 
sociedade. Como mercado de serviços, mercado informal de serviços como 
faxineiras em casas, segurança ou ainda como funcionários de agencias 
governamentais. 

 
Ao passo que as fronteiras etnoculturais foram ficando mais abertas ao intercâmbio cultural, 

os indígenas urbanos vão adotando novas territorialidades, implementadas primeiramente pelos não 
indígenas, este empoderamento de novas técnicas e práticas territoriais oferece aos indígenas novas 
perspectivas de conquistas de território frente aos não indígenas, porém, de forma caricata em certas 
ocasiões, a uma preço alto a se pagar, podendo levar a uma aculturação. 

As trocas culturais possibilitam aos indígenas a aprendizagem de novas técnicas e 
territorialidades para uma possível manutenção de sua cultura, territorialidades e técnicas 
apropriadas dos não indígenas, a fim de manter e conquistar outros territórios, como exemplos disso 
são os meios tecnológicos de informação e comunicação, com o advento das redes sociais os povos 
possuem comunicação imediata e consequentemente uma capacidade de organização muito maior 
que antes, pois os territórios estão mais conectados, assim como uma capacidade de denúncia de 
crimes cometidos contra suas etnias mais abrangente e eficaz.  

As fronteiras etnoculturais estão e sempre estiveram presentes na relação entre indígenas e 
não indígenas , assim como nas relações destes com as outras tantas etnias formadoras do que hoje 
é o povo brasileiro, e nas relações humanas comoo uma totalidade em cada lugar do mundo, por 
vezes mais resistentes e noutras mais porosas, tendo-as como um referencial de identidade ao 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   27 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
deparar-se com o outro, o estranho, são nas fronteiras etnoculturais eu se dão as trocas as 
interações entre as diferentes culturas, podendo haver conflitos e assim acentuando ainda mais as 
diferenças, daquilo que os seres humanos realmente são, o homem se expressa e modifica o espaço 
conforme a sua bagagem de vivências e experiências, resultando na cultura, que nada mais é que a 
manifestação de paradigmas e ideologias que o distingue dos outros. 

 
Considerações Finais 

 
Percebe-se que a cultura e o território, respectivamente, não apenas ela (a cultura), é fator 

preponderante no modo de como os seres humanos agem e se expressam no espaço, serve como 
um guia instintivo para as suas territorialidades, entretanto, o território, por sua vez, não possui esta 
subjetividade, visto que é ordenado além dos aspectos etnoculturais por normas pré-estabelecidas 
por meio das relações sociais e de poder, este, por sua vez, é o que mantém a integridade territorial, 
e o território é o espaço onde a etnoculturalidade se manifesta, se cria e se recria em uma constante 
metamorfose, agregando elementos cambiados nas fronteiras, sejam elas etnoculturais ou territoriais. 

As relações nas fronteiras são contato e de fluxos, contato com o outro, o que está à frente e 
fluxo de mercadorias, pessoas, valores, assim como as fronteiras etnoculturais, também são pontos 
de contato entre os diferentes, porém as trocas são menos tangíveis, são os saberes, as técnicas, as 
informações, as ideias, os costumes, mas que mesmo assim podem se concretizar na espaço através 
das ações humanas.  

Estas relações podem ser tanto harmônicas quando os interesses são comuns aos 
envolvidos, quanto desarmônicas (SOUZA, 2012), envolvendo paradigmas opostos e territorialidades 
convergentes, especialmente quando se encontrame limitrofes no mesmo espaço e/ou território, 
como é o caso apresentado entre os povos indigenas e não indígenas (fazendeiros) no território 
brasileiro, mais especificamente no Sul do estado de Mato Grosso do Sul. 

Com isso, percebe-se dois paradigmas e duas sociedades totalmente distintas e contrárias, 
onde o indígena se sente pertencedor a terra, como parte integrante, mas não a mais importante da 
paisagem e o não indio, acreditando ser ele o centro do universo, o ser mais especial de toda criação, 
que tudo quer, tudo toma e tudo tranforma como sua propriedade. Como diria Santos (1985) duas 
“temporalidades” e “racionalidades” distintas onde a tecnica e a racionalidade hegemônica acaba por 
se sobrepor às demais, e é isso que se verifica em toda a história colonial do Brasil, até os dias de 
hoje. 

Os povos indígenas tem se/e mantido suas culturas a duras penas, pois não é somente uma 
luta árdua, a luta travada contra o sistema, contra o capital, para tentar frear sua voracidade que tudo 
consome, é uma LUTA DESIGUAL contra agentes políticos e sociais poderosos. Os povos indígenas 
hoje ilhados, enclausurados em espaços territoriais delimitados, tem em seu favor leis que os 
amparam, mas que estão em perigo, pois seus inimigos tem forte representação política e por tanto 
legislativa e até mesmo forte influência no judiciário, estas, por sua vez, territorialidades 
hegemônicas. 

O poder executivo, torna-se refém do establishment que transforma nos dias de hoje o 
exercício do poder em prol das causas sociais, impraticável, mas é nas trocas realizadas nas 
fronteiras etnoculturias, de novos saberes e novas técnicas que estes povos podem se organizar e 
aperfeiçoar suas territorialidades e adquirir novas armas para lutar, novamente recorrendo a Santos 
(1985) quando diz que a mudança virá de baixo, das camadas mais inferiores, dos excluídos e dos 
“homens lentos”.  

As analises aqui realizadas não dão cabo, e nem era essa a pretensão deste modesto 
trabalho de se chegar tão longe em tal entendimento, acerca das discussões que envolvem um 
universo de relações tão complexas quanto os desenvolvidos de forma interetnica, por meio das 
resistências e porosidades das fronteiras etnoculturais, presentes nas relações cotidianas entre as 
diferentes culturas expressas no território que, por sua vez, desenvolvem seus próprios territórios em 
um emaranhado mundo de pressões e injustiça. 
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Resumo 
Saúde pública é um tema discutido pelo governo de um Estado-Nação. Em intervalos de tempos 
curtos, diversas informações são midiatizadas: crises em hospitais; escassez de recursos e 
equipamentos para atendimentos da população, desvios de verbas e corrupção nas administrações, 
inércia das políticas publicas para melhorar o sistema, entre outros. Ao expandir um olhar específico 
para a situação da saúde nas fronteiras etnoculturais, o panorama se apresenta não muito diferente. 
O conflito territorial que ocorre pelas tensões culturais entre os povos indígenas e não-indígenas na 
região sul do Estado; são reflexos da necessidade de se implantar um programa de políticas públicas 
que venham estabelecer um desfecho pacífico, a fim de evitar mais tragédias e derramamento de 
sangue e resolver outros problemas como as questões de saúde coletiva, que por meio de atos 
ilícitos dos fazendeiros, trazem consequências para os povos autóctones. A elaboração deste artigo 
busca apresentar uma visão sobre a realidade no qual se encontram as populações nativas do país, 
as condições de vida, saúde, saneamento básico, os problemas políticos enfrentados e outros; com o 
objetivo de esclarecer como as relações de poder influenciam nessa problemática e o impacto 
causado no âmbito da saúde aos povos indígenas. A metodologia utilizada nesta pesquisa consiste 
na discussão de textos de especialistas da área em sala de aula, com ênfase nas questões de 
fronteiras etnoculturais. Espera-se com este artigo, resultados que levantem discussões e criem 
ações corroborativas, para diluir a situação conflitiva que se encontram as populações indígenas com 
os não-indígenas no país. 
 

Palavras-chave: Fronteira Etnocultural, Povos Indígenas, Conflitos, Saúde Pública e Poder. 
 

Abstract 
Public health is a topic discussed by the government of a nation-state. At short time intervals, various 
information is mediated: hospital crises; Scarcity of resources and equipment to assist the population, 
misappropriation of funds and corruption in administrations, lack of public policies to improve the 
system, among others. By expanding a specific look at the health situation at the ethno-cultural 
frontiers, the picture is not much different. The territorial conflict that occurs due to the cultural 
tensions between indigenous and non-indigenous peoples in the southern region of the State; Are 
reflections of the need to implement a public policy program that will establish a peaceful outcome in 
order to prevent further tragedies and bloodshed and solve other problems such as collective health 
issues that through illicit acts by farmers, Consequences for native peoples. The elaboration of this 
article aims at presenting a vision about the reality in which the native populations of the country are 
found, the conditions of life, health, basic sanitation, the political problems faced and others; With the 
purpose of clarifying how power relations influence this problem and the impact on the health of 
indigenous peoples. The methodology used in this research consists of the discussion of texts by 
experts from the area in the classroom, with emphasis on ethnocultural frontier issues. This article is 
expected to produce results that raise discussions and create corroborative actions to dilute the 
conflicting situation of indigenous populations with non-indigenous populations in the country. 
 

Keywords: Ethnocultural Frontier, Indigenous Peoples, Conflicts, Public Health and Power. 
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FRONTERAS ETNOCULTURALES: CONFLICTOS EN EL SUR DE MATO GROSSO DO SUL, Y 

LAS CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 
Resumen 
La salud pública es un tema discutido por el gobierno de un Estado-nación. En intervalos de tiempo 
cortos, diversa información mediatizada son: crisis en los hospitales; falta de recursos y equipos para 
el cuidado de la población, desvíos de fondos y la corrupción en el gobierno, la falta de políticas 
públicas para mejorar el sistema, entre otros. Con la ampliación de una mirada específica a la 
situación de la salud en las fronteras étnico-culturales, el paisaje se presenta no es muy diferente. El 
conflicto territorial que se produce por las tensiones culturales entre los no indígenas indígena y en la 
región sur del estado; son un reflejo de la necesidad de implementar-un programa de política pública 
que establecerá una salida pacífica a fin de evitar más tragedias y el derramamiento de sangre y 
resolver otros problemas tales como las cuestiones de salud pública, que a través de los actos ilícitos 
de los agricultores, traer consecuencias para los pueblos indígenas. El desarrollo de este objetivo es 
el artículo para presentar una visión de la realidad en la que son la población nativa del país, 
condiciones de vida, la salud, el saneamiento, se enfrentó a problemas políticos y otros; con el fin de 
aclarar cómo las relaciones de poder influyen en esta cuestión y el impacto en la salud de los pueblos 
indígenas. La metodología empleada en este estudio consiste en la discusión de expertos en el 
campo de los textos en el aula, con énfasis en los temas de las fronteras étnico-culturales. Se espera 
que este artículo se deriva que elevan las discusiones y crean acciones concordantes para diluir la 
situación conflictiva son las poblaciones indígenas con no indígenas en el país. 
 

Palabras llave: Frontera Etnoculturales, Pueblos Indígenas, Conflicto, Salud Pública y el Poder. 
 
 
Introdução 

 
O empasse entre as populações indígenas e não-indígenas tomam conta da região sul do 

estado de Mato Grosso do Sul. A disputa territorial tem se intensificado, devido ao conflito entre as 
partes e a situação se desdobra em inúmeras consequências, principalmente para a população 
indígena, que tem sido dizimada aos poucos, tendo o seu território expropriado. A questão cultural é 
um fator que influencia este entrave, tendo em vista que existe uma fronteira entre os dois grupos, 
que não se limita apenas ao espaço geográfico (MACHADO, 1998). 

Entre invasões e represálias, existem dados preocupantes como as condições de vida e 
saúde coletiva dos povos indígenas envolvidos neste confronto com os não-indígenas (fazendeiros). 
Além do derramamento de sangue, outras tentativas utilizadas pelos não indígenas – fazendeiros - 
para expulsar os indígenas de suas terras, tem provocado problemas de contaminação quanto à 
aplicação de produtos químicos – agrotóxicos – nas terras das populações tradicionais (indígenas). 

O cerne deste artigo embasa-se nos conflitos e o impacto na saúde pública nesta fronteira 
etnocultural entre indígenas e não-indígenas. Todavia, ressalta-se este conhecimento acerca de 
conceitos para entendimento deste assunto. O objetivo é apresentar uma visão sobre a realidade no 
qual se encontram as populações tradicionais, as condições de vida, saúde, saneamento básico, os 
problemas políticos enfrentados e outros. Acrescenta-se a abordagem sobre as relações de poder 
nas áreas de fronteira, (tanto espacial quanto etnocultural) no que tange ao desenvolvimento 
econômico, as influências etnoculturais, os entraves enfrentados pelos indígenas no âmbito da saúde 
e o desdobramento destes problemas socioespaciais. 

Justifica-se a elaboração deste artigo em, investigar os problemas de saúde no país num 
nicho especifico e ampliar a discussão desta problemática para além do campo acadêmico, a fim de 
despertar as pessoas sobre estas nuances não muito distantes do cotidiano, no qual atinge a vida 
das populações do país. 

Metodologicamente, este artigo consistiu das discussões de teóricos especialistas na área, 
reflexões teórico-metodológicas em sala de aula com orientação do professor Edson Pereira de 
Souza do Curso de Geografia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, especificamente 
durante a disciplina de Estudos Fronteiriços, com ênfase nas questões de fronteiras etnoculturais. 
Artigos e bibliografias direcionadas à área da saúde também farão composição deste trabalho 
acadêmico. 

No primeiro capítulo, aprofundar-se-ão os conceitos previamente introduzidos sobre fronteiras 
etnoculturais, limites, território, territorialidades e relações de poder. Com base nas definições dos 
autores, como Machado (1998), Pereira (2003), Poutignat & Streiff-Fernart (1998), Raffestin (1993), 
Souza (2012), entre outros, iniciaram-se discussões para buscar refletir sobre os mecanismos de 
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integração e separação que a fronteira etnocultural evidencia, a fim de identificar elementos que 
embasem a análise dos conflitos entre indígenas e não indígenas. Apresenta-se ainda, um panorama 
geral sobre a população indígena no país, especificamente as etnias que residem no Estado de Mato 
Grosso do Sul. 

No segundo capítulo, haverá um recorte histórico, com perspectiva de demonstrar a gênese 
dos conflitos atuais entre as populações indígenas e não-indígenas (fazendeiros). Neste ponto, 
retoma-se a história, no episódio da Guerra com o Paraguai, buscando analisar a situação e 
participação das populações indígenas nos campos de batalha, e o motivo que culminou em suas 
perdas territoriais para as populações não-indígenas (fazendeiros), posteriormente, entrará em cena 
o atual momento que desencadeia o conflito por terras. Observar-se-á a inércia do Governo Federal 
diante desta problemática a partir de determinadas decisões tomadas no Congresso Nacional, além 
da falta de medidas para resolver as lacunas que deveriam partir dos políticos por meio da consulta 
aos povos indígenas, e não como imposição do sistema. 

O terceiro capítulo tratará da real situação no qual vivem os povos indígenas. As más 
condições de saúde da população, os conflitos territoriais e as consequências oriundas dessas 
disputas. A análise consistirá num olhar sobre a saúde coletiva, para mostrar a realidade no qual se 
encontram os habitantes destas terras tradicionais que além de perder seu território, sua identidade e 
cultura, ainda lutam por igualdade e seus direitos, garantidos por lei. Em seguida, tentar-se-á 
promover subsídios argumentativos-reflexivos que possam embasar futuras soluções para um 
desfecho positivo.  

Por conseguinte, no final deste artigo, apresentar-se-ão as considerações finais, juntamente 
com os resultados obtidos, na contribuição da formação acadêmica e a construção técnica-teórica 
crítica com o intuito de despertar a sociedade sobre este expressivo problema social no território 
brasileiro. 

 
Fronteiras etnoculturais, limites e relações de poder 

 
Sendo a “terra [...] fundamental para os índios [...], pois é o local de produção e reprodução 

cultural e econômica” (SOUZA, 2012, p. 21), faz-se necessário buscar a compreensão sobre os 
conceitos de fronteira, limite e território, existem ideias que vão além das linhas geográficas físicas, 
espaço e demarcação de terras, etc.  

De acordo com Machado, (1998. p. 2): 
 

[...] a fronteira pode ser um fator de integração, na medida que for uma zona de 
interpenetração mútua e de constante manipulação de estruturas sociais, políticas e 
culturais distintas, o limite é um fator de separação, pois separa unidades políticas 
soberanas e permanece como um obstáculo fixo, não importando a presença de 
certos fatores comuns, físico-geográficos ou culturais.  

 
Ela (a fronteira) tem como característica integralizar, na medida em que possibilita diferentes 

formas de comunicação, culturais, políticas; por meio da expansão do território, no qual as relações 
de poder são mais estreitadas. Neste caso, uma fronteira etnocultural transcende o espaço 
geográfico. O limite, por sua vez, estabelece o “fim da linha”; separação, e delimita as divisões entre 
territórios de um Estado, determinando até onde chegará à influência de cada nação na esfera das 
regiões de fronteiras. 

O território, segundo Raffestin (1981, p. 143), se forma a partir do espaço, é resultado de uma 
ação conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) em qualquer nível. Ao se 
apropriar de um espaço, concreta ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o ator 
"territorializa" o espaço. Nesse sentido, é possível analisar que historicamente os conflitos ocorridos 
entre as populações indígenas e não-indígenas, desde os tempos do descobrimento até os dias 
atuais, acentuam-se, principalmente no Mato Grosso do Sul (reduto de grande concentração de 
várias etnias indígenas no país), devido aos limites que os separam e as relações de poder 
circunscritas neste cenário de disputas territoriais.  

Ainda que o clima seja tenso entre indígenas e fazendeiros, é importante destacar que o 
conceito de territorialidade, para exemplificar a estratégia de poder exercido por ambas as partes na 
batalha territorial (SOUZA, 2012). Neste contexto, as territorialidades indígenas e não-indígenas se 
dão por meio das “estratégias para manter certa ordem social”, ou seja, são “ferramentas” utilizadas, 
tanto por índios (uma forma de proteger suas terras dos não-índios, controlando recursos e 
preservando sua cultura local) quanto para o homem branco, que se utiliza de “arrendamento” das 
terras indígenas, com o objetivo de apropriar-se delas. (SACK,1986).  
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A figura 1 mostra claramente a questão da territorialidade na fronteira entre os dois países. 

De um lado da ponte, as cores da bandeira do Brasil mais evidente e em maior espaço, enquanto do 
outro, a bandeira do Paraguai, aparece quase de forma apagada. Esta fronteira, por exemplo, o um 
local estrategicamente importante para a região de comércio que movimenta a economia das duas 
nações. As tributações sobre os produtos importados bem abaixo do mercado nacional (se tratando 
do Brasil), na divisa de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, acabam tornando atrativas as idas e 
vindas de inúmeros turistas brasileiros de todas as partes do país, principalmente nas proximidades 
que abarcam os estados das regiões Centro-oeste, Sul e Sudeste. 

 

 
 

Figura 1: Fronteira entre Brasil e Paraguai – muito além das barreiras geográficas; região de 
diversidade cultural.  
Fonte: Midiamax, em 25/11/2015. 
 

A fronteira Brasil-Bolívia também aquece o desenvolvimento da região, com o turismo e a 
comercialização de produtos e serviços dos dois lados. O Pantanal, que é uma vitrine de grande 
beleza natural e mundialmente reconhecida, é um chamariz para a movimentação de renda das 
populações que residem nas proximidades. Para que haja arrecadação e nesta situação, são 
necessários investimentos em infraestrutura, capacitação de profissionais de um lado e de outro do 
espaço fronteiriço, e outros. Dessa maneira, constata-se uma fronteira que integraliza as duas 
nações, pois ambas executam ações que visam promover a prosperidade na região. 

Concomitantemente, quando o interesse de dois grupos culturalmente distintos entra em 
conflito, estabelece-se um limite entre ambos, assim como ocorre nas relações entre indígenas e não-
indígenas, que não é das mais amistosas há um longo tempo. É o caso da tribo Matsés, habitantes 
da região amazônica, que conviveram por anos na história do Brasil, com a presença de exploradores 
de madeira, borracha, minérios, e nos tempos modernos, deparam-se com empresas cujo objeto alvo 
de exploração e fomentação de riqueza é o petróleo. 

Aos nativos, que mantém suas tradições e modo de vida, acoplados à natureza, não importa 
o dinheiro adquirido pela extração da matéria-prima, muito pelo contrário. O efeito que as ações das 
petroleiras, que pretendem se estabelecer nos vales, na fronteira Brasil-Peru, ameaça não somente o 
ecossistema e biodiversidade existentes no território, como também a sobrevivência da própria etnia 
da tribo, o que pode resultar na degradação da terra, ou propriamente a perda de local por parte dos 
indígenas, já que esse é um problema que vem ocorrendo com notoriedade em outras localidades do 
país. Há também os povos que vivem isolados nesta região, no qual não mantém contato com a 
sociedade e podem estar ameaçados devido ao desequilíbrio local.  
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Há ainda outras tribos indígenas que vivem isolados nesta região, sem manter qualquer tipo 

de contato com a sociedade e também podem estar ameaçados se houver um desequilíbrio local. 
Abaixo, a figura 2 mostra os caciques da aldeia da tribo Matsés, juntamente com o representante da 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI (ao centro). São os responsáveis pelos povoados e por oferecer 
ensinamentos de cultura, medicina tradicional, cuidado com a terra e proteção das florestas 
amazônicas. 

 

 
 

Figura 2: Caciques de aldeias Matsés. Habitantes da região amazônica e a realidade da 
sobrevivência da etnia em virtude das ameaças de exploração de petróleo no local.  
Fonte: BBC Brasil. G1.Globo.com, em 22/04/2013. 

 
As inúmeras etnias indígenas espalhadas ao redor do país estão sendo ameaçadas a todo o 

momento por distintos fatores, o que configura um problema internacional. Na foto acima, a 
reportagem da BBC torna evidente a existência desta fronteira etnocultural entre povos indígenas e 
não-indígenas, e o que o interesse de um grupo por trazer de consequências para o outro. Estas 
questões não são exclusivas das tribos mais isoladas, pois as disputas mais intensificadas ocorrem 
em outras localidades, no qual há grande concentração de tribos indígenas, como é o caso do estado 
de Mato Grosso do Sul. 

Povos Indígenas e as fronteiras etnoculturais em Mato Grosso do Sul 

Segundo constam nos dados do IBGE (2010), das 896 mil pessoas que se declaravam ou se 
consideravam indígenas, 572 mil ou 63,8 %, viviam na área rural e 517 mil, ou 57,5 %, moravam em 
Terras Indígenas oficialmente reconhecidas. Mato Grosso do Sul possui a segunda maior população 
de povos indígenas do Brasil (ficando atrás apenas do Amazonas), de várias etnias distribuídas pelos 
municípios do estado. Estima-se que sejam mais de 200 povos e 180 línguas faladas e tem nas 
etnias Guarani (Kaiowá e Ñandeva) e Terena os maiores índices de pessoas, por volta de 60 mil. 

Destacam-se outros grupos presentes no estado: Kadiwéu (localizados ao oeste do estado) 
Guató (região norte do estado), Ofaie (sudeste do estado), Kinikinau (habitam reservas dos Kadiwéu) 
e Kamba, localizados na região de Corumbá fronteira com a Bolívia. É importante ressaltar que, 
embora tenham cultura, identidade, tradições e características próprias, os povos indígenas tiveram 
grandes influências através de manifestações de outras culturas e modo de vida; principalmente na 
fronteira de países como Paraguai e Bolívia, por exemplo. Outros índios tiveram influência de nações 
como a Argentina; é o caso dos habitantes das regiões Sul do País. 

Logo, uma fronteira etnocultural se estabelece a partir dessa relação de contato entre dois 
grupos sejam eles, indígenas e não indígenas, ou até mesmo índio de tribos distintas, e a influência 
cultural presente na situação. E junto a essa fronteira que integraliza e possibilita a troca 
experiências, haverá um limite que separa os indivíduos: a aceitação das tribos que residem no 
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mesmo local, por questões de falta de espaço, os conflitos entre os homens brancos e os indígenas 
por causa da demarcação de terra (tema aprofundado no capítulo seguinte) e as estratégias de poder 
que cada grupo étnico utiliza para manter seu território. 

 
Figura 3: Distribuição da população indígena em Mato Grosso do Sul.  
Fonte: Jornal Principia, em 12 de setembro de 2012. 
 

A Figura 3 acima mostra a diversidade de povos indígenas presentes no estado de Mato 
Grosso do Sul. Nota-se a predominância das etnias Guató e Guarani-Kaiowá, nas terras do Pantanal, 
e em regiões que fazem fronteira com os países vizinhos, Bolívia e Paraguai. Na região sul do 
estado, além das barreiras geográficas, os índios enfrentam as outras fronteiras, as etnoculturais, e 
os conflitos advindos por conta de disputas de terras, tomadas pelos produtores rurais e grandes 
fazendeiros. Tal situação agravante será retratada no capítulo dois deste artigo, que mostrará 
detalhadamente desde o embate histórico de indígenas e não indígenas, até os dias atuais. 

 
Conflitos históricos por disputa de terras entre indígenas e não indígenas 

 
As lutas entre indígenas e não indígenas vem sendo retratada desde os primórdios da 

colonização do país. Se nos livros didáticos encontramos uma superficialidade na abordagem 
referente a esse assunto (que muitas vezes colocam o índio como um animal selvagem e os homens 
colonizadores como “heróis”), estudos mais recentes vêm desmistificando esse cenário ao apresentar 
um ponto de vista mais realista da história, que possam nos levar a compreender a causa dos 
conflitos nos dias atuais. 

Historicamente, tudo se iniciou há mais de 500 anos atrás, quando os portugueses chegaram 
ao Brasil, e confrontaram-se com o povo nativo, cuja população era muito maior do que as 
registradas atualmente. O choque cultural entre os povos foi o primeiro passo para que os 
conquistadores pudessem concretizar suas ambições, que ao aproveitar-se da “ingenuidade” dos 
nativos americanos, utilizaram de estratégias para explorar tanto as riquezas que haviam na terra 
quanto os serviços escravos “prestados” pelos indígenas, que recebiam em troca, coisas supérfluas 
como espelhos e outras bugigangas que em nada acrescentavam em suas vidas; pelo contrário, 
apenas começava a modificar seus hábitos e influenciar suas culturas.  

As relações de poder entre indígenas e não-indígenas foram se estreitando ao decorrer dos 
anos; mesmo que, se analisarmos friamente as situações entre ambos, é possível dizer que a 
população nativa nunca passou de “ferramentas” para os colonizadores alcançarem seus objetivos. 

Segundo Raffestin (1981, p. 53),  
 

[...] o poder se manifesta por ocasião da relação. É um processo de troca ou de 
comunicação quando, na relação que se estabelece, os dois polos fazem face um ao 
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outro ou se confrontam. As forças de que dispõem os dois parceiros (caso mais 
simples) criam um campo: o campo do poder. 

 
Dessa forma, a dominação exercida pelos portugueses para a demarcação de 

territorialidades foi possível por causa das estratégias de poder que tinham a seu favor: conhecimento 
de armas, usos linguísticos distintos, uso da força, manipulação, entre outros. Por outro lado, os 
indígenas tinham a seu favor como formas de poder, o conhecimento da terra, suas tradições e estilo 
de vida diferentes dos não-indígenas; embora o encontro entre eles tenha sido algo estranho, fora da 
realidade para os nativos, e muitos os considerassem ingênuos. 

Antes de chegar à questão principal deste capítulo, que são as tensas relações entre 
indígenas e não-indígenas na região sul do estado de Mato Grosso do Sul, é importante analisar o 
ponto de partida que desencadeou especificamente esta situação: a Guerra do Paraguai. 

Novamente, os livros de histórias trazem relatos de glórias dos três países que formavam a 
Tríplice Aliança (Argentina, Brasil e Uruguai) e lutaram contra o vizinho, Paraguai; uma nação que 
caminhava para o desenvolvimento em pleno século XIX, e perigosamente, incomodava a soberania 
um estado do outro lado do oceano Atlântico (Inglaterra). 

O Paraguai, durante a ditadura, consolidou uma política interna cujo resultado foi a ampliação 
do seu desenvolvimento econômico: monopolizou o comércio exterior; arrendou propriedades rurais 
de empresários e transformou latifúndios em posse do Estado. Assim, obteve uma economia sólida e 
dispunha de consideráveis forças militares. A fim de escoar sua produção e ter contato com o exterior 
(outros países além da América do Sul), Francisco Solano Lopez, ditador paraguaio que comandava 
o país; decidiu tomar posse do principal acesso de exportação, no caso o Rio da Prata (já que o 
Paraguai não possui saída para o mar) cujo estuário estava sob o comando da Argentina, na capital 
Buenos Aires.  

A tríplice aliança; com apoio financeiro dos britânicos (que buscavam outros mercados 
consumidores); obteve êxito na derrocada de Solano Lopez. Os “feitos heroicos” trouxeram 
resultados drásticos para todos os envolvidos. O povo paraguaio sofreu as piores consequências: o 
país foi destruído chegando ao ponto de grande miséria da população; extermínio de grande parte 
dos homens; redução do território; e de certa forma, ainda hoje vive os reflexos desta sangrenta 
batalha com o subdesenvolvimento da economia da região. No caso do Brasil, o império estava em 
declínio, e o sistema caminhava para mudanças no cenário político, com manifestações de abolição 
da escravidão e gritos de proclamação da república ganhando as ruas. 

 

 
 

Figura 4: Consequências da uma guerra.  
Fonte: Culturamix, em 2009. 

 
O exército brasileiro era pequeno e mal preparado para uma guerra. E embora sejam citadas 

suas glórias nas batalhas, observamos que a população indígena também teve participação nesta 
história, mesmo que de forma “invisível”, reforçando as forças nacionais. Vários estudiosos de história 
de Mato grosso do Sul como Campestrini (1995), atualmente citam a participação de tribos da etnia 
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Guaycurú – como os Kadiwéu – e Terena, e indícios do envolvimento de outros grupos indígenas. 
Não seria nenhuma surpresa, já que a então Província de Mato Grosso (como era chamada na época 
da guerra) tinha uma grande concentração de povos nativos e por mais dizimada que tenha sido ao 
longo da história, ainda hoje o estado detém o maior número de populações indígenas do país.  

O Fato principal nesta discussão é que a guerra, com toda sua devastação, afetou também os 
índios, cuja participação estivera direta ou indiretamente ligada aos campos de batalha. Aqueles que 
não participaram, fugiram para buscar refúgios seguros com suas famílias e abandonaram suas 
terras, correndo o risco de perdê-las. Outros foram feitos prisioneiros e foram forçados a trabalhar em 
suas próprias áreas, agora dominadas por latifundiários e companhias rurais. Por 30 anos, os índios 
viveram dessa forma até o Estado interferir e lutar pelos seus direitos, ao criar algumas reservas 
indígenas e demarcando-as como pertencentes a eles. Porém, com o crescimento da população de 
nativos, das cidades e dos negócios agrícolas, intensificou-se os entraves das fronteiras etnoculturais 
entre indígenas e não-indígenas. 

Em abril de 2013, pouco antes das manifestações que ocorreram nas ruas do país (em 
meados de junho) contra a corrupção no governo brasileiro; os grupos indígenas ocuparam o 
congresso nacional para reivindicar o direito as suas terras. Por quê? Segundo as antropólogas 
Capiberibe e Bonilla (2013, p. 295): 

 
[...] as terras indígenas fazem parte de um quadro mais amplo de disputas 
envolvendo a questão fundiária, que opõe, de um lado, não exatamente de maneira 
orgânica, o agronegócio, a mineração, as políticas de desenvolvimento econômico 
do Estado, gestores públicos ligados ao setor agrícola e mineral; e, de outro, 
populações indígenas, quilombolas, populações tradicionais (caboclos, ribeirinhos, 
seringueiros, castanheiros), ambientalistas, antropólogos e indigenistas com 
diversas formações e origens. No centro dessas disputas estão, principalmente, as 
categorias: “Terra Indígena” (TI), garantida constitucionalmente pelo artigo 231, que 
faculta aos índios a posse permanente e o usufruto exclusivo sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam; e “Unidade de Conservação” (UC), instituída 
constitucionalmente pelo artigo 225 e regulamentada pela Lei n.9985/2000 com o 
objetivo de proteger e conservar os recursos naturais e a biodiversidade presentes 
em um espaço delimitado definido pelo Poder Público. 

 
De acordo com a citação das autoras, o embate pelas Terras Indígenas intensificou-se depois 

da aprovação do Novo Código Florestal (NCF), em 2012, que dá margem para o desmatamento e 
redução de áreas de florestas frágeis, tornando mais branda a legislação (que deveria ser mais 
rígida) nestes locais de conservação ambiental, onde habitam vários povos de diversas etnias que 
dependem da sobrevivência do cultivo e produção no campo. O discurso embasado pelos produtores 
rurais e reforçado por políticos que apoio a iniciativa do Projeto de Lei do NCF é o famigerado 
“desenvolvimento econômico”, com uma roupagem nova, sobretudo, defendendo os interesses dos 
grandes coronéis do agronegócio que detém grande poder nas decisões de votações importantes na 
legislação brasileira.  

Através de vídeos e reportagens sobre essa manifestação no congresso, podemos observar o 
descaso do governo com a questão das terras indígenas, no qual os parlamentares retiram-se da 
bancada, deixando os indígenas questionarem praticamente sós, mais uma vez. 
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Figura 5: Protesto de indígenas nos conflitos no Sul do Estado de Mato Grosso do Sul.  
Fonte: Marco Aurélio Ruy. Central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil – CTB, em 23 de junho de 2016. 

 

A imagem acima mostra o retrato da realidade que toma conta da região sul do estado. 
Pessoas de todas as idades, jovens, adultos e idosos, manifestando, em meio aos conflitos agrários 
que vem dizimando as populações das aldeias indígenas. A identidade indígena presente na 
fisionomia dos jovens com o cartaz deixa claro que não se trata de questões alheias, ou formas de 
manipulação, no qual os índios são frequentemente submetidos em situações de interesse, 
principalmente políticos. Não é somente uma luta por sobrevivência, de etnias, costumes e uma 
história rica, mas, sobretudo de vidas humanas. 

Entre outras estratégias para demarcar as territorialidades, os índios têm utilizado a internet a 
seu favor, na luta para manter suas terras. Nas redes sociais, exemplo: Youtube, é possível encontrar 
vídeos com depoimentos que relatam as dificuldades enfrentadas e que continuarão firmes na disputa 
até o fim, como pode ser visto no capítulo três, no qual através do uso da tecnologia, pode-se 
denunciar os abusos dos fazendeiros nas terras indígenas, que com suas ações tem afetado 
sobretudo a saúde desta população. 

 
As condições da saúde indígena no Brasil 

 
Os conflitos por causa da demarcação de terras no sul do estado, entre e indígenas não-

indígenas, trouxeram tensão para a região e a situação vem se agravando aos poucos. Com a morte 
de índios nos confrontos e a promessa de lutarem até o fim pela área, o embate tende a ficar mais 
acirrado. Para Mato Grosso do Sul, que possui um dos maiores números de populações indígenas no 
país, o cenário mostra-se uma mancha vergonhosa na história do estado, de repercussão 
internacional, e remete ao genocídio dos tempos coloniais, demonstrando que as coisas não 
mudaram muito nesses pouco mais de quinhentos anos de história. 

Isso acarreta uma enorme gama de problemas. Além das perdas das áreas de reservas, 
outro ponto preocupante é a questão da saúde da população indígena. Segundo dados da Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI), estima-se que “no Brasil, os povos indígenas compõem 305 etnias, falam 
274 línguas e totalizam aproximadamente 897 mil indivíduos (IBGE, 2010).  

Eles estão presentes em todas as Unidades Federativas do Brasil e cada povo possui uma 
cultura própria”. Embora os indígenas tenham sua identidade cultural própria, o contato com os não-
indígenas, o crescimento da população e a vinda para a cidade em busca de sobrevivência, 
trouxeram inúmeras influências que modificaram seu modo de vida, e consequentemente, surgiram 
grandes problemas no âmbito da saúde. 
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Figura 6: A imagem do índio tomando coca cola representa a inserção do mundo capitalista, 
numa cultura fortemente ligada a hábitos saudáveis.  
Fonte: Servindi - Serviço de Informação Indígena, em 25/11/2015. 

 

Na imagem acima, registrada no Dia Mundial da Diabetes em 2015, pesquisadores 
mexicanos da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM) apontaram a diabetes como uma 
das principais causas de mortes em comunidades indígenas. Os dados comprovam que a cada hora, 
é diagnosticado um total de 38 novos casos e duas de cada cinco pessoas morrem por complicações 
originadas pela diabetes. 17,2% das mortes anuais de mexicanos se devem a esse mal.  

No Brasil a realidade não é muito diferente, tendo em vista que o aparecimento de doenças 
antes não muito incidentes na população nativa, tornaram-se frequentes, e para completar, há um 
sucateamento em grande escala da saúde no sistema de saúde do índio. Outro fato importante a se 
ressaltar é a perda de muitas tradições, neste caso na área medicinal, que estão sendo deixadas de 
lado, seja por causa dos costumes que não são mais repassados (a perda de identidade) aos 
descendentes ou mesmo por intervenção dos órgãos governamentais. É o caso das parteiras, por 
exemplo, que, tradicionalmente eram as responsáveis por realizar os nascimentos dos bebês das 
aldeias e hoje, estão praticamente extintas. O governo alega riscos à saúde; porém, também 
representa o fim de um traço cultural de muitos anos. 

Alguns povos na Amazônia tentam preservar seus conhecimentos de medicina tradicional. Os 
xamãs das tribos Matsés (no Brasil e algumas regiões do Peru), elaboraram juntamente com o grupo 
de conservação Acaté, uma enciclopédia com mais de quinhentas páginas, que reúne o 
conhecimento de diversas plantas utilizadas na cura de inúmeras doenças. A iniciativa de cataloga-
las é uma forma de prevenir que toda a sabedoria medicinal tradicional se perca com o tempo, como 
ocorre quando algum chefe de uma tribo consequentemente morre e acaba por não transmitir o 
conhecimento ao seu sucessor. Um detalhe importante sobre o documento é que ele foi concebido 
apenas na língua nativa da tribo, para evitar que pesquisadores e empresas roubem o trabalho, e 
também para ajudar na formação de jovens que possam vir a se tornar curandeiros do povoado. 
 
O conflito: ruralistas por meio de pulverização aérea desencadeando riscos para saúde dos 
povos indígenas na região Sul de Mato Grosso do Sul 

 
Como anteriormente falado neste artigo, Mato Grosso do Sul presencia a situação caótica 

entre produtores rurais e tribos indígenas Guarani e Kaiowá por conta da demarcação de terras no sul 
do estado. Diante de todo o derramamento de sangue, ainda existem outras problemáticas que põem 
em risco extremo a saúde e a vida dos povos indígenas habitantes desta região. 
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Figura 7: Dispersão de produtos químicos em terras indígenas no sul do estado de Mato 
Grosso do Sul.  
Fonte: Alice Branco – Site greenme.com.br, em 7 de março de 2016 

 

Em 2015, conforme fígura 7 acima, um avião sobrevoou as terras indígenas, lançando 
agrotóxicos e outros produtos químicos na região onde residem as tribos, contaminando as lavouras 
e as fontes de água. Foi uma estratégia utilizada pelos fazendeiros sul matogrossenses na tentativa 
de intimidar os Guarani e Kaiowá, com o objetivo de fazê-los deixar suas terras. Os resultados: após 
três ataques aéreos, entre o final de 2015 e janeiro de 2016, foi notificado estado de saúde de 
crianças, adultos e idosos, no qual apresentavam sintomas graves de intoxicação.  

Os ataques foram denunciados para os órgãos governamentais, e a encaminhadas à Funai. 
O governo tomou providências com o indiciamento dos responsáveis destes atos (fazendeiros e o 
piloto). Através de uma liminar imposta pelo juiz da 1ª Vara de Dourados, as fazendas da região estão 
proibidas de despejar produtos agrícolas nas áreas próximas às terras indígenas.  

Diante do drama que enfrentam os índios nestas situações, a Funai tem apoiado a luta em 
favor da redução e combate ao uso dos agrotóxicos, e criando iniciativas para a melhorar as 
condições de saúde e saneamento básico na qual se encontram os povos indígenas. Umas dessas 
tentativas é a elaboração do Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos (PRONARA); um projeto 
desenvolvido por várias pessoas da sociedade civil e agentes do governo, para acabar com os 
agroquímicos nas lavouras e priorizar o uso de sistemas de produção orgânicos e ecológicos; 
atividades sustentáveis que beneficiam a segurança alimentar das famílias e acabam por gerar de 
renda.  

O projeto enfrenta ameaças principalmente por reivindicações advindas da bancada ruralista, 
que defende publicamente o sistema de agrotóxicos nas plantações, e tem influenciado fortemente 
nas decisões tomadas no plenário sobre a questão agrária do país, inclusive aprovação do já 
mencionado Projeto de Lei do Novo Código Florestal. 
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Figura 8: Condições precárias enfrentadas pelos povos indígenas em Mato Grosso do Sul.  
Fonte: Márcio Santilli – Instituto socioambiental, em 17 de junho de 2013. 

 
A figura 8 acima retrata a situações desumanas nas quais muitas tribos indígenas se 

encontram em Mato Grosso do Sul. Acampamentos em condições precárias, de higiene e 
saneamento básico; pequenas terras próximas às rodovias que arriscam a segurança da população, 
com crianças alojadas e suscetíveis a inúmeras doenças, entre muitos outros enfrentamentos. Trata-
se de uma realidade que precisa da intervenção urgente das autoridades, a fim de trazer mudanças 
que possam garantir a dignidade desses povos.  

As terras indígenas estão garantidas por lei, de acordo com o Artigo 231 da Constituição 
Federal de 1988, no qual “são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.” O índio não apenas 
usa a terra em benefício próprio como também é cidadão brasileiro, que melhor cumpre a legislação 
da Carta Magna, no que diz respeito a esse tema. Contudo, é o indivíduo que mais sofre preconceito, 
vive em condições muitas vezes desumanas e tem diariamente sua identidade repulsada nos quatro 
cantos deste país. À espera de políticas públicas justas, que devolvam aquilo que lhes é de direito, ou 
seja, a sua terra ancestral, a população indígena viverá nas mazelas sociais, em situações precárias, 
ainda por um longo tempo. 
 
Considerações Finais 
 

A questão agrária ainda permanece como um entrave no desenvolvimento do país. A 
demarcação de terras provoca conflitos, mortes; no qual a sociedade brasileira parece uma plateia 
que presencia o genocídio de um povo que luta para ter aquilo que é seu por direito e garantido pelas 
leis da nação. Porém, tais direitos não são respeitados e as populações indígenas simplesmente 
padecem sobre uma causa pouco priorizada pelos gestores deste Estado e País.  

Diante de todo o desgaste pela atual condição das populações indígenas, que remete muito 
ao passado, a saúde coletiva do indígena é outro grande problema a ser refletido, pois é necessário 
criar medidas que possam minimizar o agravamento da situação. Na discussão deste artigo, 
observou-se as precariedades em que se encontram os povos indígenas no Sul do Estado; algo 
semelhante ao que os refugiados enfrentam nos países do Oriente Médio, um cenário do qual 
acostumaram-se a presenciar nos jornais. Todavia, parece que se fecham os olhos perante a 
realidade dos povos autóctones do Brasil. 

As discussões apresentadas no primeiro capítulo deste artigo trouxeram as definições de 
fronteira e limite; as relações de poder existentes e territorialidade, que são exercidas nestas 
situações. Tais conceitos proporcionaram um entendimento, tanto histórico quanto atual sobre a 
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posição do indígena na sociedade. A fronteira, que pode integrar povos culturalmente distintos, mas 
ao mesmo tempo tem os mesmos anseios, acaba por levar a conflitos de interesses, separando-os. 
As estratégias utilizadas por não-indígenas no processo de apropriação de terras indígenas, remetem 
aos tempos de exploração no processo de colonização do país, e faz pensar que, apesar de tantos 
anos, o indígena ainda continua a mercê dos coronéis da terra. 

Ao fazer um aprofundamento no debate do capítulo seguinte, chegou-se ao ponto de reflexão 
histórico inicial, que deram origem aos conflitos que se configuram no Sul do estado atualmente. Foi a 
partir da Guerra com o Paraguai, no qual ambos os participantes entraram em crises políticas, que a 
disputa por terras entre indígenas e não-indígenas tomou forma, com o abandono dos nativos de 
suas terras, devido as tensões nas batalhas, e a dominação do território por empresas que forçaram 
os povos indígenas a trabalharem nas próprias terras. 

Com a aprovação do Novo Código Florestal (NCF) pelo congresso nacional, com influência 
da bancada ruralista; as Terras Indígenas, encontram-se cada vez mais ameaçadas, e sua redução 
está acarretando problemas ao meio ambiente, já que o projeto tornou a legislação mais ‘branda’ para 
as ações que comprometem a conservação da natureza. Isto intensificou o empasse entre os dois 
lados; e os indígenas prometem ir até o fim das lutas. Ao analisar as informações discutidas, observa-
se que a situação caótica está prestes a explodir e criar uma catástrofe ainda maior. 

A situação de guerra entre indígenas e não-indígenas, além dos conflitos, traz consigo os 
problemas de saúde, saneamento básico e condições ruins das quais os indígenas enfrentam. 
Posteriormente, no terceiro capítulo, abordou-se a questão da proliferação dos agrotóxicos lançados 
por aviões, nas terras indígenas. Este ato foi uma manobra que os fazendeiros da região sul do 
estado utilizaram para tentar intimidar os povos indígenas a deixarem suas terras. 

Os resultados culminaram na contaminação da lavoura e fontes de água potável dos riachos, 
onde residem às aldeias, e os produtos químicos provocaram aos indígenas, a intoxicação, em 
crianças, adultos e idosos. As ações hostis dos não-indígenas (fazendeiros) foram notificadas às 
autoridades; porém, as consequências confirmam que cada vez mais, o indígena é visto com uma 
‘pedra no caminho’ daqueles que detém o poder. A intervenção do Estado (que parece omisso a este 
entrave) precisa ser mais efetiva e atuante, para evitar que a tensão entre os indígenas com os não-
indígenas se torne cada vez mais insustentável. 

Este artigo proporcionou um olhar inicial sobre as situações que as populações indígenas 
enfrentam diariamente. É fundamental debater o tema no âmbito acadêmico, pois agrega muito na 
formação dos universitários. Entretanto, há a necessidade de expandir as discussões para tentar 
minimizar os efeitos gerados, e mudar a realidade, que além de manchar a imagem de forma 
vergonhosa, vai contra as orientações dos direitos humanos. É um cenário de guerra, que não fica 
nenhum pouco atrás das mazelas que refugiados enfrentam. 

É preciso também pensar em políticas públicas que garantam os direitos dos povos 
indígenas. O conceito de fronteira etnocultural deve ser valorizado e não representar uma barreira 
que impede o respeito às tradições e passa por cima da história e cultura de um povo. A fronteira 
etnocultural vem para integrar as diferenças, pois os distintos modos de vivência caracterizam a 
diversidade do povo brasileiro, tão evidenciado mundo afora. Só assim será possível reduzir a 
mortalidade da população indígena. 

Por mais de quinhentos anos, o indígena foi apresentado como uma figura folclórica; símbolo 
de bravura e combate, selvagem, como são apresentados nas escolas nos dias atuais; no entanto, a 
realidade é completamente adversa. O preconceito com a pessoa do indígena, seu modo de viver, 
cultura e tradições, faz com que muitos cidadãos o vejam com repulsa e os considerem inúteis para a 
sociedade. Talvez esse seja um dos motivos no qual muitos indígenas estejam perdendo sua 
identidade e cometendo suicídio.  

Por conseguinte, visualizando atentamente, um país tão miscigenado como o Brasil, é raro 
encontrar alguém que não tenha uma origem indígena; logo é necessário fazer reflexões, discutir o 
tema e, sobretudo, implementar medidas drásticas para reverter esta realidade; pois se continuar 
neste ritmo, nos próximos quinhentos anos, as futuras gerações correram o risco de conhecer as 
populações indígenas somente assim, numa imagem de um livro de história. 
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Abstract 

Rapid access to health data is essential in countries with risks of disease outbreak such as Brazil and 

Jamaica. In order to demonstrate how access to health data can assist in health emergency 

management, a preliminary analysis was conducted using Brazil and Jamaica as case studies. 

Consequently, this paper adopted the methodology developed by Mayring on content analysis to 

analyse the documents. Secondary data were obtained from the public health authorities in both 

countries including international repositories such as the World Health Organization, Pan-American 

Health Organization and published articles.  Preliminary results show that access to health data is 

relatively easier in Brazil compared to Jamaica as there is no web based platform in the latter that 

provides interactive access to health and socioeconomic data freely like DATASUS in Brazil, where 

information can be downloaded at any time by the public. Notwithstanding that, the same level of 

bureaucracy can be encountered in both countries when obtaining health data at a scale that is 

suitable for modelling diseases such as Dengue, Zika Virus and Chikungunya. 

 
Key words: Public Health Policy, Health Data, Data Access, Jamaica. 
 
 
Resumo 
O acesso rápido aos dados sobre a saúde faz-se imprescindível em países que apresentam riscos e 
ou surtos epidêmicos ao longo de seu território, caso do Brasil e da Jamaica. A fim de demonstrar a 
importância de contar com a facilidade no acesso aos dados de saúde para facilitar o gerenciamento 
de emergências no âmbito da saúde, estamos propondo este ensaio preliminar com o Brasil e a 
Jamaica como estudo de caso. Conseqüentemente, este trabalho adaptou a metodologia 
desenvolvida por Mayring para analisar os documentos. Os dados aqui apresentados, foram obtidos 
de plataformas científicas dos governos do Brasil e da Jamaica e de repositórios internacionais como 
a Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana da Saúde e artigos publicados. Os 
resultados preliminares demostram que o acesso aos dados de saúde é relativamente fácil no Brasil 
em relação à Jamaica, isto porque neste país não existe uma plataforma acessível (grátis) que 
forneça rápido acesso interativo aos dados de saúde e aos dados socioeconômicos, como à 
plataforma DATASUS no Brasil, onde os dados podem ser baixados a qualquer momento. Não 
obstante, o mesmo nível de burocracia pode ser encontrado em ambos os países quando se busca 
dados de saúde numa escala adequada para fazer a modelagem de doenças como a Dengue, o Zika 
Vírus e o Chikungunya.  
 
Palavras chave: Política Pública de saúde, Dados de Saúde, Acesso aos Dados, Jamaica. 
 
 
Introduction 

 

With the increase in communicable and non-communicable diseases worldwide, the demand 
for health data has been enormous. Global initiatives such as the United Nations Children’s Fund -
UNICEF, Pan American Health Organization - PAHO and the World Health Organization – WHO, have 
coordinated programmes geared towards poverty alleviation, disease reduction, monitoring health 
targets and compliance by member countries resulting in huge amount of data being produced within 
the health sector (Nyella, 2011; MCGRAIL & BLACK, 2005). Even with the availability of health data 
collected by health service providers and institutions, accessibility by academic researchers remains a 
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problem in many countries due to the lack of a proper integrated database to consolidate the data 
rapidly in addition to the lack of a universal methodology being used in each country to collect and 
disseminate the information (ABOUZAHR; BOERMA, 2006; EVANS; STANLEY, 2003).  

In fact, the issue of data access during epidemiological emergencies has been a recurrent 
topic (MODJARRAD, 2016; WHITTY, 2015; COELHO et al., 2016). Not only does data sharing and 
access allow for public health action, it also provides vital information needed for decision making. 
However, the reluctance of countries to share detailed health data due to political sensitivity and other 
reasons have hindered response to health emergencies. According to Pisani & Abouzhar (2010), the 
lack of funding and inadequate infrastructure for data management and trained data managers act as 
hindrance to data sharing and also result in the underutilization of research data in the health field. 
Furthermore, respective governments tend to be unwilling to share data that might be used for 
economic gain by multinational corporations that tend to exploit developing countries for their own gain 
or even to researchers who refuse to give credit to the data source. Despite the concerns given, rapid 
response to health emergency requires access to health data to combat the spread of diseases and a 
lack of data can compromise effective response.   

Considering the risk of disease outbreak and the prediction of the changing patterns of future 
outbreaks due to climate change and climate variability, accessibility to health data by researchers 
and emergency management responders is important so that necessary actions can be undertaken for 
disaster mitigation. A lack of access to health data can therefore have devastating effects on 
population at risk as demonstrated by recent epidemics worldwide. According to Dye (2016), 
significant inadequacies as it relates to data access and sharing were demonstrated during the Ebola 
epidemic in West Africa between 2013 and 2016. In general, the outbreak of the Ebola virus indicated 
how mitigation of disease can be a tedious task in data poor countries where access to health data 
acts a challenge. Notwithstanding that, the most recent ZIKA epidemic revealed a shortfall in the 
response of the global community towards combating the epidemic (Dye, 2016). As a result of the 
challenges encountered, a guideline was established at a meeting conducted at the WHO in 2015 to 
remedy the disconnect that exists with the response to the Zika epidemic. With this goal in mind, a 
platform for the sharing and access of global data between multiple stakeholders during public health 
emergencies was implemented (WHO, 2016).  

The action taken by the WHO confirms the difficulties face with health data and the measures 
needed to respond to disease outbreak. Within this regard, the ease of access to health data can 
provide an important contribution in disease eradication. For this, an efficient health information 
system that enables the collection of data, processing and reporting becomes important. According to 
the WHO (2008), the function of a health information system is to assist in the generation, compilation, 
analysis, communication and use of data. Moreover, the availability of health information in a timely 
manner allows for the formulation of health policies, governance, research and financing (Eldermire-
Shearer, 2008).  

The aim of this research is to demonstrate how access to health data can assist in health 
emergency management.  Using Brazil and Jamaica as case studies, this paper attempts to address 
the following questions:  

1. How is health data collected and disseminated? 
2. How can rapid access to health data be obtained by researchers and health emergency 

responders? 

3. At what scale can health data be obtained? 
To answer these questions, this article will present the socio-economic situations of Brazil and 

Jamaica followed by case studies of the public health system and the manner in which data are 

collected, disseminated and can be accessed by researchers and health emergency management 

responders. Ultimately, the hypothesis is as follows: rapid access to health data can be a major factor 

in the notification of disease outbreak as it relates to informing the capacity required to effectively 

respond to a health emergency.  

   

Socioeconomic Indicators for Brazil and Jamaica 

 

Brazil and Jamaica are both members of the Community of Latin American and Caribbean 
States (CELAC) situated within the Americas and have been classified as upper middle income 
countries (World Bank, 2015). An analysis of the 2014 Gross Domestic Product (GDP) per capita 
revealed a slight disparity between the two countries with GDP (US$) valued at 8,538,59 for Brazil 
while Jamaica’s GDP (US$) stood at 5,232.05 for the same year. Consequently, total health 
expenditure in 2014 based on total percentage of GDP in Brazil was higher than Jamaica which was 
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8.3% and 5.4% respectively and is considered low in comparison to other countries (World Bank, 
2015). Table 1 shows the socio-economic Indicators for Brazil and Jamaica. 

 

Table 1: Socio-economic Indicators for Brazil and Jamaica 

Indicators Brazil Jamaica 

Income Level  in 2013 Upper middle  
13

 Upper middle 

GDP  per Capita (US $) in 2015 8,538.60 5,232.05 

Health Expenditure based on total % GDP in 2015 8.30% 5.40% 

Land Size (km
2
) 8,515,767.05 10,991 

Population 207,090,423 2,697,983 

Population  living in urban areas(%) in 2013 85.00 54.0 

Number of live births (thousands) in 2013 2,994.60 50.10 

Number of deaths (thousands) in 2013 1,227.40 19.70 

Under-five mortality rate (per 1000 live births) in 2012 14.00 17.00 

Maternal mortality ratio (per 100,000 live births) in 2012 69.00 80.00 

Deaths due to HIV/AIDS (per 100,000 population) in 2012 7.80 46.80 

Deaths due to malaria (per 100, 000 population) in 2012 0.10 0.00 

Deaths from tuberculosis among HIV-negative people (per 

100, 000 population) in 2012 

2.20 0.52 

Life expectancy in 2012 74 74 

    Source: World Bank,2015; WHO,2015 

 
The statistical profile provided by the World Bank (2015) indicated that more than half of the 

population in Brazil and Jamaica live in urban areas (54% in Jamaica and 84% in Brazil) in addition to 
them having the same life expectancy at birth estimated at 74 years. While Brazil recorded a lower 
number of deaths from HIV/AIDS (7.80 per 100,000 population) in comparison to Jamaica (46.80 per 
100,000 population), deaths from tuberculosis among HIV-negative people was lower in Jamaica.  In 
Jamaica, maternal mortality ratio was slightly higher than Brazil in 2012 with Jamaica reporting 80 per 
100,000 live births and Brazil with about 69 per 100,000 live births. Moreover, under- five year 
mortality was at 14 per 1,000 live births in Brazil as opposed to Jamaica with 17 per 1,000 live births in 
2012. Also, Brazil reported a 0.1 per 100,000 population ratio for deaths due to malaria when the ratio 
was zero for Jamaica (WHO, 2015).  

From table 2, it is evident that Brazil and Jamaica are still having challenges as it relates to 
chronic diseases. In 2012, stroke was the leading cause of death in Jamaica and resulted in 3.2 
thousand deaths while in Brazil, the leading cause of death was ischaemic heart disease which 
caused 139 thousand deaths (WHO, 2015). Even though Brazil’s large population resulted in a higher 
number of people dying from these diseases, the percentage of deaths tend to be greater in Jamaica. 
For instance, ischaemic heart disease, stroke, diabetes mellitus, hypertension heart disease, lower 
respiratory infections, trachea, bronchus and lung cancers in total accounted for 48.6% of deaths in 
Jamaica while the amount in Brazil was 38.3% in 2012. As HIV/AIDS remain as one of the leading 
cause of death in Jamaica, Brazil seems to have reduced the number of deaths as it was not among 
the top ten leading cause of death in the country in 2012 (WHO, 2015).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 Upper middle income countries are classified by the World Bank for countries with Gross National 
Income per capita (GNI) in US$ between 4,036 and 12,475.  
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Table 2: Top ten leading cause of death in Brazil and Jamaica in 2012 

Brazil Jamaica 

Disease % of 
death 

No of 
deaths 
(000s) 

Disease % of 
death 

No of 
deaths 
(000s) 

Ischaemic Heart Disease 10.5 139 Ischaemic Heart Disease 11 2.2 

Stroke 9.3 123.1 Stroke 16.5 3.2 

Lower Respiratory Infections 6.1 80.3 Lower Respiratory Infections 2.5 0.5 

Diabetes Mellitus 5.6 73.3 Diabetes Mellitus 10.8 2.1 

Interpersonal violence 4.8 62.8 Interpersonal violence 3.8 0.7 

Hypertensive heart disease 4.7 62 Hypertensive heart disease 5.5 1.1 

Road Injury 3.7 48.7 HIV/AIDS 6.6 1.1 

Chronic obstructive Pulmonary 
Disease 

3.4 44.8 Prostate Cancer 3.3 0.6 

Trachea, bronchus, lung 
cancers 

2.1 27.9 Trachea bronchus lung 
cancers 

2.3 0.5 

Cirrhosis of the liver 1.8 23.9 Kidney disease 2.8 0.6 

Total  52 685.8 Total 65.1 12.6 

Source: WHO, 2015 

 

In the same manner, Brazil and Jamaica are vulnerable to vector borne disease such as 
dengue as they are situated in regions where climatic and socioeconomic factors provide suitable 
conditions for the spread of the disease (WHO, 2015). In Jamaica, three outbreaks of dengue were 
recorded between 1995 and 2007. In 1995, about 1,884 confirmed cases of dengue were reported 
while in 1998, the island was informed of 1,509 confirmed cases. The other outbreak in 2007 
accounted for 917 confirmed cases (PAHO & WHO, 2010).  For Brazil, the dengue epidemic that 
occurred in 1995 resulted in the notification of 100,000 cases and in 2002, approximately 7000,000 
were reported. In 2007, about 438,949 cases were publicized (MENDONÇA et al., 2009).     

 

Location and Political Context of Brazil  

 

Brazil is located in South America and has a land size of about 8,515,767.049 km2 
with

 a 
population of approximately 207,090,423 (IBGE, 2016). According to the Koeppen classification, there 
are three climatic zones with different climatic types ranging from Semi-arid in the north east to tropical 
in the north and subtropical in the south. Annual rainfall varies from 387mm to 4,003mm (Alvares et 
al., 2014). The country gained independence on September 7, 1822 from Portugal but was under 
military dictatorship between April 1, 1964 and March 15, 1985 (Bethel, 2009). Brazil has a Federal 
presidential constitutional republic system of governance based on representative democracy. Within 
this regard, the President has executive power and is both the head of state and head of government. 
The country is divided into 26 states, one Federal District (with the capital in Brasilia) and 5,750 
municipalities (IBGE, 2016). Each state has their own Government, is semi-autonomous and has 
financial independence as taxes generated at the state level are kept within the state.  Additionally, the 
Federal Republic is divided into five regions: North, Northeast, Southeast, South and Center-West. 
Brazil is also a part of a sub-regional bloc called Mercosur that allows the free trade and movement of 
people and include member countries such as Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia and 
associate members: Chile, Peru, Columbia, Ecuador, Guyana and Suriname (Mercosur, 2016).  Map 1 
shows the location of Brazil.  

 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   50 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
Map 1: Location of Brazil 

 
Source: BRASIL, 2010 (IBGE); ESRI 
Illustration: Henry, 2017 

 

Location and Political Context of Jamaica 

 
Jamaica is an island located within the Caribbean (map 2) with a population of approximately 

2,697,983 and land area of 10,991 km
2
 (Jamaica, 2011). It has a tropical maritime climate with 

average temperature ranging from 26 ° C to 28 ° C while average precipitation between 2000 and 
2010 was estimated at 1800mm (Jamaica, 2010). This small island nation gained independence from 
England on August 6, 1962 and has a constitutional monarchy with Queen Elizabeth II as the head of 
state. It has a parliamentary democracy system with Governance based on the Westminster model 
(Jamaica, 2010). Three branches of Government exist: executive, legislative and judicial. The 
executive branch is formed by Ministers of Cabinet headed by the Prime Minister which is a model of 
the British Parliament. The country is divided into fourteen parishes which are governed by Mayors 
who are elected and perform duties at Parish Councils at the local government level. These parishes 
are also subdivided into sixty three constituencies with Members of Parliament in charge. Also, the 
island is grouped into three counties: Cornwall, Middlesex and Surrey.  Jamaica is a member of the 
Caribbean Community CARICOM) which fosters free movement of people, economic integration and 
trade among member countries. Member countries include: Antigua and Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, 
Saint Vincent and the Grenadines, Suriname and Trinidad and Tobago while associate members 
include Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands and Turks and Caicos Islands 
(CARICOM, 2017).  
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Map 2: Location of Jamaica 

 
Source: DIVA GIS / ESRI. 
Illustration: Henry, 2017 
 

Methodology 
 
 This research incorporated a qualitative approach in order to collect and analyze data 
pertaining to public health policies and access to health data in Brazil and Jamaica. Data were 
collected from relevant sources using key words such as public health (política pública de saúde), 
health information system (sistema de informação ao saúde) and health data access (os dados de 
saúde) in search engines like Google Scholar, PubMed, LILACS, and SciELO where applicable.  
 Within this context, public records with health data generated from institutions along with 
international health repositories such as The World Health Organization and Pan-American Health 
Organization were sourced. In Jamaica, the policies, reports and manuals from the Ministry of Health 
were reviewed in order to gain a better understanding of the regulations in place for accessing 
government data, the health information system, data collection process and the dissemination of 
health information. Additionally, data were also obtained from the Regional Health Authorities - RHAs, 
The Planning Institute of Jamaica - PIOJ, Statistical Institute of Jamaica - STATIN, data banks and 
other entities. For data regarding Brazil, documents from organizations such as The Ministry of Health 
Ministério da Saúde, The Institute of Geography and Statistics - IBGE, The Unified Health System - 
Sistema Único de Saúde, SUS, The National System for Surveillance and Control of Diseases - 
SNVS, Centres for Surveillance and Strategic Information - CIEVS and other institutions that play a 
role in the administering and dissemination of health information were perused.  

Notwithstanding that, this paper adopted the methodology developed by Mayring (2000) for 
content analysis. The first step involved the formulation of the research objectives, questions and 
hypothesis based on the information collected during the exploratory stage of the research which 
determined the type of materials to be incorporated. Subsequently, the materials were placed into 
categories and a reliability check was done in order to minimise bias and the use of unsubstantiated 
information. Afterwards, the analysis process was conducted in the form of a summary which provided 
the mechanism for the material to be condensed while preserving the content. Opinion related articles 
that would generate some level of biases were excluded hence only published and reliable sources 
were utilized. 
 
The Public Health System in Brazil 

 

In Brazil, the public health system is administered by The Unified Health System (Sistema 
Único de Saúde, SUS) which was established by a federal constitution in 1988 to provide access to 
free healthcare to the population thereby transforming the financing of the health system (Brasil, 
2009). This resulted in the decentralization and operation of the health care service with 
responsibilities being given to the three levels of government (the state, federal district and municipal) 
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to aid in the financing of healthcare generated from taxes and other funding sources (Brasil, 2009).  At 
the federal level, the Ministry of Health is responsible for overseeing the management of SUS through 
the development of national policies, regulations, along with providing financial and technical 
assistance to the states and municipalities.  The function of the State Health Secretariat is to provide 
coordination, administer resources and services. At the municipal level, health actions and services 
are implemented. Of the 7,470 hospitals registered in Brazil, about 5,552 are operated by SUS (Brasil, 
2016). Figure 1 shows the function of the public health system in Brazil. 

 

Figure 1: The Function of the Public Health System in Brazil 

 
Source: BRASIL, 2013 (DATASUS). 
Illustration: Henry, 2017. 
 

Collection, Access and Dissemination of Health Data in Brazil 

 

In Brazil, The national health card, CNS (Cartão Nacional de Saúde) generated through 
CADSUS (Sistema de Cadastramento de Usuários do Sistema de Sáude) provides the framework for 
the use of an Electronic Health Record (RES) system that enables the flow and linkage of data 
collected at public health facilities to be stored in a database. This result in the generation of 
individualized information that can be aggregated at the municipal, state and federal levels from a 
number of health information systems (Brasil, 2011).  Box 1 shows some of the health information 
systems that are used to collect health data in Brazil.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   53 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
Box 1: Some of the Health Information Systems in Brazil 

Health Information Systems Data Collected Public  Access 

Mortality information system - SIM (Sistema de 

Informações sobre mortalidade) 

Mortality data from death certificates 

(Declaração de Óbito, DO) with place of death, 

cause and socio-demographic information.  

DATASUS Online 

Platform 

Hospital information system - SIH/SUS (Sistema 

de Informações Hospitalares) 

Hospital resources, hospitalization and 

procedures by municipality and state in addition 

to socio-demographic details. 

DATASUS Online 

Platform 

Outpatient information system - SIA/SUS 

(Sistema de Informações Ambulatorias do SUS) 

Outpatient information with socio-demographic 

information by region, facility and expenditure. 

DATASUS Online 

Platform 

National disease notification system -SINAN 

(Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação) 

Records and processes disease data that 

require mandatory reporting under Brazilian 

law. Founded in 1996. 

DATASUS Online 

Platform 

Live births information system - SINASC 

(Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos) 

Number of live births reported throughout the 

country from birth certificates (Declaração de 

Nascido Vivo, DN). 

DATASU Online 

Platform  

Basic health care information system - SIAB 

(Sistema de Informação da Atenção Básica) 

Family, housing, sanitary conditions and health 

 situations collected from surveys  

DATASUS Online 

Platform 

National immunization program information 

system - SIPNI (Sistema de Informação do 

Programa de Imunizações) 

Immunization and vaccinated population 

aggregated by age group, year and 

geographical area. 

DATASUS Online 

Platform 

Source: DATASUS, 2008; PAHO,2008. 

 

While Brazil has several health Information systems in place, the processing path for each 
system varies. In the case of SIM, the Municipal Secretariat of Health (SMS) collects death information 
based on the Do forms from Civil Registries and public health facilities which are entered into a 
computer based system and sent to the Regional Health Secretariat. The data are then transmitted to 
the State Health Secretariat, SES (Secretarias Estaduais de Saúde) where it is consolidated by state 
and sent to the Ministry of Health. As it relates to SINAN, the individual notification form (FIN) and the 
individual investigation form (FII) completed based on suspected or confirmed cases are delivered to 
Regional Health Managers by the Municipal Health Secretariats and then sent to the State Health 
Secretariats who aggregate the data at the state level for it to be received by the Ministry of Health. 
With these systems in place, epidemiology, morbidity, mortality, vital statistics, and socio-demographic 
information monthly, annually and per municipalities are made available free of charge via the 
interactive web platform called DATASUS which is the Information Department of SUS (Brasil, 2013). 
Access to the platform does not require registration or request to health authorities to view or 
download the data.  

In conjunction with the aforementioned health information systems, health data in Brazil are also 
collected using surveys. For example, the IBGE and the Ministry of Health conduct surveys on a 
regular basis in order to obtain statistical data on access to health care services and living conditions 
of the population. Some of the surveys include: 

 The national health survey, PNS (Pesquisa Nacional de Saude) was conducted by the 
Ministry of Health and the IBGE In 2013 to collect data regarding the lifestyle, health status, 
use of services and other information from the population (Brasil, 2014). 

  National household sampling survey, PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios) collects socio-economic and demographic data and population access to health 
care in order to provide data on living conditions, employment and income etc. (Brasil, 2015; 
PAHO, 2008). 

  Medical and health care Survey, AMS (Pesquisa de Assistência Médico-Sanitária) contains 
information on admissions, beds, medical or hospital equipment and human resource for both 
public and private health facilities (Brasil, 2009).  

 National basic sanitation survey, PNSB (Pesquisa Nacional de Saneamento Básico) with 
data on sanitary waste disposal, garbage collection and water supply (Brasil, 2000). 
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  Lifestyle Survey, PPV (Pesquisa de Padrões de Vida) conducted between 1996 and 1997 

contains data on health, poverty, inequality, nutrition etc.  
 

Similarly, the Brazilian Government collaborates with academic institutions with health related 
programmes. Investment in health research, in particular dengue research in Brazil, has led to the 
development of numerous dengue alert systems that are used for surveillance of disease 
transmission. One example is the InfoDengue alert system that was developed for Rio de Janeiro 
through collaboration between academic institutions and the municipal health secretariat which has 
extended to other states such as Paraná and Minas Gerais (InfoDengue, 2016). The system is open 
source and allows for the addition of time series climate data, dengue reports and social media 
activity. Based on the data analysed, a risk map is prepared indicating four levels of risk: epidemic, 
transmission, attention and low risk in colours ranging from red, orange, green and yellow.  Data from 
infoDengue can be visualized via an interactive web interface with maps and tables showing the 
number of estimated dengue cases per week which can be downloaded in PNG, JPEG, PDF or SVG 
format from the website (InfoDengue, 2016).   

Another initiative is the Sistema de Alerta Climática de Dengue (SACDengue) which is a dengue 
alert system that was developed by the Climate Laboratory (LaboClima) at The Federal University of 
Paraná with partnership from SIMEPAR (Technological Institute of Paraná) and the State Health 
Secretariat of Paraná (SESA). This system monitors climatic conditions that are suitable for the 
presence of the Aedes Aegypti mosquito and produces a map with infestation risks for the state 
(SACDENGUE, 2015). 

Accessibility to disease data in this manner has aided in the assessment of epidemics in Brazil 
thereby contributing to the development of a strong Brazilian epidemiological research (Coelho et al., 
2016). Health data not only allowed the kind of analysis that was needed at the national level but also 
notified the international community of the potential outbreak of the Zika virus (most recent epidemic) 
and its link to microcephaly in 2015 despite the country's bid to host the Summer Olympics in 2016. 
According to the WHO (2016), the first confirmed case of Zika was reported in Brazil in April 2015. 
Since then, over 1.5 million suspected and confirmed cases have been reported in the Americas, The 
Pacific Islands, Oceania and Africa (WHO, 2016; CDC, 2015).  

In spite of the milestone achieved by the implementation of the health information systems in 
Brazil, hindrance to data access and underreporting still exist. Coelho et al. (2016) opines that the 
slow pace at which data are obtained via the SINAN system and the divulgence of monthly data can 
impede response to health emergencies due to the coarse scale data that is provided for disease 
modelling. Moreover, the lack of an automated query by an analytical system hinders access to health 
data as operation is done by manual query (Coelho et al., 2016). Likewise, the CDC (2016), indicated 
that while Brazil holds the record for having the most cases of dengue reported than any other 
country, there have been cases where dengue were under-reported by SINAN based on a dengue 
surveillance study between 2009 and 2011. The report indicated that only 57 cases of the 997 
confirmed dengue cases were reported to SINAN thus reiterating the number of underestimated 
dengue cases in the country (CDC, 2016).   

Despite the lack of daily and weekly data provided by SINAN, there have been a number of 
researches using the Rhythmic Analysis developed by Monteiro (1971) to analyse the impact of 
climate variability and disease transmission using daily time scale. Using this method, climate data are 
integrated with daily disease cases in order to establish relationships between meteorological events 
and the spread of disease by researchers such as Mendonça & Danni Oliveira (2007); Roseghini et 
al., 2011). However, data at this level requires project approval from the research ethics committee 
(Comitê de Ética em Pesquisa, CEPs) after the project is registered on SISNEP (Sistema Nacional de 
Informações Sobre Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos). Following registration, the 
researchers receive a unique number that is linked to a Certificate of Presentation for Ethical 
Assessment (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética, CAAE) which guarantees 
confidentiality.  Once reviewed by CEPs, the approved projects are listed on the SISNEP website and 
more detailed data can be obtained from the Municipal and State Health Secretariats (BRASIL, 2012). 

 

The Public Health System in Jamaica  

 

In Jamaica, the Government provides free universal access to health care at the primary, 
secondary and tertiary level. In 1997, the administrative operation of the hospitals was decentralized 
through the passing of the National Health Services Act which resulted in four RHAs being formed:  
North East Regional Health Authority (NERHA), Western Regional Health Authority (WRHA), Southern 
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Regional Health Authority (SRHA) and the South East Regional Health Authority (SERHA). The 
NERHA includes the parishes of Portland, St. Mary and St. Ann while WRHA comprises of Trelawny, 
St. James, Hanover and Westmoreland (Jamaica, 2015). The SRHA covers St. Elizabeth, Manchester 
and Clarendon however, SERHA consists of the following: St. Catherine, Kingston, St. Andrew and St. 
Thomas. (Jamaica, 2011). Consequently, the role of the Ministry of Health involves planning, 
coordination and policy implementation while the RHAs manage the public health hospitals and clinics.  

Public health services are delivered through a network of 24 hospitals, which includes 5 
specialist institutions, 10 dental centres and over 330 health centres across the island (Jamaica, 
2009). Figure 2 shows the function of the public health system in Jamaica.  
 

Figure 2: Function of the Public Health System in Jamaica 

 
Source: Jamaica, 2009 (MOH/ RHAs). 

Illustration: Henry, 2017. 

 

Collection, Access and Dissemination of Health Data in Jamaica 

In Jamaica, health data are collected by various service providers and institutions in an 
isolated manner. The Vital statistics system permits the electronic entry of birth and death rate at 
source points (Jamaica, 2010). This data is then sent electronically to the Register General’s 
Department which is the repository for the data for quality checks and verification before it is delivered 
to STATIN. In the same manner, HIV surveillance involves monthly and quarterly reports on HIV/AIDS 
from data collected from medical records and death registers. Data collection is based on visits to 
hospitals and health care facilities by surveillance officers or cases reported to the Surveillance Unit of 
the Ministry of Health by health officials. In addition, data are also obtained from HIV treatment sites 
equipped with database containing patient information. The data received are entered into the 
electronic HIV/AIDS Tracking System (HATS) database (Jamaica, 2007). This allows for data to be 
aggregated by age, gender and geographic region.  
 Other clinical data are collected at several health facilities across the island. The data are 
submitted using paper based forms from hospitals and clinics to the Office of Planning and Evaluation 
at the Ministry of Health. Currently, the health information system includes 6 stand-alone databases 
that are managed by the Planning and Evaluation Department within the Ministry of Health (Jamaica, 
2007). As a result, a list of the diseases that require reporting is compiled and made available in 
weekly epidemiology bulletins along with other reports completed by the National Epidemiological Unit 
and can be downloaded from the of the Ministry of Health’s website. Box 2 illustrates some of the 
health databases that are available in Jamaica. 
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Box 2: Health Databases in Jamaica 

Databases Data Collected Public  Access 

Hospital Monthly Statistical 

Report (HMSR)  

Workload information within the hospital 
system. 

Reports and request from 

authorities. 

Medical Records Care Abstract 

(MRCA)  

Patient demographics, diagnostics procedures 
and discharge diagnoses are stored from 
hospitals. The Taxation Registration Number 
(TRN) is used to track patient information.  

Reports and request from 

authorities 

Patient Administration System 

(PAS) 

Patient demographics, admission, diagnostic 
procedures and discharge from hospitals. 

 

Reports and request from 

authorities 

Monthly Clinical Summary Report 

(MCSR) 

Services provided at clinics including antenatal, 
postnatal, child health, Family Planning etc.  

 

Reports and request from 

authorities 

Combined Immunization  Number of vaccination doses given by parish 
from clinics. 

Reports and request from 

authorities 

Community Mental Health  Mental Health diagnostic categories submitted 

by parish Mental Health Officers from clinics. 

Reports and request from 

authorities 

Source: Jamaica, 2007 

 

A review of The National Development Plan of Jamaica in 2009 revealed severe inadequacies 
with the National Health Information System (NHIS). According to the report, the current databases in 
which reports are produced based on data collected from the hospitals, health centres and other 
health systems are not linked to the NHIS (Jamaica, 2009). Furthermore, even though the RHAs have 
an integrated system within regional offices, it has no linkage to health centres and hospitals. 
Likewise, the NHIS does not permit the integration of data collected in the same department or other 
department at the Ministry of Health. Also, there is no interaction between the system at the Ministry of 
Health and the RHAs.   

Correspondingly, PAHO & WHO (2010) described the NHIS as being fragmented as the 
inadequate collaboration between agencies and ministries act as a hindrance to the generation of 
important and reliable vital statistics. Further assessment of the NHIS was conducted by the Ministry 
of Health in 2011 with support from the Pan-American Health Organization and stakeholders from the 
public and private health sector and other government agencies using the Standard Health Metrics 
Network (HMN). Based on the findings from the analysis, the National Health Information System 
Strengthening and E-Health Strategic Plan 2014-2018 was formulated in 2013 (Jamaica, 2013).   

The NHIS and E-Health system are geared towards improving health information and records 
system at public health facilities thereby removing the dependence on the paper based system 
currently in use. A pilot project of the NHIS commenced in 2014 using selected health centres and 
regional hospitals (Jamaica, 2014). The proposed NHIS and E-Health system can be visualized in 
figure 3. Within this manner, health data obtained from public and private health care facilities locally 
and internationally, will be integrated in the national health information repository with the use of the 
electronic health record. This will operate through the EPAS (Jamaica Electronic Patient 
Administration System) which will function as the country’s electronic health record system (Jamaica, 
2014).  The system will assign a personal unique identifier to each patient making it feasible for health 
information about the individual to be entered into a central database that can be accessed by health 
providers. Other source of information derived from surveys, census etc. will be merged into the 
system making it possible for the creation of a national health information Web portal. The system will 
cost US$ 21,292,448 (Jamaica, 2013).  

Jamaica has commenced an experimental project regarding the use of an electronic disease 
notification and surveillance system since 2016 (Jamaica, 2016). The objective of the system is to 
provide access to reports on morbidity and mortality and other socio-economic data rapidly that can 
provide analysis of disease prevalence. Sites being used to test the technology include the St. 
Elizabeth Health Department and the Black River Hospital (Jamaica, 2016).  
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Figure 3: Proposed NHIS and E-Health System in Jamaica 
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Source: Jamaica, 2013. 

 

Additionally, health data can be requested by means of the Access to Information Act (2002) 
which grants citizens and others the right to obtain Government data in Jamaica (Jamaica, 2002).  
Further guidelines regarding the use of medical records for research purpose is provided in the 
Ministry of Health’s Guidelines for the Conduct of Research on Human Subjects (2010).  According to 
the manual, approval for the use of medical records is required from the Chief Executive Officer, 
Senior Medical Officer at hospitals or the Ministry of Health’s Ethics and Medico-Legal Affairs Panel 
depending on the type of research (Jamaica, 2010). 

In addition, Health data are collected in Jamaica from the use of surveys conducted by the 
Ministry of Health, STATIN and PIOJ. Some of the surveys include: 

 The national health survey has been used to collect health data of the population over the 
years with the use of questionnaires.  

 Jamaica Health and Lifestyle Survey (JHLS) commenced in 1988. This survey is used to 
collect socio-economic, health, poverty, consumption, education among others of the 
population. This can be obtained from the Planning Institute of Jamaica (World Bank, 2002). 

 The Jamaica Reproductive Health Survey that began in 1983 that collects information as it 
relates to contraceptive use, reproductive health and access to health services from women 
between the age of 15 and 49 using a representative sample. A similar survey was used 
called the Jamaica Fertility Survey in 1975 (Ferguson et al., 2012).  

 Jamaica Survey of Living Conditions by PIOJ.  
 
Health data derived from these surveys and more can be accessed via various organizations 

such as PIOJ (detail surveys completed recently require purchase), STATIN, Ministry of Health, World 
Bank and databanks like the Derek Gordon Databank (DGB) at the Sir Arthur Lewis Institute of Social 
and Economic Studies at the University of the West Indies Mona Campus. At the DBG, the completion 
of an undertaking form indicating the purpose, research title, abstract and a signature is required for 
access to be granted (UWI, 2011).  
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Preliminary Findings 

 

This section will present the preliminary findings from the case studies below: 

 

● The data presented revealed that the realities of Brazil and Jamaica are different in terms of 
colonization, population size and total area. However, from an epidemiological standpoint, 
they both experience more or less the same burden for communicable and non-communicable 
diseases as the two countries share similar climatic and socio-economic factors that propel 
the spread of the illnesses. Apart from that, they both offer free access to health care at public 
health facilities.  

● Both countries have systems in place for the collection of health data at hospitals, health 
centres and from the population through the use of surveys. These data range from 
epidemiology, morbidity, demography to vital statistics. 

● While Brazil has electronic systems in place that integrates health data collected from 
various service providers even with several weaknesses, Jamaica has recently conducted a 
strategic plan aimed at improving the collection and dissemination of health data with the use 
of an electronic record system.   

● In Brazil, the information systems used to collect health data have different processing 
paths. In most cases, health data are collected by the Municipal Health Secretariats who 
consolidates it before they are sent to the State Health Secretariats and delivered to the 
Ministry of Health. Once the data has been verified and crosschecked, it is then made 
available to the DATASUS web platform where it can be viewed interactively and downloaded 
in months and years at the municipality level without making a formal request to the authorities 
involved. In addition, health surveys are also conducted. Consequently, access to health data 
is relatively easier in Brazil than in Jamaica as there is no evidence of an interactive web 
platform that provides disease data in a rapid manner in Jamaica like DATASUS.   

● Access and sharing of health data in Brazil not only allowed the kind of analysis that was 
needed at the national level but also notified the international community of the potential 
outbreak of the most recent Zika virus and its link to Microcephaly in 2015.  

● In Jamaica, health data from hospitals, health centres and other institutions are sent to the 
Ministry of Health where it is entered into specific databases. Results can be obtained in the 
form of weekly bulletins, annual or quarterly reports on the Ministry of Health´s website or from 
the RHAs and other institutions based on request.  

● In Brazil, health data is available via the DATASUS platform at a coarse scale (monthly and 
per municipality) can pose a challenge to disease modelling. 

● Access to health data is a possibility in both countries but comes with some level 
of bureaucracy depending on the type and scale of the data required. Daily and weekly 
disease data in both countries require permission from the responsible health authorities. 
 

 

Conclusion:  
 

Based on the preliminary findings, both countries have systems in place for the collection of health 
data at hospitals, health centres and from population surveys. These data range from epidemiology, 
morbidity, demography to vital statistics. It was also revealed that access to health data is relatively 
easier in Brazil compared to Jamaica as there is no web based platform in the latter that provides 
interactive access to health and socioeconomic data freely like DATASUS in Brazil, where information 
can be downloaded at any time by the public. Notwithstanding that, the same level of bureaucracy can 
be encountered in both countries when obtaining health data at a scale (daily or weekly) that is 
suitable for modelling diseases such as Dengue, Zika Virus and Chikungunya.   

Within this regard, rapid access to health data can be a major factor in the notification of disease 
outbreak as it relates to informing the capacity required to effectively respond to a health emergency. 
For this, an efficient health information system therefore plays an important role in the integration and 
dissemination of data collected at health service providers for disease mitigation to become effective. 
However, as indicated, in the case of Jamaica, an efficient information system requires financial 
investment which is challenging for upper middle income countries and in most cases cannot be 
attained without funding and technical assistance from global initiatives.  
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Resumo 
Um dos direitos fundamentais é o direito à vida e outro é o direito à assistência à saúde que pode 
garantir o primeiro dignamente. Poder-se-ia pensar que a saúde é um assunto relevante e que o 
mundo todo reconhece a importância que tem, porém, alguns governos latino-americanos têm 
ofertado serviços de saúde para as populações do campo, que muitas vezes, não contemplam suas 
necessidades específicas, segundo os movimentos sociais camponeses da região. Na busca de 
entender essa realidade foi realizada uma análise das experiências relacionadas às práticas 
espaciais de saúde das comunidades camponesas no Brasil e na Colômbia, refletindo sobre as suas 
condições e seus conhecimentos. Para compreender, primeiro analisou-se o contexto histórico do 
atendimento em saúde na América Latina, desde a época pré-colombiana, fazendo um percorrido nos 
tempos da colônia, as independências, as novas repúblicas e identificando o acontecido no século XX 
para a criação das políticas e programas de saúde no campo destes dois países. Apresenta-se 
depois, a realidade atual, com base na análise do discurso das entrevistas semi-estruturadas, 
desenvolvidas com moradores do campo e servidores públicos, para compreender, com base nos 
campos semânticos, quais são suas práticas espaciais de saúde. 
 
Palavras chave: Serviço de Saúde. Práticas espaciais de saúde. Camponeses. Colômbia. Brasil. 
 
 
Abstract 
One of the fundamental rights is the right to life and another is the right to health care that can 
guarantee the former worthily. So, we can think that health is a relevant subject and that the whole 
world believes and recognizes the importance it has, but some of the Latin American governments 
have offered health services to rural populations, which in most cases don’t specify their needs. This is 
an analysis carried out for years by the peasant social movements of Latin America. In order to 
understand this reality, an analysis of the experiences related to the spatial health practices of peasant 
communities in Brazil and in Colombia was carried out, reflecting on their conditions and their 
knowledge. In order to understand better, we first analyze the historical context of health care in Latin 
America, since before the arrival of the Portuguese and Spanish, making a historical journey in 
colonial times, independence, new republics and identifying policies and programs of health in the 
countryside of each country, Brazil and Colombia, with the influence of the capitalist and communist 
blocs, finally reaching the current proposals and attention services. The current reality is presented, 
based on the results of the field work that was developed in Brazil and Colombia, where semi-
structured interviews were used in order to know their opinions about the current situation and how 
reality of care affects their spatial practices in health, recognizing their positioning on concepts related 
to health. 
 
Key words: Health Service. Spatial health practices. Field. Colombia. Brazil. 
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Introdução 
 

Pensar na saúde como um fator fundamental para garantir a vida não é um pensamento 
novo. Os seres humanos têm trabalhado em todas as culturas e civilizações para assegurar o bem-
estar da sua própria população e dependendo das condições do território os povos têm agido para 
sobreviver, o que acaba modificando as realidades nas quais moram. Esses espaços acabam sendo 
modificados por processos econômicos, políticos, culturais ou demográficos que, ao final influenciam 
na saúde da população (GUIMARAES; PICKENHAYN; LIMA, 2014). Por isso, a importância de 
conhecer a realidade da população na hora de intervir nela com políticas ou programas. 

Ora, quando se fala dos programas e serviços das comunidades do campo, pode-se observar 
um desconforto entre muitas das populações latino-americanas, que se sentem isoladas por viverem 
longe dos serviços de saúde eficientes que, teoricamente, poderiam assegurar sua qualidade de vida. 
Isto é, os programas e projetos, que já não tiveram em conta suas realidades, agora nem chegam às 
suas regiões: acabam sendo ignorados e isolados (Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones 
del Campo, 2013). Muitas destas populações parecem não estarem conformadas com as propostas 
dos governos e aí parece imperativo se perguntar se há programas específicos para atenção em 
saúde, dirigidos para as populações do campo em países como Colômbia e Brasil, por exemplo? 
Caso existam, seria importante nos perguntar se esses programas estão sendo aplicados? E, 
finalmente, se estivessem sendo aplicados esses projetos, as populações os conhecem e têm 
acesso? Respostas que podem ser inferidas no decorrer do artigo. 

Nesse momento faz presença outro discurso muito frequente que fala sobre a necessidade 
das famílias do campo se desenvolver e como estas comunidades precisam avançar. Neste caso os 
auxílios financeiros ou as ajudas de alimentos ou serviços, geralmente, estão acompanhados por 
exigências de formação ou capacitação do grupo beneficiado, sob a bandeira do desenvolvimento. 
Porém, nem sempre isso é possível, seja pelas oportunidades ou pelas condições, algumas 
comunidades ficam esperando ajudas e serviços dos governos, fundações, igrejas ou instituições, 
como agentes passivos, sem muita figuração. Por esta razão é preciso refletir sobre essa ideia de 
desenvolvimento, ou subdesenvolvimento neste caso, que é um conceito histórico e espacial e não 
apresenta uma única e estática definição. Uma palavra nova, mas um conceito velho que tem 
evoluído, tem mudado e tem se transformado conforme as crenças e valores que regem uma 
sociedade durante um período de tempo (DUBOIS, 2011). Poderíamos talvez compreendê-lo melhor 
em relação a essa visão de futuro que cada sociedade propõe como fundamento para seu próprio 
coletivo. Esse destino traçado seria o projeto de desenvolvimento de cada comunidade. 

O risco aqui é pensar em uma ideia dominante de desenvolvimento, pois se cada sociedade 
tem seu próprio imaginário de futuro e com esses parâmetros avalia às outras sociedades, vemo-nos 
frente a um conceito de desenvolvimento linear em que, quem está fora da lógica de futuro do mais 
forte acaba sendo não desenvolvido ou subdesenvolvido. Ao pensar nesse desenvolvimento 
unidimensional pensa-se em pontos de saída e chegada onde se começa o caminho num ponto, 
pouco ou nada desenvolvido, e busca-se chegar à meta, ao nível de prosperidade. Com esta 
mentalidade se tomam decisões para que aqueles que não são, possam um dia ser. 

Tendo essa visão como norte, decidimos estudar algumas comunidades camponesas, para 
poder conhecer as suas práticas espaciais de saúde e analisar os discursos que as norteiam. Para 
isso toma-se a decisão de trabalhar com uma comunidade camponesa no Brasil e uma na Colômbia, 
porque além do fato de ser um projeto desenvolvido por um colombiano numa universidade brasileira, 
as motivações atravessam as limitações de idioma e de distância. Colômbia e Brasil compartilham 
fronteira, história e muitos costumes. Os dois, países da América do Sul, têm a fortuna de ser 
cobertos pela Amazônia, o maior rio do mundo banha seus territórios e os dois países têm costa no 
Atlântico. As duas nações estão na linha do equador e têm climas que sofrem ligeiras variações 
durante o ano, na Colômbia as mais significativas alterações são produto da altitude, fruto da 
presença de montanhas da Cordilheira dos Andes e no Brasil estas alterações são produto da 
impressionante extensão do seu território, que leva suas fronteiras até o Trópico de Capricórnio. 

Porém, as similitudes vão além das características geográficas e climáticas. Colômbia e Brasil 
são os dois países com maior população afro-descendente da região, segundo a ONU (2011) são 
mais de 24 milhões de jovens negros na América Latina e no Brasil estão 47% deles, são 22,5 
milhões de afro-descendentes nesse país, enquanto na Colômbia, o segundo colocado, são 11%. 
Estes dois países também são os que têm mais comunidades indígenas: o Brasil com 305, o maior 
número de comunidades da região, seguido pela Colômbia com 102, depois deles estão o Peru com 
85, México com 78 e Bolívia com 39. Segundo este documento, muitas destas comunidades estão 
em risco de desaparecer cultural o fisicamente; no Brasil estão em risco 70 povos e 35 na Colômbia 
(ONU, 2015). 
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Outra característica que faz destes dois países uma dupla muito semelhante é sua 

diversidade biológica, ou como foi definida na Declaração de Cancún (2002) sua Mega-Diversidade. 
Colômbia e Brasil são os dois primeiros, dos 12 países mais ricos do mundo em recursos naturais, 
seja pela sua posição geográfica, sua diversidade de paisagens, seu isolamento, o tamanho do 
território, sua história evolutiva ou as suas culturas, este grupo de países possui 70% da 
biodiversidade mundial. O que faz que sejam territórios muito apetecidos para, como chamariam 
alguns, mega-projetos de desenvolvimento (Revista Mexicana de Biodiversidad. 2016). 

Não obstante, a similaridade mais perigosa, triste e alarmante é a que tem a ver com as 
desigualdades sócio-econômicas. América Latina, toda, sofre desse mal: muitos poucos têm tudo, e 
muitos não têm nada. Segundo o Banco Mundial 10% dos indivíduos mais ricos, recebem entre 40% 
e 47% do recurso, na maior parte da sociedade latino-americanas, enquanto 20% da população mais 
pobre só recebem entre 2% e 4%. (BANCO MUNDIAL, 2003). Segundo o resumo executivo do Banco 
Mundial, os países mais desiguais da região são Brasil, no primeiro lugar, seguido de Guatemala e 
Colômbia, no terceiro. 

As desigualdades em educação, saúde, saneamento básico, serviços de água e luz, estão 
relacionadas, normalmente, com as diferenças de renda, segundo este documento do Banco Mundial. 
Porém, a saúde e os serviços de atenção, por exemplo, são normalmente assuntos da agenda dos 
governos, são normalmente promessas de campanhas, estão sempre no discurso dos políticos.  
Contudo, os povos latino-americanos ainda e apesar de tudo, sofrem uma “[...] desatenção em saúde 
para a população camponesa que continua sendo uma constante” (Coordinadora Latinoamericana de 
Organizaciones del Campo, 2013, p. 4, tradução nossa). 

 
Procedimentos Metodológicos 
 

Os trabalhos de campo foram realizados em comunidades, territórios de luta pela terra, que 
ocupam um espaço geográfico. No Brasil o Assentamento Bom Pastor e na Colômbia o Resguardo 
Indígena del Kilómetro 7. Esses espaços geográficos como cenários das práticas humanas 
(LOBATO, 2007) permitiram entender os comentários, as referências e as falas dos e das 
entrevistadas, pois os espaços carregam história ecológica, biológica, econômica, comportamental, 
cultural, em resumo, social, que inevitavelmente leva em si o conhecimento da saúde e da doença 
(IÑIGUEZ, 2003). Compreender essas questões antes de começar a pesquisa, permitiu fazer a 
escolha da entrevista semi-estruturada como ferramenta principal. 

Esta técnica qualitativa de pesquisa com entrevista semi-estruturada exigiu um roteiro 
preestabelecido (SANTOS, 2006), com perguntas flexíveis que estimularam o diálogo e ajudam para 
que os participantes falassem sobre a sua percepção dos serviços na região, além da opinião que 
eles tinham sobre a qualidade e o alcance das políticas públicas para o atendimento das 
necessidades de saúde de suas comunidades. As entrevistas forneceram informações sobre as 
fortalezas, fraquezas e oportunidades das experiências em atenção em saúde no campo colombiano 
e brasileiro, conseguindo com estas noções, identificar os aprendizados que podem aportar uma para 
a outra e enxergar as práticas espaciais de saúde das comunidades. 

As práticas espaciais são entendidas neste projeto como ações localizadas num espaço, 
realizadas por atores sociais específicos, com o intuito de conseguir um objetivo pontual e não são, 
necessariamente, ordenadas ou metódicas; são ações que se distinguem por ter uma escala 
temporal restringida e por serem atos desenvolvidos individualmente (LOBATO, 2003). São essas 
iniciativas pelas quais os povos conseguiram morar onde estão morando, o jeito que criam e recriam 
as identidades a partir da convivência e os lugares; a forma em que é legitimado o espaço, como se 
dividem os lugares, como se fazem as negociações interpessoais, como esse espaço pode se tornar 
motivo de conflitos ou motivo de luta. A construção de uma usina, de uma barragem, de uma avenida; 
a plantação de cana ou soja, ou qualquer outro produto, em terrenos próximos; a chegada de 
desterritorializados, de novos vizinhos de outras regiões; tudo faz com que as práticas espaciais 
mudem e se modifiquem. Todo faz com que as práticas espaciais se alterem em diferentes níveis. 

Quando falamos de saúde, as práticas espaciais adquirem mais força e importância. Não 
reage igual uma população que tem uma usina nas proximidades daquela que não conta com uma; 
nem uma comunidade que mora do lado da rodoviária, a uma que mora longe. Não são as mesmas 
decisões que tomam as pessoas que têm um posto de saúde próximo, que aquelas que precisam de 
longas viagens para qualquer opção de atendimento médico. As práticas espaciais de saúde vão 
além das realidades da paisagem; as decisões das comunidades, no que tem a ver com a procura do 
bem-estar físico e mental, dependem das atividades culturais: religião, tradições locais, simpatias, 
programas de formação; das possibilidades econômicas: trabalho, comércio, turismo; e dos 
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programas e projetos sociais na região: agentes de saúde, agentes comunitários, projetos 
universitários, entre outros. 

As práticas espaciais de saúde são, então, todas essas ações que as comunidades realizam 
para manter seu bem-estar e o objetivo do nosso projeto foi reconhecer essas práticas, nas 
comunidades escolhidas no Brasil e na Colômbia, reconhecendo quanto são influenciadas pelas 
políticas públicas, as tradições populares, percebendo estas práticas como mudam dependendo do 
acesso aos serviços de saúde e refletindo sobre as fortalezas, fraquezas e oportunidades na 
conquista do acesso a serviços de saúde pelos movimentos sociais destes países. Porém, desde 
nossa perspectiva era fundamental compreender a história, para perceber melhor os posicionamentos 
atuais, os discursos, as decisões e, no final, as práticas espaciais. Depois de nos contextualizar na 
história, prosseguimos em identificar a realidade no acesso ao serviço de atenção em saúde 
entrevistando aos funcionários do setor saúde nas comunidades para, finalmente, conhecer as 
opiniões da população, visando às ações que realizam para manterem-se saudáveis e consideram 
como saudáveis. 

As entrevistas semi-estruturadas foram à matéria-prima para a etapa acima da pesquisa 
através da Análise do Discurso. Cientes que as palavras significam muito mais do que é dito, se 
transcreveram as entrevistas e foi usado o programa TEXTSTAT, um programa de concordância 
criado para analisar recopilações de textos e conseguir listas de freqüências de palavras e termos. A 
vantagem do programa consiste em que é possível saber quantas vezes uma palavra é dita ou em 
quais contextos é usada. Olhando a frequência das palavras conseguimos definir um grupo de 
‘Palavras Significativas’ que foram as palavras mais vezes repetidas durante as entrevistas. Com esta 
lista passamos a fazer combinações de palavras significativas ou grupos de palavras inter-
relacionadas que chamamos de ‘Campos Semânticos’, para conseguir, finalmente, fazer uma análise 
dos depoimentos dos entrevistados, conectando a palavra significativa ‘saúde’ com os outros 
‘Campos Semânticos. Foi este exercício que nos permitiu chegar aos temas apresentados neste 
artigo: ‘Práticas de saúde e Identidade’ e ‘Práticas de saúde e Alteridade’. 

Este artigo, então, apresenta a análise do percurso histórico dos serviços de atenção em 
saúde na América Latina, tão importante para nós como pesquisadores, pois permitiu entender como, 
porque e quando foram construídos alguns conceitos, de que forma algumas ideias foram 
implantadas e qual foi à razão pela qual ideias naturalizadas na atualidade começaram a serem 
empregadas. Essa análise nos permitiu formar uma visão de conjunto dos aspectos comuns que 
devem ser considerados no estudo de duas comunidades camponesas, no Brasil e na Colômbia, 
através da voz dos seus protagonistas com a exposição de algumas análises de discursos das 
palavras significativas e dos campos semânticos coletados nas entrevistas semi-estruturadas feita 
para o projeto de mestrado. 

 
Direito à saúde em América: um percorrer histórico 

 
Como foi anunciado anteriormente, acreditamos que para começar qualquer análise é 

necessário desenvolver uma visão de conjunto do contexto histórico a partir do qual o discurso é 
enunciado. Afinal, o presente, o que se faz como ação habitual, hoje tem uma forte conexão com o 
passado individual e coletivo, que é arquitetado por palavras, ideias e juízos que usamos para 
enfrentar o mundo físico, psicológico e social. Os conceitos levam história e na nossa pesquisa 
entendemos que as práticas espaciais de saúde, estão carregadas de conceitos: “parece doente”, 
“têm boa saúde”, “precisa de uma alimentação melhor”, “isso não deve ser feito”, todos estes 
conceitos que, constantemente, são avaliados e deixam ver as práticas das comunidades. 

Aquilo que é avaliado de bom tem que ser feito e isso que é julgado de ruim precisa ser 
esquecido ou corrigido. Em algumas casas, com certeza, a água é religiosamente fervida, em outras 
quem tem sede pega da torneira para o copo; têm famílias que proíbem às crianças comerem 
assistindo televisão porque julgam péssimo para a digestão e outros pais não ligam para isso e 
assistem juntos porque acham esse momento um tempo importante de conexão familiar. As práticas 
espaciais de saúde de uma família estão carregadas de conceitos e mudam dependendo da história 
de cada um dos seus membros. 

Se isso acontece num nível pequeno, como o familiar, pareceria claro pensar que acontece 
também num nível maior. As comunidades decidem o que deve ser feito, neste caso no que tem a ver 
com a saúde, dependendo do passado do coletivo. Por exemplo, as ideias que se tem de saúde ou 
de perigo de morte ou as ideias de bem-estar, estão estreitamente ligadas com a história. Pensar que 
aquilo é bom e que isso dali está mau, decidir que uma coisa é melhor que outra ou que isso é 
saudável e aquilo é insalubre, são conceitos que movem práticas. Por esta razão precisamos 
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entender o passado das comunidades, para enxergar melhor o que está acontecendo e entender o 
porquê de algumas delas. 

Neste sentido, alguns fatos podem nos fazer pensar que o costume de opor conceitos, para 
conseguir entender mais facilmente o mundo, pode ter sido a maior e mais forte das heranças da 
Europa. Não estamos falando das ideias de dualidade, que estão presentes em várias outras 
civilizações, como as de oriente e as mesmas culturas pré-colombianas, estamos nos referindo às 
dicotomias, a essa visão maniqueísta onde o mundo está composto, basicamente, entre: o bem, 
representado pelo ‘Reino da Luz’ e todas as coisas que a ele pertencem e o mal, simbolizado pelo 
‘Reino das Trevas’ e onde se encontram todas as coisas que não são toleráveis para o outro reino 
(BASCOPÉ, 2001). 

Embora, essas ideias não foram exclusivas da Europa, foi com eles que se instituíram, 
fortemente, na nossa cultura. Essa influencia que ainda tem nosso continente, depois da sua 
chegada, faz com que a gente use essa lógica para entender o mundo, escolhendo uma de duas 
alternativas como a mais correta. Pareceria que o nosso mundo americano crescia, e caminhava 
ainda, no meio de duas forças: entre o bem e o mal; ricos e pobres; brancos e negros; civilização e 
atraso; campo e cidade; capitalismo e socialismo. Parece como que a dualidade faz mais 
compreensível o mundo, que eleger uma de duas opções reduz as possibilidades e facilita julgar a 
realidade. Constantemente passa-se despercebido que entre a cor branca e a cor negra existem 
muitos entretons de cinza; que entre o bem e o mal há infinidade de interpretações; ou que entre a 
cidade e o campo tem multiplicidade de territórios. 

Antes da chegada dos europeus, para as comunidades pré-colombianas, por exemplo, a 
dicotomia vida-morte tinha uma concepção muito diferente daquela que as opõe. Para várias das 
comunidades andinas a morte não era uma tragédia, nem mesmo uma força oposta da vida, aliás, a 
morte fazia parte da vida. Bascopé (2001) manifesta que a morte na cosmologia andina jamais tem 
representado o fim ou a terminação dos seres, é continuidade uma sequência do ser num tudo da 
existência e do universo. Este constante movimento entre vida e morte faz com que a concepção de 
saúde tenha mais a ver com o bem-estar e com o bem-viver. A ideia de saúde também mudou com a 
colonização européia e arraigou-se com o decorrer dos anos a ideia de saúde como ausência de 
doença. Foram decididos programas, estabelecidos projetos e definidas políticas públicas, através 
dos anos, para normatizar a saúde e as suas práticas, os povos tradicionais americanos acabaram 
sendo ensinados pelos pretensos detentores do conhecimento verdadeiro. Com os anos os povos 
americanos ficaram do lado fraco das dicotomias, foram os pobres, os atrasados ou os periféricos; os 
que precisavam apreender dos ricos, civilizados e centrais povos europeus. As práticas espaciais de 
saúde em territórios onde atualmente estão localizados o Brasil ou a Colômbia, claramente, se 
transformaram e foram influenciadas por estas mudanças ao longo dos séculos. 

É imperativo para nós começar a história em tempos pré-colombianos, antes do 
estabelecimento das fronteiras que hoje conhecemos e que configuram o atual território brasileiro e 
colombiano, onde procuraremos nos localizar. Seria um erro e um insulto para a história do nosso 
continente começar a análise com a chegada de portugueses e espanhóis, como se ainda nossa 
compreensão do mundo fosse eurocêntrica. Antes da chegada de Colombo, o mundo desconhecido 
para os eles já tinha uma história e um caminhar de séculos; seguramente, se tinham conseguido 
avanços e se tinha errado e, certamente, já tinham construído relações e processos para suas 
práticas espaciais de saúde. 

 
A saúde como ‘ausência de doenças’ frente à saúde como ‘bem-estar’ 

 
Quando os estrangeiros chegaram às terras que posteriormente chamaram de terras 

americanas, se deu o primeiro choque de duas dicotomias nestas latitudes: Velho Vs. Novo. Com a 
chegada dos europeus a história deste continente se dividiu. Muitas eram as comunidades e muito 
variadas, para uma melhor compreensão, e fazendo uso das chamadas dicotomias, poder-se-iam 
dividir em dois tipos: A) as pequenas comunidades com um tipo de comunismo primitivo, como era o 
caso dos Mapuches, Tupis e Guaranis localizadas nos territórios que hoje são brasileiros e as 
comunidades Calima, Muisca e Tayrona nas terras que hoje fazem parte da Colômbia; onde a 
economia se baseava no trabalho e na força produtiva das terras. Comunidades pequenas, 
familiares, que geralmente não tinham classes sociais, onde a divisão das tarefas era feita por gênero 
deixando a agricultura para as mulheres e as tarefas como a caça ou produção artesanal para os 
homens. Estes povos viviam essencialmente da pesca, da caça e da coleta, com algumas exceções 
como o caso de alguns povos do atual território colombiano, que por ser um passo obrigado das 
grandes civilizações, também eram comerciantes de produtos artesanais. B) Outra possibilidade 
eram, justamente, as grandes civilizações, caso dos Incas, Maias e Astecas; organizados em 
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comunidades igualitárias, articuladas com estados centralizados, submetidas a um estado onde a 
população pagava impostos e trabalho excedente. Estes povos além do trabalho agrícola tinham 
comércio e tecnologias vinculados com a mineração (BETHELL, 1990). 

Segundo o que aponta Bascopé (2015), para muitas destas comunidades as doenças 
significavam uma perda do equilíbrio entre as variadas influencias da vida; nada sucedia por 
casualidade, nem mesmo a morte, pois acreditavam que uma força sobrenatural dominava a vida dos 
homens. E aqui, como para as outras grandes civilizações antigas do mundo, as funções do médico, 
do sacerdote e do feiticeiro, normalmente, eram desempenhadas pela mesma pessoa. 

Com a chegada dos espanhóis, no dia 12 de outubro de 1492 e dos portugueses, no dia 22 
de abril de 1500, essa concepção de saúde começou uma mudança. Essa tradição que era mistura 
de religião, magia e alquimia, e que lutava contra os males que os deuses enviavam aos homens foi 
modificada. Foi trocada por ideias não muito distantes, já que os ensinamentos da cristandade, que 
foram trazidos desde além do oceano, consideravam que as doenças eram produto do demônio. As 
crenças dos nativos foram jogadas no lado negativo da dicotomia: Bom vs Mau, e muitas das práticas 
medicinais, terapêuticas ou de atenção foram lançadas para a clandestinidade, pois dentro dos 
costumes destes povos pré-colombianos usavam-se as plantas, os minerais e, até, os animais para 
sarar as enfermidades, que acreditavam, majoritariamente, ser produto de feitiços dos inimigos 
(BETHELL, 1990). 

O povo do ‘novo continente’, novo para os europeus não sobra repetir, tinha uma velha 
história e uma antiga cultura. Algumas comunidades conseguiram documentar essas tradições graças 
à escritura como no caso dos Maias, os Incas e de outros que mantinham vivas suas tradições 
através da oralidade, como no caso de algumas comunidades encontradas pelos portugueses no 
atual território do Brasil e pelos espanhóis em grande parte do território colombiano. Muitas dessas 
memórias foram exterminadas no processo de conquista, sendo que atualmente, grande parte do que 
se conhece dos indígenas do século XV da América do Sul, é a partir da visão dos conquistadores, 
graças aos relatos dos viajantes europeus que chegaram a estas terras. Em Historia General de las 
Indias (GÓMERA, 1552), um religioso e cronista espanhol que nunca viajou para América escreve um 
livro, com dados aportados pelos exploradores, entre eles o Hernán Cortés, um dos maiores 
conquistadores espanhóis, onde se relatam algumas práticas médicas dos maias da época, 
expressando como os piaches, sacerdotes indígenas, curavam usando suas técnicas onde utilizavam 
plantas, minerais e até animais. Mesmo que na atualidade se reconheçam alguns dos avanços em 
variados aspectos das comunidades pré-colombianas e se creia que estas civilizações eram bastante 
evoluídas, por exemplo, nos estudos astronômicos, no tempo da conquista não era assim e no 
assunto da religião e as práticas médicas, as técnicas utilizadas no novo mundo, mais que outros 
aspectos, não eram muito bem vistos nem aprovados pelos europeus, eram consideradas no mínimo 
como hereges e diabólicas. Esta ideias parece marcante em algumas das comunidades camponesas 
atuais, onde as tradições e o uso das plantas ainda fazem parte das práticas espaciais; nestas 
comunidades algumas destas práticas são feitas em segredo, poucas vezes se reconhecem e 
quando alguém alheio à comunidade pergunta não se fala, porque ainda se mantém a ideia que são 
práticas hereges e supersticiosas. 

Muitas dessas tradições se misturaram com lendas e, com o tempo, viraram ‘superstições de 
povos não civilizados’. O que não é lendas foi o fato de que a realidade das práticas de saúde das 
grandes cidades americanas do século XVI, não era muito diferente das européias. Testemunha 
disso seria o mesmo conquistador Hernán Cortez, que reconhecia que as cidades Maias eram tão 
civilizadas quanto as européias porque “ (...) há muita gente que, nas ruas, nas casas e nos 
mercados imploram aos ricos, como fazem os pobres na Espanha e em outros países donde há 
gente racional” (TODOROV, 1999. p. 152). Com essas afirmações começa então, a seguinte 
dicotomia, o enfrentamento: Civilização Vs. Atraso. Seria importante ressaltar, antes de começar, que 
os novos donos das terras, donos por direito de conquista, não teriam alcançado a vitória frente a 
grandes cidades se não tivessem a ajuda de algumas outras aliadas involuntárias, aliadas mais 
poderosas que a força da tecnologia das suas armas. Poder-se-ia pensar que as armas de 
portugueses e espanhóis fossem suficientes para lutar contra comunidades agrícolas americanas, e 
várias dessas comunidades, efetivamente, tiveram que fugir para não serem mortas. Porém, 
refletindo logicamente, teria sido fisicamente impossível para Pizarro fazer a proeza de vencer um 
império enorme como os Incas, de Huayna Cápac; ou que Hernán Cortés, com um pouco mais de 
uma centena de homens e alguns cavalos, acabassem com o Moctezuma e seu império Asteca. Para 
essa empreitada, os europeus tinham além das armas, a varíola e o sarampo como aliados, parceiros 
involuntários e, seguramente, não intencionados, mas que contribuíram com o sucesso da conquista 
(GUERRA, F. SÁNCHEZ. 1986). 
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A partir deste momento, segundo Fernando Mora e Aniushaka Alemañy (2001) tudo nas 

terras americanas, começa a ser avaliado com o padrão europeu e, naturalmente, a linguagem, a 
religião e as práticas de saúde foram alvo da intervenção civilizadora. Os séculos seguintes vão se 
caracterizar pela expansão comercial e marítima das nações européias e pela conquista colonial. 
Frente a este panorama, a saúde dos povos e o cuidado do bem-estar das comunidades nos novos 
territórios não foram uma prioridade. A inexistente experiência dos nativos no atendimento das novas 
doenças impulsiona a construção de hospitais, tanto na América espanhola, quanto na portuguesa, 
principalmente nos portos e principais centros comerciais. 

Essas estruturas reproduzem a lógica das cidades européias, onde se usam prédios para a 
atenção de pessoas que devem ser isoladas dos outros, por exemplo, doentes com lepra ou outras 
enfermidades contagiosas (MORA; ALEMAÑY, 2001). No território dos portugueses esses prédios 
foram chamados de “Santa Casa”, construídos a partir do século XVI, deixando a assistência dos 
pobres nas mãos da caridade cristã “(...) que abrigavam indigentes, viajantes e doentes” (SILVA, 
2009, p. 26). Em alguns locais da coroa espanhola, a fundação de hospitais religiosos precedeu a 
institucionalização da beneficência, (RAMÍREZ, 2002), que tinha a mesma ideia assistencialista que a 
caridade cristã, mas com instituições estaduais, ou pelo menos controladas e fiscalizadas pelos 
governos, que desempenhassem essas atividades de bondade. 
 
As independências subordinadas 

 
Não se pode falar ainda de Brasil ou de Colômbia, enquanto Estados-Nação, senão até 

depois dos processos de independência. Até este momento a América Latina tinha dois grandes 
donos: Espanha e Portugal, sem contar as pequenas colônias francesas. Para a América espanhola a 
noção dominante foi de fragmentação do imenso território, onde a opção foi num primeiro momento 
dividir em dois vice-reinos: Nova Espanha, no norte e Peru, no sul; e duas Capitanias Gerais: Yucatán 
e Nova Granada. Porém, o território ainda seguia muito grande e difícil de controlar e a coroa 
espanhola decidiu fazer mais divisões e criar novos vice-reinos e capitanias. Foi dessa forma que a 
capitania de Nova Granada, atual Colômbia, virou vice-reino e nasceu também o vice-reino de Rio de 
la Plata, atuais Argentina, Bolívia, Uruguai e Paraguai, além das capitanias de Chile, Cuba, 
Venezuela e Guatemala. Na América portuguesa foram criadas capitanias hereditárias, mas não deu 
certo esse sistema porque a coroa portuguesa assumiu diretamente o controle da sua colônia, por 
isso para o Brasil a ideia de unificação teve um sentido mais forte. E nesse contexto, político e 
territorial, começam os processos de independência e a formação de Estados-Nação na América 
Latina, que na América espanhola vão reproduzir as fragmentações que resultarão em vários dos 
atuais países, e na América portuguesa, a unificação que vai gerar o Brasil (BETHELL, 1990).  

Na América portuguesa, as motivações pela independência provocaram revoltas da 
população e movimentos fortalecidos por grupos de escravos, e foi neste contexto que se começou a 
construção de uma perspectiva mais centralizada de um processo de independência. Poder-se-ia 
pensar que as oligarquias vislumbram que só teriam o controle de um povo lotado de negros e 
indígenas, com um Estado fortalecido e não dividido, lembrando que estava frente ao exemplo do 
Haiti (JAMES, 2000), e assim o Brasil viverá um processo de independência diferente e planejada, 
aonde se manterá a escravidão. Os serviços de saúde para esta época também sofreram mudanças. 
Para Roberto Machado (1978) o nascimento da saúde pública no Brasil se deu no século XIX, por 
conjunturas que distinguem esse período dos anteriores, como a chegada da família real portuguesa. 
Até esse momento, a saúde do Brasil Colonial era, praticamente, inexistente. O saneamento e os 
hábitos de higiene eram precários, não existiam muitas noções de higiene pessoal; muitas vezes as 
mesmas fontes de água potável eram usadas para abastecimento das casas, para lavar roupa e 
como poço séptico, nada muito longe do que acontecia em grandes cidades como Londres ou Paris, 
no mesmo período. Todos estes fatores juntos contribuíam com os fedores e as doenças castigassem 
as terras brasileiras da época. 

Na Nova Granada, a reorganização pelas lutas de independência levou a priorizar a atenção 
para as pessoas com sequelas; a beneficência foi uma das ferramentas para atender aos pobres e os 
conventos menores confiscados à Igreja foram usados para esses propósitos. Reconstruíram-se 
vários hospitais para pobres e, segundo o Ramírez, (2002), só as crianças abandonadas, os 
mendicantes e os doentes mentais ou pessoas com enfermidades degenerativas, permaneceram 
sendo responsabilidade da Igreja. A jovem e independente República da Nova Granada, conformada 
pelos posteriores países de Colômbia e Panamá, seguiu mantendo a dependência, conservando as 
dinâmicas de exploração, só que agora não para uma metrópole, senão para as potências 
dominantes do momento – Inglaterra e Estados Unidos – a saúde da população camponesa, indígena 
e negra, seguiu sendo importante somente quando afetava a produtividade ou interferia com a 
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produção. Igualmente ocorreu nas outras nações “(...) a independência não modificou 
substancialmente a matriz produtiva, (...) continuaram mantendo o mesmo negócio “sob nova 
direção”. (...) Na prática, o setor local mais beneficiado era o da burguesia exportadora, comercial ou 
proprietária de terras nas que se produzia para exportar” (ADOUE, 2010, p. 68). A ideia de saúde era 
definida basicamente a partir da ausência de doença, e a beneficência constituía uma das 
alternativas para a população não assalariada, até que nos anos quarenta, do século XX, se 
formalizou a noção de seguridade social (GÓMEZ-ARIAS, 2008). 

Enquanto isso acontecia na Colômbia, no Brasil os serviços de saúde eram muito confusos e 
complicados, já que existia certa omissão do poder público; havia, segundo Jairnilson Silva (2009), 
uma espécie de não-sistema de saúde, onde o Estado podia intervir só nas situações que a iniciativa 
privada não pudesse resolver. Aquele não-sistema continuou até o século XX, “(...) tendo como 
marca principal a separação entre as ações de saúde pública e a assistência médico-hospitalar” 
(SILVA, 2009, p. 30). As epidemias de febre amarela e varíola, entre outros, que afetaram a 
economia e o saneamento dos portos, obrigaram à adoção de medidas sanitárias e começaram as 
campanhas e as reformas. Começou um processo no qual, vários médicos lideraram um movimento 
que, contando com o apoio de políticos e intelectuais, levou à criação do Departamento Nacional de 
Saúde Pública, em 1920, que promovia serviços de atenção também nas áreas rurais. 
 
A atenção em saúde no século XX 

 
Depois de viver o enfrentamento Novo-Velho, Civilização-Atraso, Liberdade-Escravidão nas 

Américas, os sistemas de atenção primária em saúde nasceram no meio da mais forte dicotomia do 
século XX, a confrontação entre capitalismo, com Estados Unidos como seu principal promotor, e o 
socialismo, com a URSS na frente. Dois blocos econômicos e políticos que marcaram a rota deste 
século, cada um com ideias contrárias em relação aos princípios que deviam regular a sociedade, 
basicamente, ante os direitos e deveres das pessoas e, mais fortemente, as obrigações do Estado. A 
corrente comunista, que defendia a intervenção do Estado para formular políticas fortes com a 
intenção de regular as atividades sociais, fortalecida principalmente na Europa oriental e na Ásia, 
enfrentou a corrente capitalista, com Estados Unidos à cabeça, e que predominou em grande parte 
do mundo, a qual não tinha unanimidade sobre o papel do Estado frente à sociedade, dividindo suas 
ideologias basicamente entre: os keynesianos, que reconhecem o limite da liberdade individual e 
acreditam que o Estado devia ser o principal provedor de serviços sociais; e os neoclássicos, que 
defendiam a liberdade individual e recusavam a regulação do Estado (DOCUMANIA, 2011). 

Vários dos governos da América Latina aplicaram os princípios keynesianos, que reconhecem 
os limites que tem a liberdade individual e impõe uma mediação do Estado sobre a economia, porém, 
os resultados foram muito diferentes dos esperados. A forte concentração da riqueza, a acumulação 
das terras por poucos grupos econômicos, a corrupção e a dependência com os Estados Unidos, 
restringiram a sua eficácia. Por essa razão a atenção em saúde na Colômbia vai restringir-se para a 
atenção das necessidades básicas, mas na prática foram somente assistencialistas, no meio de 
contextos de corrupção e escasso investimento que limitaram sua capacidade de atender as 
necessidades da população (GÓMEZ, 2010). 

 O não-sistema de saúde brasileiro ficou cada vez mais perto do exemplo dos Estados 
Unidos. “Havia uma multiplicidade de instituições e organizações – estatais e privadas – prestadoras 
de serviços de saúde, muitas vezes dirigidas a uma mesma clientela, deixando milhões de pessoas 
excluídas da atenção, ou recebendo serviços de baixa qualidade.” (SILVA, 2009, p. 32). E não era 
muito diferente na Colômbia, os serviços de saúde tinham se convertido numa organização 
fragmentada, baseados nas dinâmicas de mercado e sujeitos à capacidade de pagamento das 
pessoas: quem tinha, pagava; quem não tinha, pedia. 

Segundo Miranda Canal (1984) o tipo de medicina norte-americana começou um forte 
movimento e estes ventos renovadores tiveram grande influência na medicina latino-americana, 
renovações que chegaram da mão das transformações políticas, militares e econômicas e que 
fizeram que essa medicina estadunidense, com radicais mudanças de concepção e de prática, em 
grande medida pelas conseqüências das guerras mundiais, chegasse à América do Sul. As parcerias 
entre as nações sul-americanas e os Estados Unidos aconteceram desde a segunda década do 
século XX, o país do norte com interesse nas doenças tropicais e os problemas de saúde pública dos 
nossos países que afetassem as políticas de comércio internacional e a sua economia; nossos países 
interessados na mobilização de pessoal, recursos técnicos y financeiros para resolver as graves 
dificuldades de saúde relacionadas, particularmente, às condições de miséria dos países 
denominados do terceiro mundo. Na Colômbia estes anos estiveram marcados pela mobilidade da 
população do campo para as cidades, especialmente na segunda metade do século. Segundo dados 
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do site SaludColombia.com a população nas cidades cresceu de 30% em 1939 para 70% em 1997, 
foram quase 60 anos em que a população urbana passou de quase seis milhões para 30 milhões. O 
século caminhou com cidades lotadas, campos desatendidos e com a agitação da guerra. 

Estas e outras desigualdades sociais vão motivar as lutas populares durante a segunda 
metade do século XX que marcaram o começo da forte e direta intervenção dos Estados Unidos na 
região através de medidas neoliberais, inspiradas nas ideias neoclássicas. Na América Latina, a 
adoção dessas medidas vai suceder depois da crise da dívida externa, já que o endividamento dos 
países latino-americanos era muito alto e precisava ser renegociado. Para renegociar, os organismos 
financeiros, entre eles o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM), estabeleceram 
condições que possibilitaram o projeto neoliberal, privatizando os serviços públicos potencialmente 
rentáveis, entre eles, claramente, a saúde. À medida que os países latino-americanos acolheram o 
modelo neoliberal, suas noções sobre políticas públicas mudaram profundamente (ESTRADA-
ÁLVAREZ, 2003). Ao final da década de 70, os grandes investidores mundiais começaram os 
negócios dos serviços públicos e, valendo-se de diversas estratégias e motivados pela aplicação das 
reformas impulsionadas pelo Consenso de Washington (1989), acabaram-se apoderando 
progressivamente dos serviços públicos, que antes eram administrados pelo Estado. 

Na Colômbia, as reformas à saúde introduziram elementos ideológicos cada vez mais 
distantes das propostas keynesianas. Desde seu nascimento e durante a segunda metade do século, 
o sistema colombiano de seguridade social foi mercadoria, organizado como um produto sob a 
direção do governo nacional. A administração da saúde passou aos escritórios de economistas 
liberais que não optaram pela necessidade de empreender ações pouco ou nada rentáveis como a 
atenção em zonas rurais ou a participação comunitária, tentando evitar a realização de programas 
especiais de saúde pública ou a programação de atividades coletivas que ninguém pagaria. Assim a 
promoção da saúde virou uma política cada vez mais fraca (GÓMEZ-ARIAS, 2008). 

 A década de 90 começou com uma nova constituição para os colombianos, que no artigo 48 
assegurou que “(...) a Seguridade Social é um serviço público de caráter obrigatório que se prestará 
sob a direção, coordenação e controle do Estado” (CONSTITUIÇÃO POLÍTICA DE COLÔMBIA, 
1991). O interessante, e que no futuro será motivo de outras muitas decisões, é que nesta 
constituição a saúde não conseguiu atingir o nível de Direito Humano Fundamental. Situação que o 
Brasil conseguiu três anos antes, na sua própria Constituição, onde se define a saúde como um 
“direito de todos e um dever do Estado”. Este artigo da constituição colombiana prepara o terreno 
para que, em 1993, a saúde vire uma mercadoria com a lei 100, onde a atenção das doenças é 
comprada por quem tem dinheiro e é subsidiada para quem não tem e se assume como pobre. Nesse 
processo aparecem as Empresas Promotoras de Saúde (EPS) que administram os recursos da 
saúde e conseguem o monopólio do serviço. 

Pela sua parte o Brasil estava vivendo, naturalmente, seu próprio processo. As funções do 
Ministério da Saúde limitavam-se à promoção da saúde e à prevenção de algumas doenças, com 
frequência à assistência médico-hospitalar para algumas outras doenças. O INAMPS (Instituto 
Nacional de Assistência Médica da Previdência Social), criado durante o regime militar em 74, tinha 
como objetivo oferecer atendimento médico a quem contribuísse com a previdência social, estes 
eram os empregados com carteira assinada. Durante a ditadura se cria também o Sistema Nacional 
de Saúde, que promovia cobertura para as zonas rurais, principalmente no nordeste, onde foi 
organizado o Sistema de Vigilância Epidemiológica, que estava separado da vigilância sanitária. 

 Algo muito interessante e peculiar que aconteceu no Brasil foi que, embora o contexto 
histórico latino-americano e mundial estivesse levando a saúde à precarização, um movimento social, 
composto por acadêmicos e profissionais da saúde, além de frações populares, conseguiram a 
Reforma Sanitária e a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS). No seguinte século, dará 
passo à criação da Política Nacional de Saúde Integral da População do Campo e a Floresta, alguns 
anos depois na 14ª Conferência de Saúde em 2011, que segundo o Ministério da Saúde do Brasil 
(2013), foi produto da luta dos movimentos sociais. Importante refletir que esta política focada para as 
populações rurais nasceu quase 30 anos depois da criação do SUS, evidenciando o esquecimento 
que as populações, não urbanas, tiveram neste período. 

As populações da cidade, tanto no Brasil como na Colômbia, protagonizam as lutas para 
garantir o serviço de saúde, e conseguiram resultados para eles, entretanto, nas zonas rurais, as 
populações indígenas e negras sofriam no abandono junto com as populações camponesas, que 
para nosso melhor e mais fácil entendimento, e fazendo uso das dicotomias, serão as populações 
que não habitam nas cidades, mesmo reconhecendo que “(...) há camponeses clássicos, associados, 
originários, polifônicos, intermitentes, virtuais, nômades, exiliados, multinacionais e [até] vocacionais” 
(BALTRA, 2011, p. 14) e, que com essa simples e limitada separação não se faz justiça a territórios 
cheios de misturas e contrastes, de populações, de construções culturais; espaços com 
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características particulares que para conseguir delimitá-los, normalmente, tem-se que usar cifras 
populacionais. 

 
Brasil: Um Sistema Único de Saúde que nasce para o povo 

 
O Brasil, como república, começou tendo um não-sistema de saúde, como já vimos, de base 

particularmente assistencialista na primeira metade do século XX, depois passou a ter um seguro 
social para os trabalhadores urbanos, pelas suas dinâmicas e projeções econômicas e depois, com a 
Constituição de 1988, deu início à efetivação de uma Seguridade Social para todos e todas, que será 
o chão do Sistema Único de Saúde (SUS). As palavras na Constituição marcam uma rota: se a saúde 
é “um direito de todos”, todos terão direito à saúde, independentemente do poder aquisitivo; é assim 
como o SUS vai propor uma “sociedade solidária e democrática, movida por valores de igualdade e 
equidade, sem discriminação ou privilégios” (SILVA, 2009, p. 41). 

O SUS se constitui então como um sistema público, estruturado e guiado pelo sentido do 
interesse coletivo, onde todas as pessoas, independente de raça, crenças, cor, renda ou mesmo a 
classe social têm direito ao serviço, e por ser um direito constitucional assegurado para toda a 
população brasileira, passou a ser responsabilidade solidária da União, estados e municípios; os 
governos federal, estaduais e municipais, então, administram os recursos do SUS e os serviços são 
ofertados por organizações que devem prestar os serviços gratuitos para qualquer cidadão. Nos 
locais onde faltam serviços públicos, para que não falte assistência para as pessoas, se realizam 
contratações de serviços de hospitais ou laboratórios particulares, que se integram à rede SUS, 
seguindo seus princípios e diretrizes. Na atualidade o SUS é um dos sistemas públicos de saúde com 
maior cobertura do mundo e o único que garante o acesso universal, integral, completamente gratuito 
e igualitário para toda a população no território nacional (ONUBR, 2013). 

Em todos os níveis do poder público responde-se pelo serviço. No nível município, por 
exemplo, a figura do prefeito é quem se compromete por prestar ações e serviços de saúde em sua 
localidade, através da secretaria de saúde que trabalha exclusivamente para a gestão da saúde 
municipal, sendo o Estado e a União, parceiros na oferta desse atendimento. Deste modo é 
responsabilidade do município criar políticas públicas e aplicar as políticas nacionais e estaduais; 
coordenando, planejando e desenvolvendo as ações do SUS, usando recursos próprios, mínimo 15% 
de sua receita, segundo a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012 e os repassados pelo 
Estado e pela União. O governo estadual é responsável pelo planejamento e pela coordenação das 
ações do SUS no Estado, assim como também do apoio e a aplicação das políticas nacionais de 
saúde. Já governo central, mesmo não sendo o principal responsável pela prestação dos serviços de 
saúde, é o maior financiador e o responsável pela criação de normas, o planejamento, a avaliação, 
seguimento e controle das ações do SUS em todo o país. 

Os recursos são administrados, segundo a Emenda Constitucional nº. 29, pelos Fundos de 
Saúde e os Conselhos de Saúde. Os Fundos de Saúde recebem os recursos locais e os recursos 
transferidos pela União e os Conselhos de Saúde são responsáveis por acompanhar e fiscalizar os 
gastos. O atendimento tem duas características: se dá de um modo descentralizado e hierarquizado, 
com estratégias regionais de atendimento e parceria entre estados e municípios. Descentralizado 
porque no SUS cada tipo de enfermidade tem um local de referência para o atendimento, o ingresso 
ideal é através da Atenção Básica (Unidades Básicas de Saúde, Estratégias Saúde da Família, etc.) e 
hierarquizado porque deve haver centros de referência dependendo da complexidade dos serviços, 
seguindo a seqüência: unidades de saúde – município – pólo – região, dependendo do atendimento. 

No entanto, a população camponesa, que é de quase 30 milhões de cidadãos brasileiros, 
segundo o Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2009), e que vive, majoritariamente, em condições de 
pobreza, não só pela falta de dinheiro, senão pelas poucas opções para ter qualidade de vida, como: 
emprego, alimentação apropriada, moradia em condições dignas, saneamento básico, água potável e 
educação; tardou quase três décadas, desde a criação do SUS, para ter uma política inclusiva. A 
Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo e da Floresta (2011) nasce fruto da 
luta dos movimentos sociais e busca melhorar as condições de saúde da população que, segundo 
essa portaria, tem seus modos de vida, produção e reprodução social associados com a terra. A 
proposta reconhece dentro do grupo de camponeses, além dos trabalhadores rurais, sejam estes 
assentados ou acampados, que morem ou não no campo e os agricultores familiares, às 
comunidades tradicionais e também à população atingida por barragens, entre outras. 

Esta política, pelo menos a abordagem inicial, afasta-se dessa ideia que entende a saúde 
exclusivamente como ausência de doenças e retoma a concepção inicial de saúde como um bem-
viver e como um bem-estar, que tinham nossos indígenas antes da chegada dos europeus, 
reconhecendo que a saúde é “(...) determinada pelas condições econômicas, sociais, culturais e 
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ambientais em que vivem as comunidades” (MINISTÉRIO DA SAÚDE; 2011. P. 14). Esta postura 
leva a manifestar a necessidade das articulações interinstitucionais de diferentes setores da 
sociedade, que contribuam com a qualidade de vida da população do campo e da floresta, e de 
valorizar os seus conhecimentos e as práticas tradicionais, respeitando as suas subjetividades. 

Esta proposta de atenção para a população do campo e da floresta no Brasil está projetada 
em quatro eixos: Primeiro aplicando mecanismos para a promoção da equidade em saúde através da 
adoção de modelos de gestão e a ampliação da Atenção Básica para estas regiões, inclusive do 
aperfeiçoamento das urgências e emergências. Em segunda medida, aplicando ações para a 
prevenção, neste eixo incluem-se as atividades de trabalho e o cuidado com o uso de agrotóxicos. O 
terceiro será o eixo da educação, uma educação permanente em saúde com foco nas populações 
alvo da proposta. Este eixo projeta cinco ações: uma inserção das equipes de saúde da família e dos 
profissionais em assuntos referentes ao campo; promoção de pesquisas voltadas à saúde destas 
populações; ajuda para a capacitação das lideranças sociais; impulso para a participação no SUS 
para o melhoramento desta política; e a aplicação de estratégias pedagógicas baseadas na educação 
popular que promovam a integração dos saberes e práticas de cuidado da população atingida. No 
final, o quarto e último eixo, monitora e avalia o acesso ao serviço de saúde dos cidadãos. A 
aplicação ou não desta política é algo que depende também da população, que muitas vezes 
desconhece estas propostas e limita sua ideia de saúde ao acesso ao profissional ou equipamentos 
de saúde. 

 
Colômbia: A saúde entre o Estado e o Mercado 

 
Enquanto no Brasil o modelo vigente é um modelo universal, onde sem importar a classe 

social, raça, orientação sexual ou religião, a população deve ser atendida, pode acessar as consultas 
com especialistas, fazer o pré-natal e o parto, ou exames de laboratoriais, por exemplo, e tudo sem 
custos mesmo onde a iniciativa privada fica encarregada de tratamentos e procedimentos 
específicos. Já no sistema colombiano é mais um modelo segmentado, que atinge distintas frações 
da sociedade: os mais pobres, por exemplo. Neste tipo de modelo o privado e o público se mesclam 
tanto na questão do financiamento quanto no atendimento. 

Depois da constituição de 1991 onde, como tínhamos afirmado anteriormente, a saúde não 
alcançou o grau de direito fundamental, senão de “serviço público de caráter obrigatório”, o governo 
colombiano abre a porta para a entrada da lei 100 de 1993 que cria o Sistema Geral de Seguridade 
Social em Saúde (SGSSS), e com ele algumas entidades para administrar e prestar os serviços. 
Antes da Lei 100, os serviços de saúde eram ofertados por hospitais públicos ou fundações de 
caridade para quem não fazia parte do Sistema de Segurança Social, praticamente, não tinha 
esperanças de ser atendido, já que clínicas e hospitais recebiam recursos básicos e muito restritos. 
Desde 1994, com a aplicação da Lei 100, o panorama mudou, a saúde começou a ser enxergada 
como um serviço fundamental, e foram criadas EPS, IPS, ARS, POS, FOSYGA e muitas outras siglas 
que além de confundir, começaram a oferecer liberdade aos usuários para escolher hospitais e centro 
de atenção, o que não garantia o serviço porque podia ser negado. Para entender melhor o Sistema 
Geral de Seguridade Social em Saúde vamos por partes: 

Criaram-se dois regimes de vinculação ao Sistema: Regime Contributivo e Regime 
Subsidiado. Ao Contributivo pertencem essas pessoas com renda e vinculação laboral, ou seja, 
pessoas que tem capacidade de pago. Estes são trabalhadores formais, independentes, aposentados 
e suas famílias, os que fazem mensalmente um aporte, porcentual a seu salário, para uma Empresa 
Promotora de Saúde (EPS), encarregada de contratar para seus afiliados os serviços das Instituições 
Prestadoras de Serviços de Saúde (IPS) que são, basicamente, clínicas, hospitais e centros de 
atenção. E o Regime Subsidiado é o mecanismo através do qual a população mais pobre do país, 
aquela sem capacidade de pago, tem acesso aos serviços de saúde, sendo as Administradoras do 
Regime Subsidiado (ARS), as encarregadas de tutelar os recursos para este Regime. 

Para acessar aos serviços ofertados nas IPS, os usuários devem estar registrados numa 
EPS, para isto devem fazer a gestão da sua afiliação: os subsidiados na secretaria de saúde da sua 
região e os contributivos ante as próprias EPS, através da empresa na que trabalha ou diretamente 
se forem autônimo. É ante a EPS que o usuário deve pedir a atenção primaria em saúde e são elas 
as encarregadas da gestão dos serviços especializados e do acesso a qualquer medicamento, 
mesmo aqueles inclusos no Plano Obrigatório de Saúde (PSO), uma lista de medicamentos, 
tratamentos e procedimentos médicos de obrigatória execução das EPS, porém, só com previa 
autorização dos médicos da atenção primária. 

Para uma EPS poder prestar seus serviços em alguma região do país, deve ter uma rede de 
IPS, parceria com clinicas e hospitais, que assegurem a atenção e o acesso dos usuários. Quando 
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um usuário é atendido, a IPS envia a conta para cobrar para a EPS e estas últimas devem depositar 
o recurso, aquilo que está incluso no POS é pago com o recurso do associado e aquilo que não está 
incluso no POS é repassado pelo FOSYGA (Fundo de Solidariedade e Garantia), demonstrando que 
o serviço foi prestado e o valor dos medicamentos e dos custos operacionais para que as contas 
possam ser verificadas e posteriormente depositadas à EPS. Para financiar todo este processo o 
SGSSS recebe os recursos do lucro dos jogos de fortuna ou azar, a arrecadação dos associados do 
regime contributivo, os aportes das cooperativas, do Fundo de Seguro Obrigatório de Acidentes de 
Trânsito (FONSAT) e do orçamento da Nação, dos departamentos e dos municípios. Contudo, os 
usuários, contributivos ou subsidiados e seus beneficiários, devem pagar uma taxa moderadora 
(COPAGO) por consultas, medicamentos, procedimentos ou tratamentos, dependendo do nível da 
sua afiliação.  

Já com a população do campo o assunto se agrava, porque embora a Colômbia não tenha 
tido uma ditadura militar, vive sim uma guerra de mais de 60 anos. Uma guerra relacionada com o 
uso e propriedade da terra, onde os mortos têm sido camponeses principalmente. Durante mais de 
seis décadas o campo colombiano tem sofrido violência e pobreza, essa realidade fica ainda mais 
grave quando reconhecemos que 94% do território colombiano é território rural e que nos últimos 
anos só 25% da população colombiana vive no campo (DANE, 2005). Muitos dos camponeses 
colombianos moram nas cidades por conta dessa guerra que tem deslocado milhares de famílias das 
zonas em disputa. Ante esta realidade no campo, vale a pena mencionar que 83% da população rural 
está no regime subsidiado de saúde, sendo alvo do descuido e isolação por parte do SGSSS 
(GÓMEZ, 2010). Sem querer entrar nessa discussão ainda, parece obvio que diante dessas disputas 
a realidade das populações do campo assim se explica: se o plano é tirar toda essa gente das terras, 
para que começar programas para melhorar a qualidade de vida nessas regiões? 

A luta pela terra tem levado às populações do campo - indígenas, camponeses, afro-
descendentes e comunidades Rom

14
  - a migrar para as cidades ou começar a lutar entre elas pelas 

poucas terras que lhes restam para compartilhar. Com movimentos e lutas passadas os indígenas 
lograram benefícios sociais que os camponeses não têm ainda, por exemplo, constituindo as suas 
próprias ARS, que são, junto com as EPS, intermediárias do Sistema de Saúde e administram os 
recursos de saúde designados pelo regime subsidiado. Os movimentos camponeses não têm logrado 
isso o que tem provocado disputas entre indígenas e camponeses. 

Depois de percorrer pela história e pelas práticas de saúde no Brasil e na Colômbia, podemos 
apreender muito destes dois países tão distintos, com idiomas, culturas e histórias diferentes, porém, 
com realidades que podem muito ensinar uma para a outra, ainda mais para as populações do campo 
que, através do tempo, têm vivido na margem da atenção dos governos. 

Sobre as condições de infra-estrutura no campo, não defendemos a ideia de que deva ser 
igual a aquela das cidades. Porque as necessidades do campo não são iguais as necessidades da 
cidade, nem suas realidades são as mesmas, pois esses territórios têm dinâmicas próprias e práticas 
espaciais de saúde que diferem pelas suas variadas realidades. O passo seguinte será analisar os 
resultados que estas duas propostas de atenção para a população do campo têm conseguido e como 
isto tem interferido nas práticas espaciais de saúde das populações. Esse será motivo de continuar 
este estudo onde possamos escutar a voz dos protagonistas: camponeses e camponesas, indígenas, 
profissionais da saúde nas zonas rurais e responsáveis pelos serviços de saúde nas áreas estudadas 
no Brasil e na Colômbia. 

 
 

A situação atual na voz dos protagonistas 
 
Como foi anunciado, no começo do artigo, apresentaremos agora os resultados das 

entrevistas semi-estruturadas realizadas com os funcionários do setor de saúde e os moradores do 
assentamento brasileiro e o resguardo colombiano, aonde se compartilharão as opiniões, os 
comentários e a análise do discurso dos depoimentos. Como tínhamos anunciado, as entrevistas 
foram transcritas e foi usado o programa TextSTAT, com o qual conseguimos reconhecer as Palavras 
Significativas (aquelas que mais freqüentemente foram repetidas durante as falas dos entrevistados). 
Uma vez que conseguimos este grupo de palavras, as integramos fazendo conjuntos pelo seu 

                                                           
14

 A Comunidade Rom é um povo reconhecido pela Constituição colombiana com, aproximadamente, cinco mil ciganos em 

toda Colômbia, e quase mil e oitocentos na capital, Bogotá; cifras não oficiais já que o Povo Rom sempre tem estado contra os censos 
populacionais, devido a sua estratégia de supervivência que os faz ficar invisíveis, segundo afirma María Marcela Hoyos Quintero no seu 
texto “El pueblo Rom, Los gitanos, una cultura milenaria de tradición migratória”. Disponível em: <http://base.d-p-
h.info/es/fiches/dph/fiche-dph-6794.html>  Acesso em: 14 de setembro de 2015. 
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significado, seu valor no discurso ou sua intencionalidade, constituindo assim um grupo que 
chamamos de Campos Semânticos. Este trabalho de análise dos dados do trabalho de campo na 
Colômbia, para o momento de entrega deste artigo estava em andamento, porém no caso dos dados 
do Brasil, ainda estão faltando algumas entrevistas com os assentados, que não haviam fechado nem 
as Palavras Significativas nem os Campos Semânticos. Por esta razão apresentamos os resultados 
preliminares da análise dos dados das entrevistas na Colômbia. 

A palavra mais significativa foi Saúde, com 128 repetições e alguns dos Campos Semânticos 
para a análise do discurso do projeto que foram constituídos juntando as outras palavras 
significativas, foram:  

Campo Semântico “Identidade”: que será entendido como o conjunto de características 
próprias de uma pessoa ou de um grupo, que permitem identificá-los, diferenciá-los e reconhecê-los 
dos outros. E também a concepção do coletivo sobre si mesmo, em relação com os outros. Neste 
Campo Semântico foram integradas palavras como ‘comunidade’ com 110 repetições; ‘indígena’ com 
94; ‘nós’ com 69; ‘Embera’ com 32; ‘etnia’ com 9 ; ‘cultura’ com 7; ‘companheiros’ com 6; ‘katio’ com 3 
e ‘tradição’ com 3 repetições. 

Campo Semântico “Outridade”: que será entendido como o conceito que reconhece “um 
outro” diferente da pessoa que está sendo entrevistada, um indivíduo diferente que não forma parte 
da comunidade própria. Este conceito pressupõe que com o reconhecimento de um Outro, a pessoa 
assume sua própria identidade, a existência um Outro implica há algo que não é próprio e, por essa 
razão não forma parte da existência individual da pessoa. Neste Campo Semântico foram incluídas 
palavras como: ‘vocês’ com 90 repetições; “a pessoa’ com 28; ‘gente’ (que em espanhol faz 
referência às outras pessoas) com 27; ‘pessoas’ com 18 e ‘afros’ com 9 repetições. 

Campo Semântico “Atenção Médica”: que será entendido como o conjunto de serviços 
proporcionados aos indivíduos, com o objetivo de promover, proteger e restabelecer sua saúde, 
dentro desde campo semântico estarão os serviços das organizações médicas, sanitária; pública o 
privada, que preste atendimentos às pessoas, doentes ou não, que precisam. Neste campo 
semântico temos incluído palavras como ‘serviço’ com 36 repetições; ‘médico’ com 33; ‘hospital’ com 
26; ‘atenção’ com 24; IPS com 16; ‘instituição’ com 14; EPS com 9; ‘medicamento’ com 9; 
‘enfermagem’ com 3 e ‘odontologia’ com 3 repetições. 

Campo Semântico “Institucionalidade”: que será entendido como o atributo básico de um 
estado social de direito. A institucionalidade é entendida aqui como a organização político-
administrativa de um país. Entende-se que, um estado que exerce sua soberania constrói uma 
distribuição político-administrativa onde se dividem os poderes, usando todos os organismos 
necessários para dirigir seu território. Neste campo semântico foram incluídas palavras como: ‘Choco’ 
com 29 repetições; ‘departamento’ com 17; ‘secretaria’ com 16; ‘povoado’ com 13; ‘cidade’ com 12; 
‘Quibdó’ com 12; ‘estado’ com 11; ‘município’ com 11; ‘país’ com 11; ‘Bogotá’ com 6; ‘Colômbia’  com 
6; ‘nacional’ com 5; ‘lei’ com 5; ‘prefeito’ com 4; ‘institucional’ com 4; ‘ministério’ com 4 e ‘governador’ 
com 3 repetições. 

Campo Semântico “Movimentos Sociais”: que será entendido como aqueles coletivos de 
pessoas que compartem uma ideia sobre temas concretos ou gerais da realidade social, que tem um 
grão de organicidade, mesmo não sendo um grupo fortemente estabelecido, formalizado ou 
institucionalizado; que usam ações coletivas na procura de mudanças sociais nos seus contextos. 
Neste campo semântico foram incluídas palavras como: ‘organização’ com 31 repetições; 
‘associação’ 19; ‘participação’ 6; ‘CNA’ com 5 e ‘lideres’ com 4 repetições. 

Além destes campos semânticos foram constituídos outros que são aprofundados na 
dissertação, e que por motivos de espaço só serão enunciados neste artigo, tais como: ‘Campo 
semântico Educação’, ‘Campo semântico Trabalho’, ‘Campo semântico Soberania Alimentar’, ‘Campo 
semântico Família’, ‘Campo semântico Território’, ‘Campo semântico Doenças’ e ‘Campo semântico 
Fé’, entre outros. 

 
Tendo identificado as palavras significativas e os campos semânticos, acreditamos que possa 

ser possível analisar o discurso dos entrevistados, para assim poder conhecer as realidades que 
vivem, suas opiniões e seus posicionamentos. Deste modo foi relacionada à concordância da palavra 
significativa “saúde” com todos os campos semânticos anteriormente enunciados, dando como 
resultado reflexões que consideramos relevantes para entender as práticas espaciais de saúde desta 
comunidade. Apresentamos aqui algumas das análises com dois dos campos semânticos analisados: 
Práticas de saúde e Campo Semântico Identidade e Práticas de saúde e Campo Semântico 
Outridade: 

 
Práticas de saúde e Identidade: 
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Quando a palavra significativa ‘saúde’ é contrastada com várias das palavras significativa que 

conformam o ‘Campo Semântico Identidade’ achamos afirmações que permitem entender as práticas 
espaciais de saúde da comunidade indígena visitada. Quando foi perguntado pela qualidade de vida, 
o que era e significava para eles, afirmações como “significa ter de tudo” e “nós tínhamos tudo, água 
cristalina, a água sem contaminação”, permitiram evidenciar uma forte relação das suas práticas de 
saúde vinculadas ao território que habitam; como a qualidade de vida imediatamente é relacionada 
com o tempo quando não viviam em espaços contaminados e tinham acesso a fontes de água que 
eles denominaram “cristalinas”. 

A relação que eles, como cultura tradicional tem com a saúde também é outro aspecto 
relevante, percebendo como a voz dos mais velhos da comunidade tem que ser escutada e precisa 
ser respeitada, “nós como indígenas se é uma doença tradicional sempre procuramos aos velhos, 
aos anciãos, a os médicos tradicionais, e se a doença não é resolvida ai sim, a gente vais ao 
hospital”. Esta afirmação foi confirmada pelos funcionários da secretaria de saúde que asseguraram 
que “tem sido muito difícil acostumar aos indígenas da região a usar os serviços dos postos de 
saúde, pois eles vão diretamente ao hospital”. 

Pode-se perceber uma dificuldade de comunicação, entre os funcionários e os indígenas, que 
vai além das limitações dos idiomas. Os funcionários manifestam a teimosia dos indígenas de 
procurar diretamente o hospital, antes de passar pelas unidades e postos de saúde; expressam as 
complicações no atendimento porque os indígenas “fazem os rituais da sua cultura, com o Chamán, 
acho que chamam, ou jaibanás, eles primeiro esgotam todas as práticas que eles fazem e a quando 
já percebem que isso de lá não está funcionando vêem aqui.” Pela sua parte os indígenas 
consideram que o tratamento que eles recebem no hospital é desrespeitoso, afirmando que “aqui 
nesta cidade o tratamento é ruim, o hospital trata a gente pessimamente, nos discriminam, se o 
indígena não chega gritando como fazem os afros ficamos na sala de espera, aqui não tem carinho 
pelo paciente, os médicos talvez sim, mas enfermeiros e enfermeiras esses brigam muito com a 
gente”. A relação desta comunidade com as entidades de saúde é passiva; eles não usam os 
serviços porque resolvem, comumente, na própria comunidade e quando precisam com muita 
urgência vão para o Hospital. As lógicas de atendimento no hospital, claramente, são outras e ai duas 
culturas se encontram e chocam “nós os índios, somos assim, nós não somos como vocês. Quando 
você vê um indígena gritando já é para morrer. Pelo contrário os afros, por exemplo, por qualquer 
dorzinha começa a gritaria para serem atendidos”.  

Os entrevistados manifestam que essa relação com o hospital acontece porque o indígena 
acredita que as doenças acontecem por meio de espíritos maus, “nós aqui falamos normalmente que 
caiu num jai, e esse espírito mau só pode ser tirado por uns dos anciões”, “nossa memória indígena 
não é como a de vocês, eu sou matemático, eu sou psicólogo, eu sou advogado, todas são áreas 
diferentes. O pensamento nosso é um todo. O indígena sabe construir, o indígena deve saber pescar, 
o indígena conhece do terreno, sabe caçar, conhece o terreno para semear, as pisadas. Mas curar só 
os anciões”. 

Além da relação com os anciões da comunidade, existe uma relação com as mulheres 
parteiras, uma das pessoas entrevistadas afirmou “eu de parteiro não sei, sei de plantinhas para 
curar, mas parteiro não. Há pessoas que nascem para isso. Todos os anciões são sábios porque no 
há nem um ancião que não saiba”. 

A análise deste Campo semântico transita através de comentários da alimentação e sua 
relação com a natureza; também de como percebe esta comunidade sua dependência das 
instituições governamentais e sua visão de vida e morte. A necessidade de receberem uma educação 
que respeite sua identidade e o principal problema ao que estão enfrentados, ultimamente, que é a 
falta de dinheiro, um tipo de relação à que não estavam acostumados e que faz que sejam 
dependentes de fundações, entidades e a caridade. Estas análises estão em construção ao momento 
da entrega deste artigo. 

 
Práticas de saúde e Outridade: 
 
Neste campo semântico temos incluído todos esses depoimentos que manifestam as práticas 

de saúde que a comunidade entende como ‘não próprias’. As atividades que fazem para conseguir 
ajudas, a burocracia que percebem ter de cumprir para arranjar ajudas, as imposições que recebem 
dos “outros”, esses outros que eles não entendem como pares, senão como agentes externos à sua 
realidade que ingressam no seu mundo e afetam as suas dinâmicas.  

Neste campo semântico incluem-se afirmações que tem a ver com o atendimento, que foram 
indicadas na análise anterior, mas também a relação com a política. “Porque aqui tudo é político, eu 
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tive que trabalhar com um governador, ou com o prefeito de algum município. Eu fiz campanha para 
ele e consegui ‘não sei’ quantos votos, então foi ai que me dei conta e me deu um trabalhinho 
varrendo no Centro de Saúde, para servir-lhes o café em uma instituição ou bom, pra ir pegar o lixo”.  

Também se pode perceber como as suas associações são orientadas pela lógica do governo 
central, “a organização indígena deste departamento se cria como organização de nível 
departamental no ano de 2002, com aquilo que temos aprendido da gente branca, pois o poder e os 
recursos deles são. Mas então o dinheiro fez com que foram criadas muitas outras em várias partes 
e, pois neste momento, há diferentes organizações, associações e federações”. Esta realidade faz 
com que muitos recursos que deveriam estar chegando aos indígenas, que são repassados pela 
nação, cheguem aos donos das associações, o que impulsiona o desejo de vários indígenas de terem 
suas próprias organizações indígenas para captar dinheiros do estado, da comunidade internacional 
e de organizações humanitárias. 

Outro aspecto muito importante a ser analisado neste campo semântico é a percepção que 
eles têm da opinião daqueles que não são indígenas. Eles afirmam que “o pessoal critica, critica e 
critica e que isso tem custado vidas”. Essa relação que vive o departamento de comunidades afro-
descendentes, de presença majoritária; indígenas, que acreditam serem donos do território pela sua 
presencia histórica na região; e de brancos, com o poder e o dinheiro para decidir, faz com que a 
resistência adote alguns costumes ou manter vivas alguns outros, dê como resultado brigas, 
desencontros e, no final, mortes. 

Finalmente, as opiniões sobre o meio ambiente culpabilizam as indústrias, principalmente 
dominadas por homens brancos, das suas novas realidades, “eu acho que também a própria 
contaminação é a culpada dos nossos problemas de saúde, o corte de árvores, muito desmatamento, 
águas contaminadas, tudo para buscar dinheiro”. Este campo semântico também abrange suas 
opiniões sobre a soberania alimentar, sobre as concepções de desenvolvimento e qualidade e sobre 
o que os “outros” deveriam fazer para ter uma melhor qualidade de vida e ajudar para a qualidade de 
vida deles próprios. 

Definitivamente, a análise da relação a atenção em saúde com o percorrer histórico nos 
permitiu avaliar criticamente os discursos, buscando informações nas entrevistas que nos ajudou a 
entender as práticas espaciais de saúde das comunidades do campo nestes dois países. O estudo 
das entrevistas da comunidade brasileira tem nos permitido criar novos campos semânticos e fazer 
uma leitura particular e própria das suas realidades. O estudo que, como fora anunciada antes, não 
foi incluído neste artigo por não ter sido acabado o processo de entrevistas com os assentados e por 
esta razão, não ter sido criado os campos semânticos para este processo. Estes depoimentos, estas 
análises, estas concordâncias e relações, permitem entender a realidade de uma comunidade, para 
deste modo poder entrar a apoiar, orientar ou criar projetos e programas que atinjam as necessidades 
verdadeiras da população para que são criadas. 
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Resumo 
Este trabalho tem como objetivo identificar na revisão de literatura a compreensão da importância das 
relações espaço-tempo na produção do sentido do lugar, considerando as experiências vivivdas com 
pessoas com transtornos mentais.   Entendemos que as relações Espaço-Tempo são estabelecidas 
pelas práticas e processos materiais de reprodução da vida social, marcados por eventos que só 
acontecem  a partir de um novo arranjo de fatores (externos e internos ao sujeito), o que cria uma 
dimensão temporal no espaço através da ação. A discussão desse processo de significação do 
mundo tornou-se possível a partir de uma experiência de observação participativa de crianças com 
Transtorno do Espectro Autista e as interferências de fatores que condicionaram a produção do Lugar 
dentro do ambiente escolar. Para a interpretação dos resultados dessa pesquisa foi preciso uma 
revisão de literatura narrativa, sem a preocupação de estabelecimento de protocolos e suscetível à 
percepção subjetiva de seus autores.  
 
Palavras chave: Espaço-tempo. Sentido de lugar. Transtornos mentais.  
 

 
Abstract 
This work has the objective to identify on the literature review an understanding of the importance of 
space-time relationships in the production of sense of place, considering as living experiences with 
people with mental disorders. We understand that space-time relations are established by practices 
and processes of reproduction of social life, by events that are triggered from a new arrangement of 
factors. Through this action, the discussion of the process of meaning of the world has become 
possible. From a participant observation experience of children with Autistic Spectrum Disorder and as 
interferences of factors that condition a production of the place within the school environment. For an 
interpretation of the results of the research for a review of narrative literature, without a concern of 
establishing protocols and susceptible to the subjective perception of its authors. 
 
Key works: Space Time. Sense of Place. Mental disorders. 
 
 
Introdução 
 

As relações entre o espaço e o tempo são fundamentais para a compreensão do objeto de 
estudo da ciência geográfica: o espaço geográfico. Não é possível falar de tempo sem espaço, muito 
menos de um espaço sem tempo.  

Por sua vez, entendemos que o foco no estudo do sentido do lugar é a possibilidade de 
compreensão desse objeto – o espaço geográfico, de um ponto de vista dos sujeitos. Pratica-se, 
assim, não uma geografia dos sujeitos, mas uma geografia para os sujeitos, preocupada com a vida 
das pessoas onde elas vivem, percebem e elaboram seu próprio entendimento acerca do mundo.  

Um autor importante para compreendermos esse processo cognitivo de construção do 
sentido do mundo é Vygotsky (2000). Para ele, o pensamento e a linguagem é um processo de 
desenvolvimento desde a infância e pode ser dividido em três etapas. A primeira etapa, é o que 
denominou de monte – quando os objetos percebidos e apreendidos pela cognição são reunidos sem 
qualquer base. Conforme o desenvolvimento intelectual, a criança começa a estabelecer relações 
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realmente existentes entre esses objetos e, não mais por impressões subjetivas desordenadas. Nesta 
segunda fase, caracterizada pelos complexos. A criança estabelece suas análises através de 
exemplos. Por fim, na etapa final de seu desenvolvimento intelectual, os jovens aprendizes tornam 
suas associações mais complexas através da formação de conceitos. 

Para Vygotsky (2000 p.61),  
 
A formação dos conceitos é resultado de uma complexa atividade em que 
todas as funções intelectuais fundamentais participam. No entanto, este 
processo não pode ser reduzido à associação, à tendência, à imagética, à 
inferência ou às tendências determinantes. Todas estas funções são 
indispensáveis, mas não são suficientes se não se empregar o signo ou a 
palavra, como meios pelos quais dirigimos as nossas operações mentais.  

 
Nesse processo de significação do mundo, ainda de acordo com Vigotsky (2000), por que 

criamos um conceito? De acordo com Vygotsky, a formação do conceito nasce a partir da presença 
de um problema que se coloca diante do sujeito, geralmente em experiências que envolvem a relação 
espaço-tempo. Esse aspecto central do processo de significação do mundo discutido por Vigotsky 
pode ser relacionado com alguns aspectos essenciais da ideia de subtotalidade, analisada por 
Armando Corrêa da Silva (2000).   

Para Armando Corrêa da Silva p.99 “A Geografia é uma subtotalidade. Ela pode ser 
identificada, no âmbito do conhecimento, como uma ideologia do cotidiano, expressa pela apreensão 
da espacialidade do valor relacional contido do real. Desse modo, apresenta-se, ao mesmo tempo, 
como uma essencialidade desse real e como sua manifestação externa. ”  Assim, a materialidade por 
mais complexa que seja não explica as razões a partir das quais os seres humanos combinam 
determinados fatores para formação dos eventos que o conectam com o espaço. É por isto, que 
destacamos não apenas os fatores externos na construção do sentido do lugar, mas também os 
fatores internos, intrínsecos ao ser, que vão ser determinantes para que se realize um evento no 
espaço-tempo presente. Portanto, os eventos são resultados de ações internalizadas, ou seja, 
tempos-espaços do passado, futuro e inconscientes; juntamente com as influências dos fatores 
externos característicos da cultura humana e da sociedade capitalista, assim como os aspectos 
físicos/químicos/biológicos e o Estado, que atingem os sujeitos e os fazem produzir uma ação.  

Em vista do exposto acima, o presente trabalho tem como objetivo encontrar na literatura a 
compreensão da importância das relações espaço-tempo na produção do sentido do lugar, 
considerando as experiências vividas com pessoas com transtornos mentais.   Entendemos que as 
relações Espaço-Tempo são estabelecidas pelas práticas e processos materiais de reprodução da 
vida social, marcados por eventos que só acontecem a partir de um novo arranjo de fatores (externos 
e internos ao sujeito), o que cria uma dimensão temporal no espaço através da ação. A discussão 
desse processo de significação do mundo tornou-se possível a partir de uma experiência de 
observação participativa de crianças com Transtorno do Espectro Autista nas escolas municipais de 
Presidente Prudente - SP. 

Neste sentido, podemos ver claramente a manifestação de alguns fatores citados a cima na 
produção do lugar destes indivíduos no espaço-tempo. Uma primeira característica presente nestas 

crianças observadas foi a sensação de abandono dos pais no passado. No caso de Pedro
15

, por 

exemplo, sua mãe o deixou aos cuidados de sua avó, para se mudar para os Dubai/Emirados 
Árabes na tentativa uma vida diferente a que estava vivenciando, pois não gostava de cuidar do seu 
filho, nas atividades escolares fazia os exercícios pra Pedro, ao invés de ajudá-lo; dava pouquíssima 
atenção; não tinha paciência e ainda não relevou para ninguém da família quem era o pai de Pedro, 
deixando a criança com a impossibilidade de conhecer quem é seu próprio pai.  

Joca, apesar de estar também morando atualmente com seus avós, seus pais ainda se 
encontram presentes na sua vida. Contudo, o cuidado da avó foi essencial para ele, pois seu pai e 
sua mãe sofriam de dependências químicas, tendo uma infância também bastante conturbada. Além 
do cuidado com o menino, os avós ainda cuidam de outra neta em estado vegetativo, proveniente 
de um tiro.  

Este fator, representa um forte obstáculo, para produção dos lugares no presente, pois fez 
com que essas crianças criassem mecânicos ilusórios dentro e fora do ambiente escolar. Pedro em 
vários momentos gritava em sala de aula que ninguém gostava dele, que seus colegas o estavam 

                                                           
15 nome fictício para preservar a identidade das crianças, sob recomendação do comitê de 

ética n. 55005416.2.0000.5402 
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falando palavras de baixo calão, que ele queria se matar porque ele era o problema. Isto fez com 
que se eles criassem um estado ilusório, fazendo com que o corpo fosse seu único refúgio.  

Joca diferentemente de Pedro, não começou a guardar os sentimentos, mas reverberá-los 
no ambiente escolar, em que começou a agredir os outros alunos por qualquer motivo, a fazer 
movimentos repetitivos e estereotipados dando socos em sua própria mão e com sua face 
demostrando muita raiva, quando algo o tirava do seu conforto, e uma obsessão muito forte por 
filmes e desenhos agressivos, como Fred Kruger, tubarões, dinossauros violentos e muitos outros.  

Se faz necessário destacar assim, a fala da professora das duas crianças, percebendo 
essas características em sala de aula 

 
“O Joca esse ano ele tá um pouco mais calmo, mas ele também foi como o Pedro, 
bem agitado bem agressivo, mas o Joca já se adequou com o remédio, agora ele já 
está mais tranquilo. O Joca no começo, ele resistia muito, ele resistia até mais que o 
Pedro para fazer as atividades, mas quando eu coloquei o Vini do lado dele, foi 
assim.... Não foi pensado que daria tanto resultado, mas a disputa entre os dois, 
falando que um estava acabando primeiro que o outro, isso foi positivo e o Joca tá 
começando a ler, tá juntando as sílabas, começando desenvolver essa parte da 
leitura escrita” 

 
Essa fala se mostra ainda muito importante, para evidenciar outro fator muito importante que 

tem interferido na vida dos meninos, o uso de fármacos, de substâncias químicas, que se 
encontram ainda dentro do espaço escolar como a única solução viável para a melhoras de pessoas 
com algum tipo de alteração mental, incidindo de acordo com Monteiro (2007) nas três principais 
características “negativas” em sala de aula: os desatentos, os desobedientes e os hiperativos.  A 
escola, não conseguiu perceber em nenhumas das observações ou entrevistas, que a melhora de 
Joca se deu ao grande respaldo oferecido para criança, como o acolhimento, o constante cuidado, 
possibilitando a criança perceber o mundo além da visão até a chegada na escola. 

A professora, por exemplo, em uma das suas falas se confunde qual seria os medicamentos 
que está sendo oferecido a Pedro. 

 
O Pedro eu acho que é o terceiro medicamento, ele tomava Ritalina, Depacote e 
Aripriparazol e a Ritalina, não sei se a Ritalina foi tirada, porque tava causando 
insônia, causando alucinações, distúrbios do sono, aí ele mudou... Ele ta tomando 
remédios mais fortes e ainda sim, ta tendo um comportamento muito complicado, 
ficou com a gente de conversar com o psiquiatra dele, o psiquiatra vai marcar para 
nós um dia no consultório, pra falar sobre isso, é muito forte os remédios, é um 
pouco mais de limite. Então resumindo, é necessário para essas crianças, por 
enquanto, mais é uma coisa que eu não gosto. 

 

Isto mostra, o quanto os fatores culturais, nesta pesquisa foram predominantes, agora não 
mais pela ação química do medicamento, mas pela cultura da medicalização na sociedade, ou seja, 
mesmo a professora não gostando do uso do medicamento e percebendo os efeitos causados pela 
criança, ainda sim, acha necessário.  

Neste sentido, ao darem condições para todas as pessoas com algum tipo de 
deficiência/alteração para se matricularem na escola pública, não foi se dado as mesmas condições 
para a especialização de professores e tutores. Sem metodologias para cuidar dessas crianças, foi-se 
transferido a cultura hospitalar para dentro do espaço escolar. Foi-se, com mais frequência, atribuindo 
a função dos professores darem remédios para cada aluno no período de aulas, a função de 
diagnóstico do aluno, e necessidade da medicalização para resolução dos problemas, em que muitas 
famílias inclusive passaram a deixar esses sujeitos na escola, para que os professores realmente 
oferecessem um cuidado hospitalar, para que os pais pudessem trabalhar, ou realizar qualquer outra 
atividade.  

  São esses aspectos que podemos apontar a contradição entre a inclusão, a qual se faz na 
prática e, a função/necessidade da escola e do professor que raras as exceções saem dos aspectos 
teóricos. Para isso, é preciso reformular o papel da escola às necessidades práticas de cada lugar 
(na medida do possível), pois, cada Lugar carrega suas relações objetivas e subjetivas, e que, por 
sua vez, carrega características que o produz. Mas, como fazer? Para que isso ocorra, a escola 
precisa mudar a visão verticalizada para uma horizontalizada, a comunidade precisa decidir, quais 
são as necessidade da escola, participando ativamente e que, se estabeleça movimentos de contra 
hegemônicos que ainda engessam a escola, como a forte presença do cristianismo ainda nos 
ambientes escolares, sair dos grades e muros que prende os alunos em um prisão, os pais ou 
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responsáveis precisam sair da ideia que a escola representa um fardo de inconveniência como as 
reuniões, e principalmente que não se tenha ideia que a escola para as pessoas com deficiência, não 
seja um local aperfeiçoado dos antigos sistemas asilares/hospícios. É importante destacar que estar 
inserido na escola não significa, necessariamente, estar incluído. Para isso é necessária uma relação 
de pertencimento com o lugar, e muito mais, uma construção/produção com esse lugar social.  

É importante, nesse sentido, que o lugar para essas crianças venha acompanhado como 
sinônimo de cuidado e através de práticas de promoção da saúde, as quais podem oferecer uma 
sustentação para esse indivíduo com uma preocupação em acolher psiquicamente de modo 
suficientemente bom, que a criança possa amar e odiar, para que possa viver a culpa e a restituição, 
de pessoas que possam sobreviver a suas retaliações e agressividades com preocupação e 
reparação sem riscos de rompimento de vínculos e por fim alguém que tenha uma responsabilização 
para que possa cuidar dessa criança (GUIMARÃES; LUZ, 2015) 

 
Procedimentos Metodológicos 
 

 Entendemos que qualquer trabalho a ser realizado, deve contar uma parte teórica, a qual se 
estabelece a partir de um processo inacabado e permanente que tenta se aproximar ao máximo do 
que se entende a realidade (MINAYO, 2001).Esse procedimento tem como base defender o caráter 
construtivo interpretativo do conhecimento, o que significa compreender uma não linearização de uma 
realidade que se apresenta, em que tais práticas são inseparáveis dos aspectos sensíveis da 
realidade (GONZÁLEZ REY,2005).  

Minayo (2012) em sua análise compreende que a matéria prima da pesquisa é composta por 
um conjunto de três verbos: compreender, interpretar e dialetizar, cujos sentidos se complementam 
nas experiências, nas vivências, senso comum e ação. Como o presente artigo é resultado a partir de 
uma discussão teórica, evidenciamos que os processos metodológicos se restringem ao 
levantamento bibliográfico das principais obras que teorizam o espaço-tempo do ponto de vista 
material e subjetivo, e que nos levou a uma compreensão a partir do essencial, em um âmbito maior 
na pesquisa intitulada “ Promoção da saúde e inclusão escolar: Produção do Lugar social de crianças 
e jovens com Transtorno do Espectro Autista16 nas escolas municipais de Presidente Prudente –SP”. 

No presente trabalho, destacamos os principais aspectos teóricos encontrados na revisão de 
literatura desenvolvida na pesquisa, com base na discussão da significação do mundo pelas crianças 
observadas na pesquisa. Assim, do ponto de vista metodológico, o procedimento adotado foi de uma 
revisão de literatura narrativa, sem um protocolo rígido e com interferência da percepção subjetiva 
dos autores (Cordeiro, 2007).  
 

Primeiras aproximações 
 

O estudo realizado com as crianças exigiu a busca de referenciais teóricos que permitissem a 
análise do material coletado, sejam os desenhos ou as observações registradas das experiências na 
escola. Para isto, a discussão encontrada na psicanálise foi fundamental. A partir das análises feitas 
da obra de Freud (1920), consideramos que os processos inconscientes não variam de acordo com o 
tempo. É enfático ainda, ao analisar que “os processos mentais inconscientes são, em si mesmos, 
‘intemporais’ (Freud,1920 p.12) ”. Sandler (2010) acrescentou as análises que, também não existe 
espaço mental, e que tudo se funde no inconsciente atemporal e anespacial, pois são apenas 
características inatas ao ser. 

Freud (1923) considera que os conceitos empregados de inconscientes estão relacionados a 
processos mentais poderosos ligados a teoria da repressão e da latência. Para ele, 
 

O reprimido é, para nós, o protótipo do inconsciente. Percebemos, contudo, que 
temos dois tipos de inconsciente: um que é latente, mas capaz de tornar-se 
consciente, e outro que é reprimido e não é, em si próprio e sem mais trabalho, 
capaz de tornar-se consciente. Esta compreensão interna (insight) da dinâmica 
psíquica não pode deixar de afetar a terminologia e a descrição. Ao latente, que é 

                                                           
16  Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma doença que apresenta perturbações no 

desenvolvimento neurológico com características anormais marcantes em duas áreas principais: na 
comunicação social e nos déficits de comportamentos fixos ou repetitivos (DSM-5, 2013). Segundos dados da 
Organização Mundial da saúde (OMS) existem atualmente, cerca de 70 milhões de pessoas que apresentam a 
síndrome. 
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inconsciente apenas descritivamente, não no sentido dinâmico, chamamos de pré- 
consciente; restringimos o termo inconsciente ao reprimido dinamicamente 
inconsciente, de maneira que temos agora três termos, consciente (Cs.), pré-
consciente (Pcs.) e inconsciente (Ics.), cujo sentido não é mais puramente descritivo 
(FREUD, 1923, p.13) 

 
A partir das conceituações de Freud (1923 p. 17), pudemos considerar que o Inconsciente 

seria um outro fator ou aspecto que nos influenciaria internamente na formação de um evento. Ou 
seja, que o inconsciente poderia se tornar consciente através das ideias (insights), embora ele próprio 
não se tornaria consciente. Assim,  
 

‘Estar consciente’ é, em primeiro lugar, um termo puramente descritivo, que 
repousa na percepção do caráter mais imediato e certo. A experiência 
demonstra que um elemento psíquico (uma ideia, por exemplo) não é, via 
de regra, consciente por um período de tempo prolongado. Pelo contrário, 
um estado de consciência é, caracteristicamente, muito transitório; uma 
ideia que é consciente agora não o é mais um momento depois, embora 
assim possa tornar-se novamente, em certas condições que são facilmente 
ocasionadas 
 

Winnicott (1983), psicanalista contemporâneo a Freud propõe um avanço em relação a esta 
teoria. Para ele, esse conceito de Inconsistente reprimido estaria aplicado a apenas pessoas 
neuróticas17, que têm essa relação entre o Eu-não Eu, que reconhecem um mundo material que é 
externo aos sujeitos. Contudo, alguns indivíduos não conseguem estabelecer tal diferenciação por 
não terem tais aspectos formulados de maneira congruente, a Winnicott (1983) considerou como 
sendo pessoas psicóticas.18 Essa incompletude resultaria em pessoas sem uma delimitação exata 
do que seria consciente e inconsciente.  

Nossa mente tem a capacidade de criar tempos e espaços imaginativos e considerá-los como 
verdadeiros, como se fosse resultado de um evento concreto, muitas vezes para escapar da 
realidade do espaço-tempo material. É importante destacar esta análise, pois, pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista, a qual trabalhamos na pesquisa, por não conseguirem essa 
diferenciação, começam a criar imaginativamente tempos e espaços e a viver dentre deste mundo 
criado. Assim, o seu corpo acaba sendo o seu único refúgio.  Como não é mais interessante viver na 
realidade, se criarmos um espaço-tempo que atenda todas as nossas necessidades. São criadas 
espécies de capsulas que o distanciam do presente material. 

Essas questões nos remeteram novamente à Freud (1930), principalmente ao seu livro sobre 
o mal-estar na civilização, quando salienta que andamos por diversos caminhos, e eles se tornam 
muitos diferentes, com prioridades diferentes seja pelo objetivo do prazer - satisfação pessoal, quer 
seja para evitar o desprazer. Com base nestas ideias, sabemos que muitos de nossos desejos são 
utópicos, e quase sempre nossas escolhas não levam ao que realmente queremos. É por causa disto 
que todo ser social tem que descobrir os seus caminhos, o seu modo especifico de viver. Freud é 
enfático ao analisar que  

 
Todos os tipos de diferentes fatores operarão a fim de dirigir sua escolha. É 
uma questão de quanta satisfação real ele pode esperar obter do mundo 
externo, de até onde é levado para tornar-se independente dele, e, 
finalmente, de quanta força sente à sua disposição para alterar o mundo, a 
fim de adaptá-lo a seus desejos (FREUD, 1930, p.13). 

É importante ainda salientar que a satisfação perfeita é impossível de ser alcançada, pois 
nunca teremos uma realização completa, assim como a saúde, o que desenvolvemos é tentativa de 
um equilíbrio biotástico estando sujeito sempre a uma readaptação dinâmica em busca da harmonia 
produzida na relação sujeito-espaço-tempo e sujeito-Lugar-tempo (GUIMARÃES; PICKENHAYN; 
LIMA, 2014)               

                                                           
17 Winnicott (1983), salienta que as pessoas neuróticas, tendo chegado a integração psíquica ainda 

vive reflexos do seu passado, em uma questão identificatória.  
 

18  Para Winnicott (1983) a psicose é o resultado pessoas que não conseguiram chegar a fase de 

integração psíquica. 
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É neste sentido que Tuan (1983) salienta que o Espaço é mais abstrato que o Lugar, e que 

vamos criando sentidos e valores à medida que passamos a conhecê-lo e compreendê-lo melhor. 

Quando tais relações se tornam construtivas, acabam reverberando uma segurança ao sujeito. O 

lugar é uma sequência de eventos que adquire significado, mas tais conceituações levam tempo para 

seres consolidadas.  

Os seres humanos são produtores de símbolos, uma característica pertencente a nossa 

espécie. Podemos ficar tão apaixonados pelo Lugar de uma maneira inexorável, inclusive pelo 

Estado-Nação, mesmo que essa experiência não seja direta, mas sim limitada. Os lugares possuem 

ainda, um núcleo de valor, o qual exige locais significativos que atraem ou repelem em graus variados 

de nuanças, dependendo da interferência dos fatores (TUAN, 1983). Um exemplo bastante claro 

oferecido por Tuan (1983 p.18) é o da cidade, segundos suas premissas “A cidade é um lugar, um 

centro de significados, por excelência. Possui muitos símbolos. Mais ainda, a própria cidade é um 

símbolo”, ou seja, própria cidade também é um Lugar. 

 

 
A compreensão das relações espaço-tempo e sentido de Lugar 

 

 A revisão de literatura realizada na pesquisa nos permitiu compreender que os seres 

humanos necessitam de espaço e de Lugar.  A construção de um sentido de Lugar indica que o 

sujeito adquiriu um aumento de sua confiança, o que, por sua vez, aumenta a necessidade de 

liberdade, de conhecer novas possibilidade. Contudo, há confluência de outro movimento, quando 

saímos em busca da liberdade, aparece o medo de perder a identidade com o Lugar, fazendo manter 

viva a proteção de sua identidade, e a busca por segurança novamente no Lugar (SASAKI, 2010) 

Os sujeitos, então, mudam a sua dimensão de tempo quando passam do Espaço para o 

Lugar e do Lugar para o Espaço. É Tuan (1983 p.27) que nos ensina isto quando salienta que, “a 

sensação de tempo afeta a sensação de lugar ”. Quando saímos do Espaço para adentrarmos em 

Lugares, é como se toda a carga do movimento se contraísse para um estado mais calmo. 

Entretanto, isso não quer dizer que ao salientar que o sentido de Lugar é a pausa no 

movimento. As relações entre espaço e tempo nunca se tornam estáticas, pelo contrário, os Lugares 

ainda continuam recebendo interferências locais e globais. É por isso que Tuan (1983) faz questão de 

salientar que seria esse contato entre as bordas do espaços e lugares, em que o tempo passa a ser 

sentido diferente, pois se há uma pausa, há posteriormente uma continuidade. Holzer (2013) coloca 

que a pausa não é a condição essencial do Lugar, mas perpassa a tangente do conceito.                                        

Algumas patologias mentais são criadas, sejam elas neuróticas ou psicóticas, a partir deste 

processo, tendo grande dificuldade em estabelecer esta passagem do Lugar para o Espaço e do 

Espaço para o lugar.   Tuan (1983 p. 51) nos apresenta um exemplo deste processo; 
 

No espaço aberto, uma pessoa pode chegar a ter um sentido profundo de lugar; e 
na solidão de um lugar protegido a vastidão do espaço exterior adquire uma 
presença obsessiva. Um indivíduo sadio aceita restrição e liberdade, a limitação do 
lugar e a amplidão do espaço. Ao contrário, o claustrofóbico vê os lugares pequenos 
e apertados como algo opressivo, não como espaços limitados onde é possível a 
meditação ou a camaradagem fraterna. Um agoráfobo teme espaços abertos, que 
para ele não se apresentam como campos potenciais de ação nem de 
engrandecimento do eu. 

 
Calos (2007) afirma que a partir de tais conceituações, é que se permite entender o Lugar e o 

Espaço, a partir de seu processo de mundialização. O lugar é uma construção de uma parcela do 
Espaço-tempo, preenchido por múltiplos eventos e que, expõe pressões de todos os níveis. O lugar 
abre para pensar, neste sentido, os processos de apropriação do Espaço. É por isso que Carlos 
(2007) afirma que o lugar guarda em si (e não fora dele) o seu significado e as dimensões do 
movimento da vida, possível de ser apreendido pela memória, através dos sentidos e do corpo. O 
lugar se produz na articulação contraditória entre o mundial que se anuncia e a especificidade 
histórica do particular.  

Para Carlos, nessa perspectiva, é de extrema relevância destacar o papel do corpo na 
construção do Lugar. É através da corporeidade que temos acesso a uma aproximação da realidade, 
construída espacialmente, numa relação de sensação, ação e desejo. Abre-se, assim, um estudo do 
uso do lugar pelo corpo. Por outro lado, não é apenas o corpo que faz o Lugar e sua história, mas 
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também o peso da história da humanidade. Afinal, a monumentalidade global de maneira nenhuma 
suprime os aspectos mais locais dos espaços vividos. Segundo Carlos (2007)  

 
Assim, a análise do lugar envolve a ideia de uma construção, tecida por relações 
sociais que se realizam no plano do vivido o que garante a constituição de uma rede 
de significados e sentidos que são tecidos pela história e cultura civilizatória que 
produz a identidade homem — lugar, que no plano do vivido vincula-se ao conhecido 
— reconhecido (CARLOS, 2007, p22) 

 
Guimarães; Pickenhayn e Lima (2014) vão denominar este processo de “Sig-Mental”, como 

um processo similar ao Sistema de Informação Geográfica (SIG), em que cada informação recebida 
através dos eventos, e começam a se reconfigurar em Layers, que por sua vez são combináveis 
entre si, que nos adaptam para algumas tomadas de decisões. 
 A sociedade e a vida dos seres humanos têm alterado com o desenvolvimento de 
informação e tecnologias de comunicação (TIC) e seu papel na vida cotidiana dos indivíduos 
trouxeram novos fenômenos que interromperam a visão convencional do comportamento humano no 
tempo e no espaço (SVEDA, MADAJOVÁ, 2012) 

 David Harvey (1996) em sua visão materialista considera que há uma pluralidade de tempos-
espaços, tal que não há um sentido único e objetivo, e que, ao tentar contradizer tal afirmação, pode 
ser indicar um propósito dominante. Espaço-Tempo são consideradas função das práticas e 
processos materiais de reprodução da vida social. 

 Para Santos (1996) o que conectaria a vida social a seu aspecto material seriam os eventos, 
num dado instante os qualificando, pois, os eventos criam o tempo no espaço, através de um sujeito 
social. A cada novo evento, muda-se os aspectos pretéritos e se reconfigurasse em um novo 
acontecer. Os eventos, no entanto, são resultados de algumas combinações de fatores (detalhados a 
seguir). Vejamos então que, um evento só acontece quando há um  rearranjo de fatores que cria um 
tempo no espaço através da ação do sujeito, constituindo assim, a essência do ser-humano. 
 Milton Santos (1996) avança nas suas analises teóricas ao subdividir os eventos em finitos 
em infinitos. Os finitos são a impossibilidade de realizarmos ações espaciais ao mesmo tempo. Já os 
eventos infinitos não têm o caráter de competição mais cumulação, cujos recursos não se esgotam. 
Sveda, Madajova (2012) acrescentam as analises ao delimitar dois tipos eventos finitos, o primeiro 
seria a restrição de capacidade, as quais são derivadas do (Biológica) de um ser humano e suas 
necessidades, tais como dormir, comer, higiene, dentre outros; o segundo são denominadas 
restrições de acoplamento, a qual está limitada pelo fato de não poder permanecer em todos os 
lugares e com todas as pessoas e, requer uma decisão entre várias alternativas de estada, transporte 
ou mesmo, de atividade isto pode ser manisfestar como escolha ou não. 

Os fatores externos são captados pelas experiências através dos sentidos que perpassam 
pelo olfato, paladar e tato, até a percepção visual (TUAN,1983). Tal autor, considera que há “[...] 
diferentes maneiras através das quais uma pessoa conhece e constrói a realidade (TUAN,1983, p.2)” 

Dentre os fatores externos, gostaríamos de destacar o capital e o avanço da globalização na 
influência a nossa percepção de tempo no espaço e consequentemente influenciar nossas ações e 
produção de eventos. Sabemos que, a partir das conceituações de Harvey (1996), Santos (1996), e, 
muitos outros autores, que a acumulação do capital sempre foi um objeto de estudo da geografia pela 
sua questão espacial, embora muitos autores de outras ciências não evidenciem isto. Harvey (2004) 
salienta que, sem a geografia como facilitador da expansão, organização e desenvolvimento desigual, 
o capitalismo a muito tempo deixaria de funcionar como um sistema econômico.  

O capitalismo ganha destaque, neste sentido pela complexidade com que ele conseguiu 
através do tempo histórico material transformar através de eventos humanos os outros fatores a 
quase sempre seu favor. O capitalismo conseguiu introjetar tão profundamente em nossas ações, que 
acabou por transformar nosso corpo em mercadoria como destaca Harvey (2004) a partir do qual “O 
trabalhador (uma pessoa), vende a sua força de trabalho (uma mercadoria) e a usa no processo de 
trabalho em troca de um salário em dinheiro que lhe permite comprar mercadorias manufaturadas 
assim poder viver e voltar ao trabalho (HARVEY,2004, p.72) 

Esse processo, fez com que houvesse uma divisão social do trabalho (repartição do trabalho 
vivo e estratificação em diferentes classes) e consequente territorial do trabalho (sentido locacional) 
fazendo com diferentes classes sociais sintam o tempo no espaço de duas maneiras combinadas a 
partir dos fixos e dos fluxos em relação ao tempo cronológico material, a qual nos é imposto 
(SANTOS,1996) 
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O capital submete as forças humanas a um enclausuramento no âmbito dos 
ritmos de espaço e tempo restrito a atividades reguladoras (e por vezes 
espacialmente confinadas) a frequente subordinação de ritmos e desejos 
corporais (como um apêndice da máquina) as exigências capitalistas 
impelem os limites do corpo que trabalha – suas capacidades e 
possibilidades (HARVEY,2004, p.147). 
 

Para Freud (1930, p. 15) a entrada do capitalismo como sistema econômico não provocou 
uma solução para os problemas humanos, visto que,  

 
[...] parecem ter observado que o poder recentemente adquirido sobre o espaço e o 
tempo, a subjugação das forças da natureza, consecução de um anseio que 
remonta a milhares de anos, não aumentou a quantidade de satisfação prazerosa 
que poderiam esperar da vida e não os tornou mais felizes. Reconhecendo esse 
fato, devemos contentar-nos em concluir que o poder sobre a natureza não constitui 
a única precondição da felicidade humana  
 

Outros fatores externos são interessantes para nossa analise principalmente, aquele que nos 
costumam influenciar com mais afinco em nossas ações, como por exemplo os movimentos culturais 
e sociais. Apesar de que, como dito acima o capitalismo conseguir influenciar quase todos os 
eventos, existem hoje muitos movimentos culturais contra hegemônicos que fazem fugir da tentativa 
de homogeneização do capital, como por exemplo, em uma manifestação social/cultural contra os 
ditames capitalistas. Todas as nossas ações dependem da confluência do espaço-tempo, que se 
mostra constante e descontinuo, dependendo dos fatores predominantes que influenciarão nossas 
ações. 

É importante que salientamos que a fome, o estado, as leis, um furação, uma bomba, o 
capital, a cultura, as sociedades, dentre muitos outros aspectos serão sentidas pelos sujeitos a partir 
de combinações distintas em tempos diferentes e fará com o sujeito registre tudo e realize uma ação 
no Espaço, mas talvez quase todo aspecto hoje na atualidade esteja ligado direta ou indiretamente ao 
capital. “A cada novo acontecer, as coisas preexistentes mudam o seu conteúdo e também mudam a 
sua significação. Os eventos, são todos presentes. Eles acontecem em um dado instante, uma fração 
de tempo que os qualificam, os eventos são a matriz do tempo e do espaço. (SANTOS,1996 p. 145-
146) ”. 

Neste sentido, uma primeira classificação necessária é o entender o tempo passado. Muitas 
de nossas escolhas para a realização dos eventos e propiciar uma ação no espaço são os resultados 
dos tempos humano do passado em diferentes lugares e espaços, pois o passado mostra para os 
sujeitos as suas vivências e quais ele classificou em escolhas boas e ruins. Muito do seu passado 
influenciara nas escolhas no seu presente e no seu futuro, pois o passado um dia já foi o presente. 
Essa relação quando introjetada na mente, ela vai estabelecendo fluxos subjetivos e participam 
ativamente da relação de novos espaços. 
Já o tempo futuro não é um tempo ainda não vivido espacialmente, é um tempo incerto, de espaços 

incertos. O futuro mostra a nossa projeção pessoal e o que nos faz querer viver ou morrer sob frutos 

de nossas ações do presente e do passado. Imaginamos o futuro a partir do presente/passado e 

mudamos o presente a partir das incertas do futuro.  

Guimarães; Pickenhayn e Lima (2014) salienta a que tal subjetivação de velocidade do tempo 

só é possível pelo conceito de “Presente Estendido”, aprofundado através de Santos (1997) a qual se 

refere “[...] a essa rede de localizações cambiantes de tempo limitado, na qual se faz visível a 

paisagem como um entrecruzamento de informações (GUIMARÃES; PICKENHAYN; LIMA, 

2014.p.46) “.                         
 
 

Considerações Finais 

 
A partir das conceituações supracitadas, entendemos que o Espaço-Tempo, por ser um 

conceito complexo, o torna um instrumento de difícil análise, inclusive para a compreensão 
Geográfica. Tentamos evidenciar a partir da ideia da subtotalidade de Silva (2000) o que julgamos 
essencial sobre o Espaço-Tempo. Neste sentido, destacamos que ele aparece de duas formas, a 
primeira de forma objetiva e a segunda de forma subjetiva. Holzer (2013) considera que o corpo cria 
espaço-tempo a partir de seu movimento, de sua ação, o que Santos (1996) vai evidenciar como um 
evento. Por sua vez, esses eventos são resultados de combinação de fatores destacados por Freud 
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(1920,1923,1927,1930), sendo eles internos (intrínsecos aos sujeitos) e, externos (realidade 
material).  A produção dos eventos, dá forma a uma memória simbólica e, se esse processo for 
congruente e tal relação se tornar solida, acaba por construir um sentido de Lugar. Contudo, pessoas 
com transtornos mentais, partir das confluências de certos fatores, não conseguem produzir um 
sentido de Lugar, tal qual foi evidenciado aqui no trabalho  de Tuan (1983),. Suas relações acabam 
por se tornar mais voláteis, com laços mais fracos e, com sistemas imaginativos muito fortes. Freud 
(1930 p. 4) conclui nosso argumento teórico de maneira notável, dizendo que; 

 
 Não há nada de que possamos estar mais certos do que do sentimento de nosso 
eu, do nosso próprio ego. O ego nos aparece como algo autônomo e unitário, 
distintamente demarcado de tudo o mais. Ser essa aparência enganadora – apesar 
de que, pelo contrário, o ego seja continuado para dentro, sem qualquer delimitação 
nítida, por uma entidade mental inconsciente que designamos como id, à qual o ego 
serve como uma espécie de fachada –, configurou uma descoberta efetuada pela 
primeira vez através da pesquisa psicanalítica, que, de resto, ainda deve ter muito 
mais a nos dizer sobre o relacionamento do ego com o id. No sentido do exterior, 
porém, o ego de qualquer modo, parece manter linhas de demarcação bem e claras 
e nítidas. Há somente um estado – indiscutivelmente fora o comum, embora não 
possa estigmatizado como patológico – em que ele não se apresenta assim. No 
auge do sentimento de amor, a fronteira entre ego e objeto ameaça desaparecer. 
Contra todas as provas de seus sentidos, um homem que se ache enamorado 
declara que ‘eu’ e ‘tu’ são um só, e está preparado para se conduzir como se isso 
constituísse um fato. Aquilo que pode ser temporariamente eliminado por uma 
função fisiológica [isto é, normal] deve também, naturalmente, estar sujeito a 
perturbações causadas por processos patológicos. A patologia nos familiarizou com 
grande número de estados em que as linhas fronteiriças entre o ego e o mundo 
externo se tornam incertas, ou nos quais, na realidade, elas se acham 
incorretamente traçadas. Há casos em que partes do próprio corpo de uma pessoa, 
inclusive partes de sua própria vida mental – suas percepções, pensamentos e 
sentimentos –, lhe parecem estranhas e como não pertencentes a seu ego; há 
outros casos em que a pessoa atribui ao mundo externo coisas que claramente se 
originam em seu próprio ego e que por este deveriam ser reconhecidas. Assim, até 
mesmo o sentimento de nosso próprio ego está sujeito a distúrbios, e as fronteiras 
do ego não são permanentes 
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Resumo 
Este trabalho busca explorar reflexões que possibilitem o avanço na discussão sobre as implicações 
da adoção do conceito de território como estratégico e orientador e organizador das políticas públicas 
e práticas institucionais, de acordo com as políticas de saúde mental pós “Lei da Reforma 
Psiquiátrica” – Lei 10.216/2001. Analisamos as diferentes abordagens de território anunciadas na 
normativa que regulamenta e institui as diretrizes da Rede de Atenção Psicossocial, a Portaria do 
Ministério da Saúde Nº 3.088, de 23 de Dezembro de 2011, que “Institui a Rede de Atenção 
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do 
uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”, e suas 
implicações em relação à distribuição espacial dos equipamentos da Rede de Atenção Psicossocial – 
RAPS e possíveis impactos nas práticas profissionais e institucionais cotidianas. 
 
Palavras chave: Território; Políticas Públicas; Saúde Mental; Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).  
 
Abstract 
This work seeks to explore the implications of adopting the concept of territory as strategic and guiding 
and organizing public policies and institutional practices, according to the mental health policies after 
the "Law on Psychiatric Reform" - Law 10.216 / 2001. We analyze the different approaches to territory 
announced in the regulations that regulate and establish the guidelines of the "Psychosocial Attention 
network", Ministry of Health Ordinance nº. 3.088, of December 23, 2011, which "Establishes the 
Psychosocial Care Network for people suffering or Within the scope of the Unified Health System 
(SUS) ", and its implications in relation to the spatial distribution of the equipment of the Psychosocial 
Attention Network - RAPS and possible impacts on the practices professionals and institutions. 
 
Key works: Territory; Public policy; Mental health; Psychosocial Attention Network (RAPS). 
 
 
Introdução 
 

Neste trabalho buscaremos explorar algumas reflexões acerca de algumas das possíveis 
implicações da adoção do conceito de território como estratégico e orientador e organizador das 
políticas e práticas institucionais, concernente às políticas públicas de saúde mental pós “Lei da 
Reforma Psiquiátrica” – Lei Federal nº 10.216/2001. Tomaremos como base a normativa que 
regulamenta as Redes de Atenção Psicossocial – RAPS, a Portaria do Ministério da Saúde Nº 3.088, 
de 23 de Dezembro de 2011, que “Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com 
sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”. 

Ao longo do processo de distensão política e redemocratização atravessada pelo Brasil nas 
décadas de 70 e 80, diversas experiências, ações, propostas e projetos orientados em diferentes 
frentes (institucionais, acadêmicas e políticas) produziram regimes de tensão com o modelo 
assistencial psiquiátrico-hospitalocêntrico até então instituído, pautando diferentes formas de 

cuidado
19

 aos usuários dos serviços de saúde mental na busca da ampla democratização e 

humanização das práticas assistenciais em Saúde.  

Em parte, esse conjunto de propostas foi absorvido no bojo dos processos de Reforma (tanto 
do Movimento de Reforma Sanitária - MRS quanto do Movimento de Reforma Psiquiátrica – MRP) 

                                                           
19

 Aqui, tomaremos, tal qual Moreira (2012), o cuidado como considera Ayres (2004), “um constructo filosófico, uma categoria 
com a qual se quer designar simultaneamente, uma compreensão filosófica e uma atividade prática frente ao sentido que as 
ações de saúde adquirem nas diversas situações entre dois ou mais sujeitos” 

mailto:lucasthonorato@yahoo.com.br
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que marcam o final da Ditadura Militar, refletindo nas políticas de saúde

20
 subsequentes – criação do 

Sistema Único de Saúde etc. 

No caso da Saúde Mental, a Lei 10.216 (“Lei da Reforma Psiquiátrica”), em congruência com 
o princípio da descentralização político-administrativa pautada pela Constituição Federal de 1988 e 
componente e de acordo com as diretrizes e orientações organizacionais do Sistema Único de Saúde 
– SUS (municipalização, regionalização e territorialização), reorientou o modelo assistencial em 
Saúde Mental, ao prever a substituição progressiva e programada dos espaços asilares (na redação 
original, “manicômios”) do modelo “hospitalocêntrico-medicalizador” – o paradigma psiquiátrico, 
apoiado nos pressupostos médico-curativo (diagnóstico-intervenção-cura) da biomedicina e 
psicologia clínica, de controle e na anulação da diferença. Afirma-se a constituição de recursos extra 
hospitalares e “serviços de base comunitária e territorial” (posteriormente, Rede de Atenção 
Psicossocial – RAPS), de acordo com o paradigma psicossocial, onde as atitudes, práticas 
institucionais e as estruturas de cuidado devem ser configuradas a partir do encontro, do diálogo, da 
escuta, do compartilhamento de responsabilidades e do compromisso ético-político com o usuário. 

Importante destacar que, apesar do objetivo principal deste trabalho não ser uma reflexão 
sistemática acerca de estatuto ontológico da loucura, algumas ressalvas e esclarecimentos devem 
ser sanados à priori.  

De forma geral, de acordo com a perspectiva basagliana, a noção de loucura comporta duas 
dimensões distintas que precisam ser clarificadas: a “doença do corpo” e o adoecimento produzido 
pelo regime institucional.  

A loucura, enquanto atitude individual de “desacerto” em relação às normas socialmente 
instituídas (de convivência, de autocuidado, culturais etc.), pressupõe a incapacidade ou limitação do 
exercício das capacidades racionais e relacionais socialmente desejáveis que mediam as relações 
sociais, atravessadas por direitos e deveres. Destarte, o louco é tratado como aquele que é incapaz 
de escolha e/ou compreensão – o que justifica o sistema de sequestro social, em vistas a [e apenas 
se], readequado, retornar a sociedade. Para tal, o trato institucional com a loucura obriga a 
institucionalização de processos de objetivação desta: 

 

Na medicina, a relação entre médico e paciente se situa no mesmo nível do corpo 
do doente, considerado como um objeto de investigação em sua mais estrita 
materialidade objetiva. Porém, no terreno da psiquiatria, as coisas não são tão 
simples, ou ao menos não estão isentas de consequências. Se o encontro com o 
doente mental se situa ao nível do corpo, só pode ser em relação a um corpo que se 
supõe doente, realizando uma ação objetivadora de caráter pré-reflexivo, do que se 
deduz a natureza da relação a estabelecer; em tal caso se impõe ao doente o papel 
objetivo sobre o qual se baseará a instituição que o mantém sob sua tutela. A 
aproximação de tipo objetivante acaba por influir sobre a ideia que o doente faz de si 
mesmo, o qual – através deste processo – só pode comportar-se como corpo 
doente, exatamente da mesma maneira em que vivem o psiquiatra e a instituição 
que cuidam dele. (BASAGLIA, s/d, p. 10-11). 

 

 Ora, as “consequências da loucura” diferem de acordo com as diferentes formas de 
aproximação e relação com ela. Para Basaglia (s/d), estas “consequências” não podem ser atribuídas 
à evolução da doença, “mas devem ser atribuídas ao tipo de relação que o psiquiatra e, portanto, a 
sociedade que este representa, estabelecem com o doente” (Ibid., p. 13).  

O adoecimento produzido pela trajetória do louco na lógica manicomial, concernente à 
violência institucional, comporta a sua própria objetificação transformando-o em coisa: destituição de 
direitos, destruição do doente, sujeição indiscutível ao poder da instituição, des-historização... 

 

O doente mental é um excluído que, numa sociedade como a atual, nunca poderá 
opor-se ao que o excluí, já que cada um de seus atos se encontra constantemente 
circunscrito e definido pela doença. A psiquiatria é, pois, a única maneira – em seu 
duplo papel médico e social – de informar o doente sobre a natureza da doença e o 
que lhe fez a sociedade ao excluí-lo. (...) Se, originalmente, o doente sofreu a perda 
de sua identidade, a instituição e os parâmetros psiquiátricos lhe confeccionarão 
outra a partir do tipo de relação objetivante que estabeleceram com ele e dos 

                                                           
20

 “(...) O conjunto de formas de intervenção concretas na sociedade que o Estado aciona para equacionar o problema das 
condições sociais de existência de grandes camadas populacionais; (...) Em termos mais claros: a maneira como o Estado 
conduz o problema das condições de vida das classes trabalhadoras.” (LUZ, 1994, p. 86). 
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estereótipos culturais com os quais o rodearam. Assim, pois, pode-se dizer que o 
doente mental (...) se vê tendente a fazer desta instituição seu próprio corpo, 
assimilando a imagem de si mesmo que esta lhe impõe... (...) Converte-se num 
corpo vivido na instituição e por ela, até o ponto de ser assimilado pela mesma 
instituição, como parte de suas próprias estruturas físicas. (...) O doente é já, 
unicamente um corpo institucionalizado, que vive como um objeto que, às vezes, 
tenta – quando ainda não está completamente domado – reconquistar mediante 
acting-out, aparentemente incompreensíveis, os caracteres de um corpo pessoal, de 
um corpo vivido, recusando identificar-se com a instituição. (...) O doente é obsceno, 
desordenado, comporta-se de forma inconveniente. Estas são as manifestações de 
agressividade no seio das quais o doente tenta ainda, de forma diferente, num 
mundo diferente (talvez o da provocação), escapar da objetivação na qual se sente 
preso e da qual, de qualquer modo, dá testemunho. Porém, num hospital psiquiátrico 
há uma razão psicopatológica para qualquer acontecimento e cada ato tem sua 
explicação científica. (...) Pela imposição do corpo único, aproblemático e sem as 
contradições da instituição, é-lhe negada – de forma concreta e explicita – a 
possibilidade de reconstruir um corpo próprio que consiga dialetizar o mundo. Trata-
se, pois, de uma comunidade completamente antiterapêutica por sua obstinação em 
ser apenas um enorme receptáculo cheio de uma quantidade de corpos que não 
podem viver-se, que estão ali, à espera de alguém que os pegue, para fazê-los viver 
à sua maneira, na esquizofrenia, na psicose maníaco-depressiva ou na histeria: 
definitivamente coisificados... (Ibid., p., 31-33). 

 

O problema da loucura não se trata apenas da doença em si mesma, mas também da relação 
que se estabelece com ela: relação de institucionalização que implica tanto o doente e sua doença; 
como os médicos e a sociedade, que definem a doença e o julgamento sobre esta. 

Em vistas disso, cabe destacar que quando citamos o paradigma psicossocial não nos 
atemos à pauta de um ou vários movimentos sociais específicos, mas de um conjunto dialógico de 
críticas e intervenções e diferentes projetos que acabaram por se amalgamar na proposta de um 
outro modelo assistencial, onde o processo terapêutico, deva se ancorado na restituição aos usuários 
do protagonismo em sua própria vida, a partir da remissão da liberdade e do direito à diferença, em 

busca da produção de saúde
21

 - “a atitude de cuidado pressupõe uma postura ativa que permita 
reconhecer o outro na sua liberdade, na sua dignidade e singularidade”. (BALLARIN, CARVALHO e 
FERIGATO, 2009, p. 447) 

A galope, “descobre-se” o território com a promessa de reorientar as práticas e estruturas 
institucionais; e como meio (e ao mesmo tempo condição) para a Atenção Psicossocial (ATALLAH, 

2013)
22

.  

É o caso da Portaria nº 336/02, incorporada pela Portaria do Ministério da Saúde Nº 3.088, de 
23 de Dezembro de 2011, e que institui os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) como serviços 
substitutivos ao hospital psiquiátrico, a serem criados “de forma territorializada” e de acordo com a 
“lógica do território”.  

Contudo, o foco deste trabalho na Portaria do Ministério da Saúde Nº 3.088, de 23 de 
Dezembro de 2011 que institui a Rede de Atenção Psicossocial, justifica-se por dois motivos: pela 
sua importância como símbolo de avanço e progresso no processo da RPB, enquanto o marco 
regulatório que redefine e prevê os equipamentos de cuidado e reorienta suas devidas competências 
e formas de articulação entre si com a saúde primária; e, por regulamentar o modelo e funcionamento 
das Redes de serviços extra-hospitalares de “base comunitária e territorial”. 

 De forma geral, nos últimos anos, o conceito de território tem sido revisitado como uma 
promessa de valor para acadêmicos, movimentos sociais e o Estado. Porém, acontece que os vários 
significados atribuídos ao território que figuram nos discursos e na imaginação acadêmica, política e 
institucional, não necessariamente são semelhantes ou concordantes – muitas vezes, até 
contraditórios. Isto gera muitas dificuldades... Muitas das vezes, os vários sentidos atribuídos ao 
conceito, no campo da Saúde Mental, implicam numa desconsideração com o rigor conceitual, 
figurando um “mix” de conceito-valores-estratégias de luta e, consequentemente, impactando 

                                                           
21 “A produção não é teleológica, nem está temporalmente sincronizada com a cronologia do tempo progressivo - busca pelo 
bem-estar; é produção de diferença a partir da diferença. (...) A produção de saúde, muito mais do que um domínio da ciência, 
é da ordem da afirmação da vida. A produção de saúde é da ordem do cotidiano, de estilos e formas de viver, que instituem 
novas formas de vida.” (COSTA e BERNARDES, 2012, p. 832-833) 
22

 Importante ressaltar que, apesar de marco histórico e político, o termo território não aparece explicitamente no texto da Lei 
da Reforma Psiquiátrica. Na redação original observa-se os termos meio e comunidade. 
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diretamente em seu potencial político, analítico e explicativo da realidade. Uma simplificação, 
banalização, “superinflação” e até fetichização do conceito, incorrendo em uma despotencialização da 
vitalidade e complexidade de uma abordagem territorial. 

Para muitos intelectuais, pesquisadores, profissionais, gestores e no senso comum,  

 

o vocábulo ‘território’ é, ainda hoje, quase que sinônimo de espaço geográfico (...) 
por tomarem o território em um sentido bastante genérico. (...) O território 
geralmente é percebido, mesmo no âmbito do senso comum, como um espaço 
político – ao mesmo tempo que se insiste em falar do território, tantas vezes, de um 
jeito tal que a dimensão política empalidece ou submerge em favor de referências 
vagas, como se território e espaço geográfico fossem sinônimos (SOUZA, 2013, p. 
78). 

 

Segundo Cruz (2006, p. 85), acionada como conceito, metáfora e/ou simplesmente vício de 
linguagem, o termo “invadiu os mais diferentes domínios discursivos correndo sérios riscos de uma 
pop-degradação e a consequente banalização do seu potencial analítico e político”. 

Ao citar a “pop-degradação”, o autor faz referência a Morin (2008), que  

 

Fala de três diferentes vias pelas quais ocorre a degradação: a degradação 
tecnicista; a degradação doutrinária e a pop-degradação. Na degradação tecnicista 
conserva-se da teoria aquilo que é operacional, manipulador, aquilo que pode ser 
aplicado; a teoria deixa de ser logos e torna-se techné. Na degradação doutrinária, a 
teoria torna-se doutrina, ou seja, torna-se cada vez menos capaz de abrir-se à 
contestação da experiência, à prova do mundo exterior, e resta-lhe, então, abafar e 
fazer calar no mundo aquilo que a contradiz. Por fim, a chamada pop-degradação, 
na qual se eliminam todas as obscuridades, as dificuldades, reduz a teoria a uma ou 
duas fórmulas de choque; assim, a teoria vulgariza-se e difunde-se à custa dessa 
simplificação de consumo. Esse parece ser o caso do que vem ocorrendo, nos 
últimos anos, com o conceito de território.” (Idem) 

 

No nosso caso, poderíamos somar ainda o desafio de uma degradação burocrática, onde o 
conceito tende a ser simplificado à sua definição normativa, sendo esvaziado de capacidade 
explicativa e analítica da realidade (embora mantido certo sentido político), se tornando uma proposta 
de gestão, administração e organização das estratégias e ações burocráticas de Estado. 

Aqui se situa nossa preocupação central: quais as implicações, no âmbito das políticas 
públicas de saúde mental, da emergência do “território”? E que “território(s)” é/são esse(s)? 

 

No princípio era substantivo... 

 

Desde a década de 1980, os estudos sobre a relação entre a Geografia e o Direito vêm 
sofrendo inflexões decorrentes das críticas à abordagem positivista enraizada em seus diferentes 
campos científicos. As disciplinas, que até então só se aproximavam de forma técnica (SOUZA, 
2013), cada vez mais têm sido articuladas no âmbito das discussões teórico-metodológicas e 
conceituais, na busca do entendimento da sociedade.  

Cabe ressaltar, para uma interface profícua entre os campos, a preocupação esboçada por 
Antas Jr. (2005, p. 79) quando afirma que “o Direito deve ser entendido como instância social e não 
somente como ciência”, sendo constituído por normas jurídicas e normas não-jurídicas, não devendo 
“ser confundido com a prática do Advogado” (Ibid., p. 54). A norma aqui é entendida como o nexo 
estruturante das relações entre os campos citados, enquanto parte constituinte (e com certa 
capacidade constituidora) do espaço geográfico, a partir do momento em que: 

 

As normas jurídicas e as formas geográficas guardam a propriedade comum de 
produzir condicionamentos sobre a sociedade, funcionalizando-a para diversos fins e 
direções distintas. Indivíduos, grupos e/ou populações têm seus comportamentos 
constantemente submetidos a enquadramentos [normas] geradores de resultados 
“socialmente desejáveis”. Essa coação produzida externamente aos sujeitos pode 
ter sua fonte numa materialidade [formas geográficas] apenas aparentemente inerte, 
uma vez que os conjuntos de objetos artificiais e humanizados que a constituem 
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arranjam-se intencionalmente, de modo a obstaculizar dadas ações ou, ao contrário, 
a promover-lhes a fluência.  (Ibid., p. 61) 

 

Há, ainda, as formas de solidariedade social que, reguladas pelas normas morais, tal como as 
normas jurídicas, são potencialmente estruturadoras de territórios (como no caso das normas de 
conduta em certos espaços). Apesar dos costumes apresentarem solidariedades distintas das 
normas jurídicas, esses tendem a transformarem-se em normas jurídicas, na medida em que se 
configuram essenciais à sustentação de uma comunidade. Desta forma, os limites entre a norma 
jurídica e norma moral acabam por se diluírem. Geografia e Direito se encontram, uma vez que a 
interação difusa dessas diferentes concepções normativas transforma a “materialidade 
condicionadora da vida social” (Ibid., p. 59), ao mesmo tempo em que direciona usos e 
comportamentos (em vista aos “resultados socialmente desejados”), influi no reordenamento dos 
espaços, e podendo acarretar rearranjos espaciais, mudanças nas paisagens, re-configuração de 
territórios e re-estruturação lugares... 

É neste sentido que Antas Jr (2005, p. 70) nos alerta que 

 

A regulação social e territorial, quer nos parecer, é efetivamente exercida pelas 
instâncias que detêm poder de fato e não apenas um poder declarado. Advém daí a 
proposta de um entendimento de que a regulação do território nacional atravessa 
hoje uma transição para uma evidente divisão entre poderes: 1. o poder monolítico e 
extensivo da hegemonia soberana; 2. o poder fragmentado, especializado por 
setores econômicos (não necessariamente produtivos), formado por redes técnicas 
e organizacionais − a hegemonia corporativa; 3. a constituição de novas formas de 
poder. (grifo nosso) 

 

À essa complexa interação, o autor designa de forma híbrida de “regulação social”. E, desta 
forma, afirma que “a crise de regulação que o Estado atravessa neste período não se dá em função 
de uma obsolescência de sua forma e de seu ente; reside, antes, na crença de que ele é o único a 
regular o território em que está circunscrito. (p. 51). 

No âmbito do planejamento, gestão e execução das políticas públicas observa-se certa 
releitura conceitual sobre o significado e papel do territórrio no âmbito do Estado no Brasil, inserida na 
conjuntura mais ampla de luta pela redemocratização e retomada  do planejamento nacional, em 
vistas ao programa de governo de redução das desigualdades, apoiado na pauta do crescimento 
econômico com desconcentração social e regional de renda, que vem buscando reafirmar o papel da 
participação social (articulação de conselhos, orçamento participativo, consultas populares etc.) nos 
processos de decisão (STEINBERGUER, 2013). Neste movimento emerge o foco no território como 
lócus estratégico para a construção e reorganização do planejamento e das próprias políticas 
públicas, de forma a absorver as demandas sociais e produzir intervenções mais efetivas e eficientes, 
em vistas à transformação da sociedade. 

As inflexões na relação sociedade-Estado atualmente têm apontado para a territorialização 
das políticas públicas (RODRIGUES, 2004). Perspectiva que se distingue da abordagem clássica das 
políticas públicas setoriais: 

 

A implementação das chamadas políticas de ordenamento territorial deixa mais clara 
a necessidade de considerar duas características básicas do território: em primeiro 
lugar, seu caráter político – no jogo entre macropoderes políticos institucionalizados 
e os ‘micropoderes’, muitas vezes mais simbólicos, produzidos e vividos no cotidiano 
das populações; em segundo lugar, seu caráter integrador – o Estado em seu papel 
gestor-redistributivo e os indivíduos e grupos sociais em sua vivência concreta como 
os ‘ambientes’ capazes de reconhecer e de tratar o espaço social em todas as suas 
múltiplas dimensões. (HAESBAERT, 2004, p. 76) 

 

Para os gestores, o “território”, enquanto dimensão espacial privilegiada para 
descentralização e ação estatal, emerge como a promessa de unidade privilegiada de planejamento, 
gestão, execução das políticas públicas de saúde. Assim, abordagem territorial assumiu o 
protagonismo para a organização, manutenção e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
demais políticas de Saúde e Saúde Mental, articulado as regiões de saúde e substituindo os distritos 
sanitários – território tomado como a esfera de onde devem partir e se organizar o planejamento e as 
estratégias, práticas e ações que consolidam os programas e políticas.  
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O “gradual avanço” à abordagem territorial para as políticas públicas pode ser exemplificado 

ao longo do processo de consolidação do próprio Sistema Único de Saúde (SUS), visto que, apesar 
da regionalização e territorialização aparecerem como diretrizes organizacional do sistema, não 
apresentavam definição específica, sendo correligeionários da perspectiva da distritalização – 
instrumentalizada pelos distritos sanitários. É apenas com a NOAS-SUS 01/2001, que o processo de 
regionalização da assistência à saúde será devidamente regulamentado em vistas a criação de Plano 
Diretor de Regionalização (PDR) nos Estados e Distrito Federal, dando protagonismo aos conceitos 
de território

 
e territorialidade. 

Conforme esta normativa, a previsão dos Planos Diretores de Regionalização (PDR) em 
âmbito Estadual, suplanta o modelo dos distritos sanitários, prevendo regiões de saúde

23
 e tendo na 

unidade territorial de qualificação na assistência à saúde a “base territorial mínima de planejamento 
regionalizado”. 

O território aqui aparece como o menor nível determinado pelo contexto epidemiológico e 
social: 

Compreende uma área geográfica que comporta uma população com características 
epidemiológicas e sociais e com suas necessidades e os recursos de saúde para 
atendê-la. A área geográfica é definida para cada realidade e pode ser constituída 
por: a) vários bairros de um município; b) vários municípios de uma região. 
(ALMEIDA; CASTRO; VIEIRA, 1998, p. 21) 

 

Já a territorialidade, se refere à área geográfica concernente aos serviços básicos de saúde 
(centro de saúde, posto de saúde, unidade básica de atenção à família, etc.) que terão a 
responsabilidade pelo cuidado da população adscrita àquela área, considerando “as condições 
econômicas, sociais e culturais da população da área, além da disponibilidade, regularidade e custos 
do transporte coletivo” (Ibid., p. 23). 

 

E o substantivo se fez verbo... 

 

Nesta linha, a organização de uma Rede de Atenção Psicossocial – RAPS, componente do 
corpo das políticas de saúde mental, e, consequentemente correligionárias às orientações e diretrizes 
do Sistema Único de Saúde (SUS), deve pressupor “a atenção integral articulada aos diferentes 
níveis de cuidado no Sistema Único de Saúde – SUS, oferecendo suporte às ações desenvolvidas no 
território, na busca da autonomia dos indivíduos, da integralidade da atenção e da inserção social” 
(MATEUS, 2013, p. 16).   

Políticas estas, articuladas do ponto de vista da rede, que, no caso do setor saúde,  

 

“supõe certa ligação ou integração entre os serviços, evitando que fiquem dispostos 
de forma isolada, autarquizada, ou seja, sem comunicação entre si. (...) A forma de 
rede regionalizada possibilita a distribuição dos estabelecimentos de saúde em um 
dado território, de modo que os serviços básicos estejam mais disseminados e 
descentralizados enquanto os serviços especializados se apresentam mais 
concentrados e centralizados (...) de forma a garantir o atendimento integral à 
população e evitar a fragmentação das ações em saúde.” (PAIM, 2009, p. 48).  

 

Assim sendo, os princípios gerais que dão coerência lógico-estrutural a esta organização em 

Rede, se referem à descentralização
24

 e a integralidade
25

. 

                                                           
23

  Conforme o Capitulo 1, Inciso 5, Item “a”, as Regiões de Saúde são a base territorial de planejamento da atenção à saúde, 
não necessariamente coincidente com a divisão administrativa do estado, a ser definida pela Secretaria Estadual de Saúde, de 
acordo com as especificidades e estratégias de regionalização da saúde em cada estado, considerando as características 
demográficas, socioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre municípios, entre 
outras. 
24

 “Busca adequar o SUS à diversidade regional de um país continental como o Brasil, com realidades econômicas, sociais e 
sanitárias muito distintas. (...) Neste sentido, as decisões não devem estar centralizadas em Brasília, sede do governo federal. 
As decisões do SUS seriam tomadas em cada município, estado e Distrito Federal, por meio das respectivas secretarias de 
saúde, cabendo ao Ministério da Saúde coordenar a atuação do sistema no âmbito federal” (PAIM, 2009, p. 49). 
25

 “Envolve a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Mas, além de ser integral, o atendimento no SUS deve priorizar 
as atividades preventivas. (...) Esta diretriz do SUS, que busca compatibilizar ações preventivas e curativas, individuais e 
coletivas, (...) representa uma inovação nos modos de cuidar das pessoas e de buscar soluções adequadas para os problemas 
e necessidades de saúde da população de um bairro ou de uma cidade” (Ibid., p. 50) 
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Esse todo, que deve ser organizado a partir do paradigma da Atenção Psicossocial, que, 

segundo COSTA-ROSA (2013, p. 22), “se caracteriza por um conjunto de práticas cujo arcabouço 
teórico-técnico e ético-político caminha na direção da superação paradigmática da psiquiatria asilar”: 
assume ética e tecnicamente a indissociabilidade entre a saúde psíquica e a subjetividade; inclui a 
implicação protagonista do indivíduo nos conflitos e contradições em que está imerso; exige uma 
concepção de saúde em termos de processos complexos de produção social da vida material em 
sociedade; parte de um fazer-saber diretamente dependente do trabalho vivo, ou seja, onde o 
trabalho é entendido fora do princípio que caracteriza as disciplinas e se inclua na 
transdisciplinaridade; recupera os modos cooperados de gestão dos dispositivos institucionais e dos 
processos de produção da Atenção, onde os processos micropolíticos são considerados 
fundamentais. 

Para dar conta de tais objetivos, a Portaria Ministerial nº 3.088/2011 acaba por absorver e 

redefinir uma série de serviços e equipamentos anteriormente regulamentados
26

 que deverão a vir 
constituir a Rede (Art. 5), no que diz respeito à: atenção básica em saúde; atenção psicossocial 
especializada; atenção de urgência e emergência; atenção residencial de caráter transitório; atenção 
hospitalar; estratégias de desinstitucionalização; estratégias de reabilitação psicossocial. 
Equipamentos e serviços que deverão obedecer à 12 “diretrizes para o funcionamento da rede” (Art. 
2), visando 3 “objetivos gerais” (Art. 3), através de 9 “objetivos específicos” (Art. 4). 

O termo “território”, é citado num total de 10 vezes, aparecendo no texto de 2 “diretrizes para 
o funcionamento da rede”; em 1 dos objetivos gerais; e 7 vezes, ao caracterizar os componentes da 
Rede e suas ações e competências. 

Buscamos compreender e sistematizar as diferentes concepções do termo adotadas em cada 
uma das citações, chegando à 3 “categorias principais” de sentido atribuídos ao conceito: a) território 
como unidade de gestão e planejamento em saúde; b) território como aquilo que dá coerência à 
unidade político-administrativa do Estado; e, c) território como orientador das atividades terapêuticas. 

 

Território como unidade de gestão e planejamento em saúde. 

Podemos citar 2 momentos em que o conceito é acionado como “unidade de gestão e 
planejamento em saúde”, sendo: a) “quando necessário, a Equipe de Consultório na Rua, de que 
trata a alínea "a" do inciso II deste artigo, poderá utilizar as instalações das Unidades Básicas de 
Saúde do território” (Art. 6 § 3º, acerca da “Equipe de atenção básica para populações específicas - 
Consultório de Rua”); e, b) “o Centro de Atenção Psicossocial de que trata o caput deste artigo é 
constituído por equipe multiprofissional que atua sob a ótica interdisciplinar e realiza atendimento às 
pessoas com transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com necessidades decorrentes 
do uso de crack, álcool e outras drogas, em sua área territorial, em regime de tratamento intensivo, 
semi-intensivo, e não intensivo” (Art. 7, § 1º, no que tange a “atenção psicossocial especializada – 
CAPS”). 

Aqui, apesar de em ambas as redações observarmos à filiação às normas de regionalização 
e territorialização pautadas pelo SUS (NOAS 01/2001), podemos notar dois sentidos distintos: por um 
lado, observamos a perspectiva da territorialidade dos serviços, adequados as Regiões de Saúde – e, 
neste sentido, território emerge como sinônimo de região; por outro, o território também aparece 
como continente, como possuidor de equipamentos – muito se aproximando da perspectiva de 
território como “receptáculo”, apontado por SOUZA (1995). 

 

Território como aquilo que dá coerência à unidade político-administrativa do Estado. 

Por fim, no que diz respeito à última forma de abordagem, podemos citar 3 momentos em que 
o conceito é acionado de forma idêntica, no que se refere ao Art. 14 (Competências para a 
operacionalização da Rede de Atenção Psicossocial) – no que diz respeito ao território nacional e as 
competências dos Municípios, Estados e Federação. Em ambos os casos, o conceito é acionado na 
concepção histórica dos juristas da relação Estado-território, do trato do território como espaço no 
qual vigora o poder soberano do Estado; como constitutivo deste, aquele que o liga ao “povo” e lhe dá 
coerência; como sinônimo de base física, recursos materiais e limite. 

  

Território como orientador das atividades terapêuticas. 

                                                           
26

 É fundamental problematizar que a RAPS não prevê o funcionamento de ambulatórios, cujas atribuições teoricamente 
deveriam ser absorvidos pelos CAPS... 
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Esta forma de abordagem é a mais frequente ao longo do texto, sem, contudo apresentar 

definições claras. Trata-se do foco da nossa análise. O texto considera e incorpora todo o conjunto de 
outras normativas e Leis precedentes. Este fato, longe de empobrecer o debate, nos obriga a 
referenciar nossa análise em alguns dos outros documentos considerados, cujas noções e definições 
conceituais estão mais bem definidas. 

O termo território está presente em 2 diretrizes, sendo: a) “desenvolvimento de atividades no 
território, que favoreça a inclusão social com vistas à promoção de autonomia e ao exercício da 
cidadania” (Art. 2, inciso VII); e, b) “ênfase em serviços de base territorial e comunitária, com 
participação e controle social dos usuários e de seus familiares” (Art. 2, inciso IX). Também aparece 
em 1 dos 3 objetivos gerais – “garantir a articulação e integração dos pontos de atenção das redes de 
saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento contínuo e 
da atenção às urgências” (Art. 3, inciso III). 

Por fim, no que diz respeito aos componentes da Rede, aparece 2 vezes: a) “no que se refere 
ao inciso II deste artigo, em nível local ou regional, compõe a rede hospitalar de retaguarda aos 
usuários de álcool e outras drogas, observando o território, a lógica da redução de danos e outras 
premissas e princípios do SUS” Art. 10, § 4º, acerca da “atenção hospitalar - serviço Hospitalar de 
Referência para Atenção”); e, b) “as iniciativas de geração de trabalho e renda/empreendimentos 
solidários/cooperativas sociais de que trata o § 1º deste artigo devem articular sistematicamente as 
redes de saúde e de economia solidária com os recursos disponíveis no território para garantir a 
melhoria das condições concretas de vida, ampliação da autonomia, contratualidade e inclusão social 
de usuários da rede e seus familiares” (Art. 12, § 2º, no que tange às “estratégias de 
desinstitucionalização”). 

Este conjunto de referências refletem um “mix” de pelo menos duas diferentes abordagens 
teórico-metodológicas distintas (não necessariamente concordantes): do conceito de território 
atribuído aos pressupostos do projeto de desinstitucionalização de Franco Baságlia; e o conceito de 
território usado de Milton Santos.  

A desinstitucionalização, perspectiva fundante da experiência basagliana da Psiquiatria 
Democrática Italiana, tem como preceito básico para a terapêutica a recolocação do louco em sua 
condição de sujeito, permitindo a esse a reapropriação de sua vida e abertura a outras possibilidades 
de ser, para além da doença – “a liberdade é terapeutica”. 

Nesta perspectiva, só seria possível compreender o doente e agir em seu benefício, 
empreendendo uma luta em duas esferas: na esfera científica e na esfera política. Na luta contra a 
institucionalização do ambiente externo (luta política de transformação da relação sociedade-loucura) 
e contra a institucionalização nos manicômios, em busca de novos espaços e formas de lidar com a 
loucura. Trata-se de “colocar a doença entre parênteses”, que “diz respeito à individuação da pessoa 
doente (...) [de] realizar uma operação prático-teórica de afastar as (...) superestruturas, produzidas 
tanto no interior da instituição manicomial, em decorrência do estado de institucionalização, quanto no 
mundo externo” (AMARANTE, 1994, p. 68 e 70) 

Esta perspectiva busca absorver duas noções fundamentais (já previamente apresentadas) – 
institucionalização e poder institucionalizante: 

 

Basaglia definiu institucionalização como o complexo de ‘danos’ derivados de uma 
longa permanência coagida no hospital psiquiátrico, quando a instituição se baseia 
em princípios de autoritarismo e coerção. (...) Além de perder-se a si mesmo, o 
institucionalizado, especialmente o ‘doente mental’, tem atribuído a si uma série de 
rótulos, atributos, definições. Violento, sujo, ‘sem razão’, são apenas alguns atributos 
que, ‘colados’ ao doente mental justificam a necessidade de tratamento. O poder 
institucionalizante é entendido como o conjunto de forças, mecanismos e aparatos 
que ocorrem quando o doente, oprimido pelos limites impostos pela doença, é 
forçado, pela reclusão, a objetivar-se nas regras próprias que o determinam, em um 
processo de redução e restrição de si que não é sempre reversível (AMARANTE, 
1996, p. 85). (HEIDRICH, 2007, p. 63) 

Neste sentido,  

Para os italianos, o mal obscuro da psiquiatria estaria em haver separado um objeto 
científico (a doença) da ‘existência global complexa e concreta dos pacientes do 
corpo social’. Sobre tal separação se construiu um conjunto de aparatos científicos, 
administrativos, legislativos, referidos à doença (ROTELLI, LEONARDIS e DE 
MAURI, 2001). O manicômio é apenas uma parte desse aparato. Portanto, não 
basta atuar somente sobre ele. É preciso desmontar todo o aparato que é a 
instituição a ser negada (ROTELLI, 2001). (Ibid., p. 62) 
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Quando Baságlia afirmava que “a cidade é o lugar da reabilitação”, trazia a tona uma 
necessária mudança na dinâmica espacial do processo terapêutico, ultrapassando a ideia de 
comunidade e enunciando o “território” como elemento fundamental na construção do novo cenário 
estratégico em Saúde Mental. Segundo Giovanella e Amarante (1994, p. 145): 

 

A substituição da ideia de comunidade pela de território não visa apenas estabelecer 
uma distinção com a comunidade da psiquiatria comunitária. O território é uma força 
viva de relações concretas e imaginárias que as pessoas estabelecem entre si, com 
os objetos, com a cultura, com as relações que se dinamizam e se transformam. O 
trabalho no território não é a mesma coisa que estabelecer um plano psiquiátrico, ou 
de saúde mental, para a comunidade, mas trabalhar com as forças concretas para a 
construção de objetivos comuns, que não são os objetivos definidos pela psiquiatria. 

(...) O trabalho no território não é um trabalho de construção ou promoção de ‘saúde 
mental’, mas de reprodução da vida, de subjetividades. Para Rotelli, o que 
habitualmente se chama de comunidade ‘pode ser um grande deserto, pode ser um 
lugar de anomia, mas no território, e não na comunidade, existem forças vivas, e não 
forças mortas, (...)Então, o saber do paciente, o saber do sujeito paciente, o saber 
dos familiares, o saber do território [sic!], esses saberes que existem no território 
devem ser incorporados em nossa prática’ (ROTELLI, 1994, nesta publicação). 

 

Através da noção de desinstitucionalização é expressa uma perspectiva de cuidado territorial 
pela necessidade de “deslocamento das ações para o contexto social dos usuários de sua existência 
concreta, para mudar, em última instância, a relação do corpo social com a loucura” – a 
“complexidade movente do território, seus contextos e interações” (ROTELLI, 1992 apud LEMEK E 
SILVA, 2013, p. 9).  

Paralelamente, é fundamental destacar os debates teórico metodológicos das décadas de 70-
80, em que gradativamente fora sendo apontada a necessidade de um conceito de saúde que 
reconhecesse os processos de produção das doenças de forma inerente aos processos de 
(re)produção da própria sociedade. No âmbito dos debates da saúde coletiva, esta preocupação 
também acabou por produzir o deslocamento da interpretação do território de suas referências 
tradicionais (como fisiografia, extensão, fronteira e soberania), para um outro patamar de debate.  

De acordo com Czeresnia e Ribeiro (2000), Santos (2009), Monken e Barcellos (2005) e Faria 
e Bertolozzi (2009), este movimento é reflexo da amplitude das discussões e trabalhos do geógrafo 
Milton Santos, que extravasaram o campo disciplinar da Geografia. A influência do autor nas 
pesquisas em saúde pública pode ser observada  

 

por dois aspectos principais, relacionados com as novas questões sociais e 
científicas que emergiram a partir da década de 1970. O primeiro pode ser 
caracterizado pela fragilidade, que se revela numa certa incapacidade da ciência 
epidemiológica no entendimento do processo saúde-doença no contexto de 
profundas mudanças sociais do período. (...) O segundo, (...) é a renovação do 
pensamento geográfico nesse mesmo período. Essa renovação, que se faz como 
tentativa de superar uma visão de espaço meramente físico, será incorporada pela 
Epidemiologia. (...) [Onde,] através da categoria espaço geográfico, a Epidemiologia 
pôde superar uma visão não histórica do processo biológico e ao mesmo tempo 
entender os fatores econômicos, sociais, políticos e culturais responsáveis pela 
produção das doenças endêmicas e epidêmicas.” (FARIA E BERTOLOZZI, 2009, p. 
33) 

 

Seu pensamento impactou na emergência na “Nova Epistemologia” e na “Saúde Coletiva”, da 
preocupação de entender o processo saúde-doença como um processo eminentemente social, 
espacial e temporalmente determinado, obrigando à análise das condições de ocorrência das 
mesmas – os determinantes sociais da doença e da saúde. A operacionalização desta preocupação 
se daria por via do território usado. 

Para Milton Santos (SANTOS; SILVEIRA, 2001; SANTOS, 1994) não é o território em si e per 
si (compreendido como base, materialidade objetiva, necessária da vida social e recorte 
administrativo formal da ação estatal, de enquadramento na escala nacional) que importa à análise 
geográfica. Mas o seu “uso social” que transforma os objetos em espaço geográfico, importando, 
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então, o territorio na dimensão de seu “uso” – aquela que dá significado à configuração territorial 
(sistemas naturais, sistemas de engenharia etc.) por via das ações realizadas sobre esta.  

Na busca de uma abordagem geográfica integradora, que abarcasse a totalidade dos 
processos sociais em seu movimento (“totalizadora”), o território usado operaria como um instrumento 
analítico para clarificação da relação sociedade-espaço, não sendo possível compreende-lo 
ignorando as relações econômicas, sociais e políticas que influenciam e operam nos diferentes 
lugares. Território usado como, explicitamente, sinônimo (SANTOS; SILVEIRA, 2001) ou “projeção” 
(MORAES, 2013) da relação sociedade-espaço: 

 

Foi por isso que propusemos considerar o espaço geográfico não como sinônimo de 
território, mas como território usado; e este é tanto o resultado do processo histórico 
quanto a base material e social das novas ações humanas. Tal ponto de vista 
permite uma consideração abrangente da totalidade das causas e dos efeitos do 
processo socioterritorial.(...) O território usado constitui-se como um todo complexo 
onde se tece uma trama de relações complementares e conflitantes.” (SANTOS, 
2000, p. 104-105) 

 

Tomando o espaço geográfico como um “campo de possibilidades”, o autor chama atenção 
para a necessidade de distinguirmos entre aquele “território de todos” (espaço banal, enquanto 
abrigo), daquele de interesse das empresas: 

 

Para os atores hegemônicos o território usado é um recurso, garantia da realização 
de seus interesses particulares. Desse modo, o rebatimento de suas ações conduz a 
uma constante adaptação de seu uso, com adição de uma materialidade funcional 
ao exercício das atividades exógenas ao lugar, aprofundando a divisão social e 
territorial do trabalho, mediante a seletividade dos investimentos econômicos que 
gera um uso corporativo do território. (...) Os distintos atores [os homens, 
instituições, capitais e firmas] não possuem o mesmo poder de comando levando a 
uma multiplicidade de ações, fruto do convívio dos atores hegemônicos com os 
hegemonizados. Dessa combinação temos o arranjo singular dos lugares. Os atores 
hegemonizados têm o território como um abrigo, buscando constantemente se 
adaptar ao meio geográfico local, ao mesmo tempo que recriam estratégias que 
garantam sua sobrevivência nos lugares. É neste jogo dialético que podemos 
recuperar a totalidade” (SANTOS, 2000, p. 120) 

 

Destacam-se duas formas distintas de produção do território: do território como recurso às 
empresas, território como norma; do território construído pelo habitar comum, território normado (do 
Estado nação). Desta forma, o autor não trata o território exclusivamente como continuidade e 
contiguidade espacial, de limites claramente identificáveis como na lógica dos Estados-nação 
(“territórios-zona”): “o território, hoje, pode ser formado de lugares contíguos e de lugares em rede” 
(SANTOS, 1994, p. 16). 

Conforma analisa Haesbaert (2004, p. 60): 

 

O amálgama territorial, que no passado era dado pela ‘energia oriunda dos próprios 
processos naturais’, ao longo do tempo vai gradativamente cedendo espaço à 
informação, ‘hoje o verdadeiro instrumento de união entre as diversas partes do 
território’. O território reúne informações locais e extremamente definidas, vinculadas 
a um conteúdo técnico e a um conteúdo político, uma dialética que ‘se afirma 
mediante um controle ‘local’ da técnica da produção e um controle remoto da parcela 
política da produção’ (SANTOS, 1994, p. 17). O comando ‘local’ do território 
depende de sua densidade ténica e/ou funcional-informacional (p. 18), enquanto o 
‘controle distante’, global, a ‘escala da política’, ao contrário do que acontecia ‘antes 
do enfraquecimento do Estado territorial’ (p. 19), é completamente dissociado, o que 
acirra os conflitos entre ‘um espaço local, vivido por todos os vizinhos e um espaço 
global’ racionalizador e em rede”. 

 

O território emerge então a partir da noção de espaço geográfico como um híbrido: “híbrido 
de sociedade e natureza, entre política, economia e cultura, e entre materialidade e ‘idealidade’, 
numa complexa interação espaço-tempo (...) na indissociação entre movimento e (relativa) 
instabilidade” (Ibid., p. 79). E, desta forma, “pode ser concebido a partir da imbrigação de múltiplas 
relações de poder, do poder mais material das relações econômico-políticas ao poder mais simbólico 
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das relações de ordem mais estritamente culturais” (Idem). O território aparece como mediação (lócus 
da ordem global e da ordem local; dos processos de des-re-territorialização; dos jogos de poder) na 
relação sociedade-espaço, onde o substrato físico (objetos técnicos, o território em si) é componente 
fundamental, participando de forma relacional “tanto como ‘ator’ quanto como ‘agido’ ou ‘objeto da 
ação’” (Ibid., p. 59) 

Futuramente, como uma das base da “Nova Saúde Pública”, as acepções miltonias de 
espaço geográfico e território servirão de apoio ao surgimento da noção de promoção de saúde. 
Nesta perspectiva, a saúde representa as condições de vida dos indivíduos e da coletividade na 
dimensão de seus territórios usados, cotidianamente apropriados por ações em contextos espaciais 
particulares, tornando necessário considerar não só as condições da vida material destas 
populações, mas também “as redes sociais, a produção social e a relação cultural e afetiva com o 
lugar” (os modos de vida). 

 

E o verbo se fez carne... 

 

Como desdobramento deste conjunto de influências (territorialização da política pública, 
cuidado territorial e o território usado), segundo BRASIL (2004, p. 11), o território em Saúde Mental 
deve ser entendido como: 

 

“[Mais do que] apenas uma área geográfica, embora sua geografia também seja 
muito importante para caracterizá-lo. O território é constituído fundamentalmente 
pelas pessoas que nele habitam, com seus conflitos, seus interesses, seus amigos, 
seus vizinhos, sua família, suas instituições, seus cenários (igreja, cultos, escola, 
trabalho, boteco etc.). É essa noção de território que busca organizar uma rede de 
atenção às pessoas que sofrem com transtornos mentais e suas famílias, amigos e 
interessados. Para constituir essa rede, todos os recursos afetivos (relações 
pessoais, familiares, amigos etc.), sanitários (serviços de saúde), sociais (moradia, 
trabalho, escola, esporte etc.), econômicos (dinheiro, previdência etc.), culturais, 
religiosos e de lazer estão convocados para potencializar as equipes de saúde nos 
esforços de cuidado e reabilitação psicossocial. 

 

Nota-se que o “encontro” das concepções porém, acabou por produzir uma ampliação 
monumental do conceito ao pressupor poder abarcar praticamente todas as dimensões da realidade 
cotidana dos usuários e em suas complexidades. Esta própria dificuldade já era apontada pelo 
próprio Milton Santos, tomarmos apenas e unicamente o “território usado”: 

 

A compreensão do espaço geográfico como sinônimo de espaço banal obriga-nos a 
levar em conta todos os elementos e a perceber a inter-relação entre os fenômenos. 
Uma perspectiva do território usado conduz à idéia de espaço banal. O espaço de 
todos, todo o espaço. Trata-se do espaço de todos os homens, não importa suas 
diferenças; o espaço de todas as instituições, não importa a sua força; o espaço de 
todas as empresas, não importa o seu poder. Esse é o espaço de todas as 
dimensões do acontecer, de todas as determinações da totalidade social. É uma 
visão que incorpora o movimento do todo (...)” (SANTOS, 2000, p. 104). 

 

Mais além, de acordo com a dimensão do planejamento, gestão e funcionamento dos 
serviços de saúde, a articulação com “território” implica na institucionalização da “territorialidade dos 
serviços” através de três procedimentos básicos referentes a: a) delimitação de áreas de atuação dos 
serviços; b) reconhecimento do ambiente, população e dinâmica social existente; c) e 
estabelecimento de relações com outros serviços adjacentes.  

Cabe ressaltar, porém, que a problemática do território não se extingue com a 
reconhecimento das características do espaço e delimitação normativa de áreas. 

Para Souza (1995, p. 97), o território é fundamentalmente  

 

um campo de forças, as relações de poder espacialmente delimitadas e operando, 
destarte, sobre um substrato referencial (sem sombra de dúvida, pode o exercício do 
poder depender muito diretamente da organização espacial, das formas espaciais; 
mas ai falamos dos trunfos espaciais da defesa do território, e não do território em 
si.). 
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 A questão primordial para uma abordagem territorial não deve ser a simples classificação e 
articulação de suas características físicas e recursos (naturais e sociais), visto que 

 

ao mesmo tempo que o território corresponde a uma faceta do espaço social (ou, em 
outras palavras, a uma das formas de qualifica-lo), ele é, em si mesmo, intangível, 
assim como o poder o é, por ser uma relação social (ou melhor uma das dimensões 
das relações sociais). Se o poder é uma das dimensões das relações sociais, o 
território é a expressão espacial disso: uma relação social tornada espaço – mesmo 
que não de modo diretamente material, como ocorre com o substrato, ainda que o 
território dependa, de várias maneiras, deste último” (SOUZA, 2013, p. 98) 

 

Para Haesbaert (2014, p. 57-58), 

 

Território, assim, em qualquer acepção, tem a ver com o poder, mas não apenas 
com o tradicional poder político [dos Estados-nação]. Ele diz respeito tanto ao poder 
no sentido mais explícito, de dominação, quanto ao poder no sentido mais implícito 
ou simbólico, de apropriação. Lefebvre distingue apropriação de dominação 
(‘possessão’, ‘propriedade’), o primeiro sendo um processo muito mais simbólico, 
carregado das marcas do vivido, do valor de uso, o segundo mais objetivo, funcional 
e vinculado ao valor de troca. (...) Como decorrência desse raciocínio, é interessante 
observar que, enquanto ‘espaço-tempo vivido’, o território é sempre múltiplo, ‘diverso 
e complexo’, ao contrário do território ‘unifuncional’ proposto e reproduzido pela 
lógica capitalista hegemônica, especialmente através da figura do Estado territorial 
moderno. Este, por princípio, é defensor de uma lógica territorial padrão que, ao 
contrário de outras formas de ordenação territorial (como a do espaço feudal, que o 
antecedeu na Europa), não admite multiplicidade/sobreposição de jurisdições e/ou 
de territorialidades. 

 

Mais ainda, construindo o exemplo de uma “cidade-fantasma”, ressalta que “se todo território 
pressupõe um espaço social, nem todo espaço social é um território” (SOUZA, 1995, p. 97). Tal 
assertiva não quer dizer que o substrato espacial não deva ser considerado [o que seria, na prática 
impossível], mas que a materialidade do espaço opera mais como um “trunfo” (RAFFESTIN, 1993) 
para as relações de poder, sendo sempre condicionante e condicionado das relações. 

Haesbaert e Limonad (2007),  já afirmavam que o conceito de território deveria partir dos 
pressupostos de que: primeiro, o território é distinto de espaço geográfico; segundo, é uma 
construção social a partir de relações de poder (concreto e simbólico) que envolvem sociedade e 
espaço geográfico; terceiro, possui tanto uma dimensão mais subjetiva (“apropriação”) quanto uma 
dimensão mais objetiva (“dominação do espaço”), num sentido mais concreto. 

A questão se torna ainda mais complexa, quando analisadas as diferentes lógicas de 
formação dos territórios: a lógica zonal e a lógica reticular – as duas dimensões fundamentais 
constituintes do território (HAESBAERT, 2004). 

Segundo o autor, as redes não se opõem aos territórios, tal qual numa oposição entre “fluidez 
e fixação”. Ao contrário, na verdade, ao longo da história da civilização humana os dois componentes 
estiveram presentes em todos os processos de construção de territórios, “intimamente associadas”, 
mas operando com diferentes níveis de intensidade: 

 

Assim, o modelo de territórios-zona estatais que marcam a grande colcha de 
retalhos política, pretensamente uniterritorial (no sentido de só admitir a forma 
estatal de controle político-espacial) do mundo moderno, e que nunca esteve tão 
universalizado como nos nossos dias, deve conviver não só, internamente, com as 
redes [territórios-rede] que concedem maior solidez ou integração interna a esses 
territórios, como também, externamente, com novos circuitos de poder que 
desenham complexas territorialidades em rede, como no caso dos territórios-rede do 
narcotráfico e do territorismo globalizados. (HAESBAERT, 2014, p. 71) 

 

Num cenário de globalização, os territórios cada vez mais tendem a se conformar de forma a 
não se limitarem ao seu caráter continuo, visto que incorporam também todo um conjunto de relações 
produzidas em redes técnicas (“actantes” que buscam fazer circular e comunicar) e de sociabilidade 
cotidianas (sejam da ordem do distante, mediadas pelas redes técnicas, ou do próximo), esboçando 
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fronteiras não tão precisas quanto pressupõe a delimitação normativa dos territórios e territorialidades 
dos serviços e equipamentos de saúde e suas áreas adscritas... 

Para Sack (2011), a territorialidade trata-se fundamentalmente de práticas sociais que 
acionam estratégias espaciais, com o objetivo de atingir, influenciar ou afetar pessoas, ações, 
fenômenos e relacionamentos, ao estabelecer diferentes níveis de acesso a pessoas, coisas e 
relações, e que influencia outras interações espaciais e requer ações não-territoriais como auxílio 
(sanções, ameaças, violência etc.).  

Mais do que o “controle sobre uma área”, a territorialidade é sempre construída socialmente e 
envolve a perspectiva daqueles controlados e daqueles que executam o controle, visto que produzem 
efeitos físicos, sociais e psicológicos, sendo grande influenciadora dos comportamentos. Trata-se de 
uma “uma estratégia para criar e manter grande parte do contexto geográfico através do qual 
experimentamos o mundo e o dotamos de significado” (SACK, 1986, p. 219 apud HAESBAERT, 
2004, p. 90). 

Para o autor, do ponto de vista da territorialidade, não é a delimitação do espaço que define o 
território, mas a capacidade, num recorte espacial, de organizar os comportamento possíveis, em 
vista de seu acesso e usos esperados – ou seja, sua capacidade de operar de forma à coagir e 
influenciar ações, fenômenos e relacionamentos. Destarte, a territorialidade se sustenta sem a 
obrigatoriedade da presença física de quem exerce controle, visto que o fundamento do controle está 
em informar, comunicar, limitar, acessos – placas, muros etc. 

Contudo, para Haesbaert (2007, p. 25), embora a territorialidade não obrigatoriamente defina 
territórios, sempre faz referência à algum território: as placas trânsito, por exemplo, ao mesmo tempo 
em que indicam os caminhos para acesso os Hospitais Psiquiátricos, contraditoriamente denunciam 
sua proximidade, relembrando o “risco” – espaços que devem ser evitados. Ou os altos muros 
gradeados e jardins cinzas, expondo pessoas com roupas padronizadas. A logomarca do Hospital 
nos jalecos informa... Ou, ainda, talvez o que poderíamos chamar de uma “territorialidade às 
avessas”, onde quem classifica e comunica e coage é a voz passiva (sujeitada), quando certos 
“sujeitos” adotam uma postura ativa de negação do outro, se desviando de sua trajetória cotidiana no 
transporte público para não ter que fazer uso do serviço em algumas linhas que, em certos horários, 
carregam usuários em regime semi-aberto ou familiares. 

Territorialidades que reproduzem um conjunto de normas, ordens e simbolos que imprimem 
toda uma “territorialidade institucional” em espaços até então alheios ao processo terapeutico 
(espaços de moradia, lazer, trabalho, religiosos etc. dos usuários).  

Lógica formalmente negada pelo discurso e orientação da Lei, mas que atravessam as 
práticas institucionais cotidianas e extrapolam a delimitação da “territorialidade dos serviços”, 
denunciando um um conjunto de influências (formação profissional, orientação moral e ético-política 
pessoal, trajetórias pessoais, preconceitos etc.) no campo de forças e de poder complexo (autoridade 
técnica, subordinação institucional, lógicas capitalistas, organização burocrática do trabalho etc.) das 
relações micropolíticas.  

Desta forma, o paradigma de cuidado operante é sempre um híbrido negociado. Dependente 
mas não determinado pela forma de organização do espaço e das práticas espaciais. Um 
agenciamento complexo diretamente influenciado pelo campo de poder instituido em ato nas relações 
entre as partes. E é por isso, que podemos afirmar que, a moradia de uma família (a casa) pode ser 
“colonizada” e requalificada por toda uma territorialidade institucional de conteúdo manicomial, 
configurando uma extensão do manicômio. 

É importante destacar que um dado espaço não é ou torna-se território – no sentido de sua 
natureza. Se os territórios se constituem como campos de forças, sua duração depende das relações 
sociais das quais projeta. Territórios que podem ser efêmeros, de longa duração e até cíclicos. Ora, 
apesar da “territorialidade instuticional” se fazer mais “forte” em dado momento, é razoavel pensar 
que a casa não é, mas “está sendo” predominantemente uma extensão do ambiente manicomial. Tal 
como as relações não são unívocas, os espaços também incorporam multiplos territórios que 
carregam sobreposições e disputas e conflitos. 

Segundo Haesbaert (2014), os “múltiplos territórios” se manifestam quando diversos atores se 
encontram em regime de disputa pela instituição de um modo particular de exercer legitimamente o 
domínio. Aparecem assim uma série de “jurisdições” num mesmo espaço, refletindo o jogo de poder 
em cena. Neste cenário, uma multiplicidade de territorialidades coabitam e podem conviver num 
mesmo espaço, definindo uma multiplicidade territorial sempre em disputa, que internamente se 
conflita e/ou se reafirma e/ou se solidariza. Manifestam-se ao conjunto das relações sociais nas 
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diferentes percepções de domínio do espaço (“jogos mais concretos, materiais-funcionais, e jogos 
mais simbólicos de poder”). 

A partir daí, a “multiplicidade territorial” pode ser vista através dos “múltiplos territórios”, 
manifestos, no geral, pelo menos de duas formas: como “conjunto justaposto [sucessão] de diversos 
territórios compreendidos em seu interior” – como no exemplo, da quadra poliesportiva (SOUZA, 
1995); e, como “conjunto superposto [simultaneidade] de vários territórios (ou territorialidades) cuja 
abrangência podem ir bem além de seus limites físicos daquela área” (HAESBARTE, 2014, p. 75). 

Uma série de conflitos podem emergir: a territorialização proposta como demarcação das 
áreas adstritas aos serviços de saúde e/ou aos projetos terapeutico não necessariamente comporta 
os espaços e as redes de sociabilidades cotidianas dos usuários.  

É que a territorialidade, do ponto de vista organizacional, não necessariamente consegue 
abarcar a territorialidade da dinâmica de vida dos usuários, comprometendo a possibilidade de um 
trabalho direcionado ao território efetivamente usado. 

Mais ainda, considerando a produção de vínculos sociais como fundamento de uma 
terapeutica adequada ao paradigma psicossocial, a transferência de residência de um bairro a outro, 
do ponto de vista da territorialidade dos serviços e equipamentos, obrigaria ao usuário à estar situado 
em uma outra territorialidade e, desta forma, não mais referenciado aos mesmos espaços. Outros 
equipamentos, outros médicos, outras práticas e significados para o cuidado sendo agenciadas... 
Toda uma série de relações afetivas que devem ser reconstruídas em um novo lugar, pela simples 
(nunca “tão simples”) a mudança de endereço.  

É fundamental, afirmar que uma rede não se define pelos seus equipamentos (que seriam 
mais seus nós), mas pela sua conexidade, pela sua capacidade de conectar, ou seja, de fazer circular 
e comunicar. Assim, a existência e distribuição dos equipamentos de saúde não constitui uma rede – 
que só começa a operar como tal a partir do momento em que há circulação e comunicação entre os 
nós. (Estas afirmações incutem uma série de discussões, como, por exemplo, se há de fato uma 
rede, a partir do momento que um equipamento que fora concebido para “funcionar em rede” acaba 
por, em suas práticas institucionais cotidianas, fechar-se em suas próprias demandas internas, 
tomando para si e isoladamente as demandas dos usuários e competências dos demais serviços e, 
desta forma, não comunicando e inviabilizando a circulação). 

Ora, se problematizarmos o projeto de desinstitucionalização (a restituição da cidadania via 
remissão da liberdade), compreende-se que, se limitada ao campo jurídico-discursivo (dos “direitos 
de cidadania” – civis, sociais e políticos), em si não produz avanços significativos em relação ao 
projeto da Reforma Psiquiátrica, posto que: se por um lado trata-se da garantia do “direito à vida”; por 
outro, cabe ainda nos questionarmos sob que condições e de que “vida”. Ou seja, o movimento de 
recolocação do louco à condição de sujeito pela via da abertura e articulação com o território, permite 
sim uma considerável abertura à cidadania, mas não garante sua “realização”.  

Avançar no sentido de possibilitar a “realização” da cidania,  para Oliveira (1999), implica na 
contemplação de uma série de condições: (1) a participação e o nível de consciência política, (2) o 
grau de igualdade ou eqüidade, (3) o grau de liberdade, (4) o nível de garantia de um conjunto de 
direitos, (5) o grau de acessibilidade a bens, serviços e equipamentos sociais.  

Mais uma questão grave deve ser posta: apesar da Rede de Atenção Psicossocial permitir 
certa abertura para a cidade, não se pode desconsiderar o processo e os mecanismos de valorização 
dos espaços urbanos. É que a cidade, enquanto lócus (re)produção das desigualdades e injustiças, 
acaba por conformar diferentes e desiguais (mas, combinadas) possibilidades de acesso aos direitos 
e serviços essenciais à vida social e à vida individual – por via da distribuição espacial desigual e 
combinada de equipamentos e recursos. Ao ponto em que, “para muitos, a rede urbana existente e a 
rede de serviços correspondente são apenas reais para os outros. Por isso são cidadãos diminuídos, 
incompletos” (SANTOS, 2007, p. 140). A organização do espaço na cidade é, na maioria das vezes, 
orientada prioritariamente pela combinação do Estado e das leis do mercado (vantagens locacionais, 
“puxada populacional” a partir de novos empreendimentos, etc.), através da instrumentalização e 
concentração de recursos, fazendo um uso hierárquico e seletivo do território (BARBOSA, 2006). 
Assim, “a desigualdade social se revela como hierarquização da cidadania de acordo com os 
territórios de morada” (Ibid., p. 7). Consecutivamente, se 

 

o valor do indivíduo depende do lugar em que está, (...) a igualdade dos cidadãos 
supõe, para todos, uma acessibilidade semelhante aos bens e serviços, sem os 
quais a vida não será vivida com aquele mínimo de dignidade que se impõe. 
(SANTOS, 2007, p. 144)  
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Nos interessa entender que a concentração dos recursos e infraestrutura em certas áreas 
atua no sentido da valorização daqueles espaços, impulsionando o preço da terra, que devidamente 
são repassados ao preço final dos produtos. A “elitização dos espaços” acaba por selecionar quais os 
“perfis” de mercadorias e pessoas possíveis de serem encontrados naquele ou neste espaço. Este 
conjunto de fatores faz com que, apesar de todos sermos “cidadãos perante a lei”, certos espaços e 
usos da cidade só sejam acessíveis à parcela seletiva da população.  

Os “vários circuitos possíveis” na/pela cidade, enunciados como princípio para a estruturação 
da RAPS, esbarra na desigualdade combinada dos espaços. Apesar da garantia financeira mínima 
com o “Programa de Volta Para Cara”,  é de certo que um mesmo valor adquire diferentes 
capacidades de compra em diferentes lugares – um desafio a ser enfrentado pelos Serviços de 
Residência Terapeutica (SRT), por exemplo. 

Mais do que a perspectiva financeira, os diferentes espaços obrigam a formas de 
sociabilidade próprias, com exigências estéticas e modos de agir próprios (não falo apenas de 
lugares pontuais, como shoppings, mas de bairros inteiros – como no caso do elitista bairro da Barra 
da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro). 

Este conjunto de constrangimentos tende à sobredeterminar as trajetórias dos sujeitos na 
Rede, através de constantes redesenhos, inflexões e adequações, de fato não necessariamente 
esboçadas pelo desejo dos sujeitos e concernentes ao projeto terapeutico, arregimentando o lugar 
social pré-definido ao louco: a invisibilidade, mas agora na própria mobilidade. 

Para além, do ponto de vista do planejamento e execução dos projetos terapêuticos, é 
primário considerar incapacidade objetiva de acompanhamento de quem quer que seja na sua 
“complexidade movente”, dado a contingência, imprevisibilidade e multidimensionalidade da Vida. 

No momento histórico atual de intensificação dos fluxos em que vivemos, uma proposta de 
entendimento e intervenção integral em relação aos sujeitos esbarra em pelo menos uma questão em 
geral: o “cuidar no território” adquirire uma perspectiva de complexidade intangível e infinda. Território 
torna-se um termo vazio, um jargão, se aproximando muito mais de um preceito ético-político do que 
propriamente uma abordagem teórico-prática sistemática. E, se assim é, os equipamentos tendem a 
fechar-se em seus próprios projetos, esgotados na busca do acompanhamento sistemático e integral 
dos usuário – isto sem falar dos casos subfinanciamento, falta de recursos e precarização das 
condições de trabalho e do trabalho... 

Cabe questionar: quais são os limites das práticas profissionais no que diz respeito aos 
projetos terapeuticos e as práticas de cuidado?   

Coimbra e Nascimento (2007), nos alertam sobre os riscos da sobreimplicação. Proposto no 
campo da Análise Institucional por René Lourau nos anos 1990, ao problematizar a 
institucionalização das práticas, o conceito diz respeito “à crença no sobretrabalho, no ativismo da 
prática, que pode ter como um de seus efeitos a dificuldade de se processar análises de implicações, 
visto que todo o campo permanece ocupado por um certo e único objeto.” (p. 27) 

A análise de implicações, trata-se de uma ferramenta que busca colocar em análise “o lugar 
que ocupamos, nossas práticas de saber-poder enquanto produtoras de verdade – consideradas 
absolutas, universair, e eternas – seus efeitos, o que elas põem em funcionamento, com o que se 
agenciam (...)“ (Idem). Importante aceitar que sempre estamos implicados, visto que a implicação não 
é uma decisão consciente, mas um “nó de relações” sempre presentes nas práticas institucionais: 

 

a que estabelecemos, enquanto pesquisadores, com nosso objeto de pesquisa, com 
a instituição de pesquisa ou outra instituição qualquer presente em nossa equipe de 
trabalho; as referentes às demandas sociais que nos chegam; as relativas aos 
nossos próprios pertencimentos sociais, políticos, econômicos, profissionais, 
libidinais e históricos e as implicações com nossas próprias produções acadêmicas, 
entre outras. O paradigma da implicação permite mostrar as diferentes forças 
presentes em nosso campo de atuação. (...) A análise das implicações traz para o 
campo da análise sentimentos, percepções, ações, acontecimentos até então 
considerados negativos, estranhos, como desvios e erros que impediriam uma 
pesquisa [ou intervenção clínica] de ser bem sucedida.” (p. 29) 

 

 Ao contrário, a crença no sobretrabalho dificulta análises deste tipo, produzido ações 
mecânicas e naturalizadas. 
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Para as autoras, dois quadros tem contribuido para sua produção/fortalecimento: o acúmulo 

de tarefas e a produção de urgências. 

As demandas têm chegado aos serviços num contexto de crescente institucionalização de 
suas estruturas, notando-se que as práticas e procedimentos do profissional vão se cristalizando. 
Demandas extremamente “volumosas e avassaladoras” preenchem o tempo dos profissionais. 
“presos a situações-limite têm que atender um volume enorme de pessoas, o que exige diferentes 
conhecimentos, movimentos e decisões” (p. 31). Ao mesmo tempo, as relações de trabalho no mundo 
contemporâneo tem exigido dos profissionais tornarem-se “peritos que trabalhem em muitas frentes e 
em campos os mais diferentes, respondendo às mais variasdas questões ao mesmo tempo”. A soma 
destes fatores imputa a necessidade constante de aprimoramento técnico e atualização – profissional 
que estaria sempre em falta, num contexto que produz sua própria carência e fragilização: 

 

um dos processos que se intensifica nas pessoas é o da carência, da falta 
permanente, muitas vezes atribuída à ausência de informações, de uma formação 
compente. Esta sempre estará preocupada e priorizando as técnicas: o que se faz, 
como se faz e nunca para que se faz. (p. 32) 

 

Ao mesmo tempo, a produção de urgências decorre da rapidez e da aceleração que invadem 
nosso cotidiano, nos exigindo ações imediatas e instantâneas: 

 

Isso faz com que, de um modo geral, as relações e os encontros se dêem de forma 
apressada, superficial, emergencial, levando a situações de pouco acolhimento e 
solidariedade, nas quais o coletivo vai sendo esvaziado. (...) Produz-se um novo tipo 
de sujeito, flexível, apressado, colado às exigências do instante no qual o culto à 
velocidade liga-se à performace, à rentabilidade, à competência. A lógica econômica 
e tecnológica que se impõe é a do mercado (...). Essa lógica de mercado obriga a 
uma temporalidade específica, a uma urgência generalizada, a uma exigência de 
respostas imediatas. (...) Impõem-se, então, aos sujeitos a necessidade de acelerar 
suas tarefas, pois só assim sobreviverá ao ritmo imposto pelo rendimento máximo. 
(p. 33)   

 

Tais proposições levariam a um ativismo, onde o ativista passa a perceber-se como estando 
mais capacitado e avançado do que os outros, em uma posição privilegiada: 

 

O ativista, em muitos momentos, a partir de seu território iluminado, estaria 
trabalhando no sentido de beneficiar outras pessoas, assumindo responsabilidades 
por tudo. Dessa forma, passa a carregar sobre seus próprios ombros todas as 
soluções, sentido-se dominado pela culpa, pela obrigação e pelo sacrifício (...) 
quando não conseguem resolver um grande número de casos no tempo que lhes 
vem sendo exigido. Muitas vezes, a impossibilidade de atender às famílias passa a 
ser percebida não apenas como responsabilidade do Estado e da falta de políticas 
públicas eficazes (...), mas também, como uma falta de engajamento e/ou 
incapacidade do profissional para resolver com sucesso certos problemas.” (Idem) 

 

Tais práticas acentuam 

 

o ‘modo-de-ser-indivíduo’, ao impor ao profissional uma solução individual. Com 
isso, alimentam-se e fortalecem-se subjetividades onipotentes, faltosas e 
culpabilizadas e naturaliza-se a ‘sindrome da carência-captura’, que nos fala de uma 
‘angústia sempre pairando no ar’, ‘do medo de fracassar’, ‘de um estado de 
fragidilidade permanente’. Ao mesmo tempo, fortalecem-se a onipotência e 
arrogância do ativista que, por se julgar iluminado, culpa-se entendendo que tem 
obrigação de chegar à resolução do problema. Presos nessa camisa de força os 
profissionais, em muitos momentos, não dispõem de tempo para pensar e colocar 
em análise suas práticas. Os espaços coletivos de discussão vão-se esvaziando, 
cada vez mais se tornam difíceis de sustentar, de serem mantidos. A falta de tempo, 
a urgência domina tudo e todos, produzindo uma perda na capacidade de 
potencializar encontros. As circunstâncias vividas podem trazer uma forte 
individualização das ações, impedindo outras relações de trabalho, outros sentidos e 
práticas mais coletivas” (Idem) 
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Considerações Finais 

 

Para Cruz (2006), o território cada vez mais tem assumido uma “dupla 
centralidade/visibilidade”: analítica (epistemológica e teórica) e empírica (histórica e política). 

Do ponto de vista analítico, a abordagem territorial tem emergido como ferramenta de grande 
valia não só as análises no campo da Geografia. No campo das ciências humanas em geral, com o 
avanço da globalização econômica, a intensificação dos fluxos e integração dos lugares, a dimensão 
espacial dos fenômenos, cada vez mais evidênciada, tem se tornado o foco das análise e a grande 
promessa para o entendimento desta nova realidade posta à sociedade.  

Do ponto de vista empírico, o conceito de território também ganha uma grande visibilidade, 
tornando-se conceito-chave para as políticas de Estado, nas diferentes esferas de ação/intervenção. 
Há ainda os movimentos sociais, para os quais o conceito “tem funcionado como um dispositivo de 
agenciamento político, em especial, no contexto latino americano, em que essa categoria é uma 
espécie de catalisador das energias emancipatórias” (Id., p. 89). Desta forma, o acionamento do 
conceito tem se mostrado estrategicamente presente nos mecanismos de intervenção social e politica 
tanto dos atores hegemônicos quanto dos hegemonizados. 

Haesbaert (2014), inspirado em Moore (2008), refletindo acerca da construção de conceitos 
no âmbito da Geografia, nos aponta uma distinção importante sobre as três diferentes formas pelo 
qual o território tem sido acionado: enquanto “categoria normativa” (como instrumento jurídico-político 
de Estado, por exemplo, nas ações de gestão, planejamento e execução de políticas públicas); 
enquanto “categoria da prática” (nos discursos, práticas e experiências dos movimentos sociais, e 
acionados por esses como estratégia de luta, garantia e/ou reafirmação de direitos); e, por fim, 
enquanto “categoria analítica” (mais próxima da academia, no processo de reflexão e análise da 
realidade) – “distinção que esta que se dá, sobretudo, a partir dos distintos sujeitos que estão 
envolvidos na questão” (p. 54). E ainda, alerta que 

 

verificamos assim que qualquer conceito, na multiplicidade de suas definições, 
envolve, em primeiro lugar, a consideração de problemáticas específicas, sejam elas 
de ordem acadêncimica/intelectual (o conceito prioritariamente como instrumento de 
análise), política hegemônica (nesse caso, no planejamento estatal ou em logísticas 
empresariais), política subalterna (no caso da contraposição de territorialidades 
‘vividas’ por grupos subalternos) ou simples uso pelo senso comum. São distinto 
saberes que aí se cruzam, e com os quais se associam os multiplos grupos culturais 
e contextos geo-históricos em que os conceitos são concebidos. (Ibid., p. 56) 

 

No nosso caso, é necessário afirmar uma última dimensão: o território como dimensão 
ontológico-existencial dos loucos. Violentados, para muitos usuários o próprio ato de sobrevivência 
em si já configura um ato político e em conflito com os espaços que atravessa, mesmo que em 
algumas vezes isto lhe seja inconscientes. Espaços estes produzidos a partir e para a negação de 
sua existência. Para alguns, existir é um ato básico de resistência. Desta forma, suas práticas 
espaciais cotidianas irremediavelmente já se trata de uma relação de conquista e de Luta 
(antimanicomial, no sentido lato, por excelência). Não se trata de uma escolha e, as vezes, nem de 
uma consciência estratégica, mas de um pressuposto básico da existência. O ato de estar que 
carrega “em carne” toda a dimensão política das disputas de poder para existir. Por isso território, 
posto que figura como possibilidade de vida por conta das disputas e lutas cotidianas que a própria 
existência daqueles sujeitos no mundo obriga, e que são eminentemente espaciais.  

Por fim, no caso específico da Saúde Mental, onde a dimensão “prática” e “normativa” muitas 
vezes se mesclam no cotidiano dos usuários e profissionais, poderíamos acrescentar por último uma 
outra dimensão do uso do conceito: enquanto signo – uma ideologia. 

Acontece que o processo de institucionalização da Reforma acabou por canalizar diferentes 
pautas e interesses dispersos na realidade dos serviços de saúde mental. A possibilidade de 
“abertura para o território”, apesar de não apaziguar essas demandas, operou sua integração (até 
hoje conflituosa e marcada por contradições). O território portanto, acabou por se tornar também a 
“figur-ação” do novo modelo assistencial. Mais do que um “conceito-referência”, o uso nominal do 
território por si só opera como uma “imagem” que acaba por dar conta de um processo 
autosignificante das práticas e ações institucionais cotidianas dos profissionais e gestores, 
mecanicamente envolvendo as mesmas do sentido “revolucionário e emancipador” dos tempos 
áureos do Movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira (MRPB). Se limitado à dimensão ideológica, 
o uso do conceito acaba por desviar-se tanto do sentido estratégico da Luta Antimanicomial – por que 
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a-crítico e prescindível de qualquer engajamento mais profundo e concreto; quanto de seu sentido 
terapeutico, por sobrepujar os conflitos e contradições, limitações e dificuldades, de se operar uma 
abordagem territorial em Saúde Mental, em vistas ao alinhamento e consensualização em relação ao 
discurso político que acabou por ser instituído. Dai seu caráter ideológico. 

 É que, conforme LUZ (1994, p. 88), para compreender as políticas de saúde mental e, 
respectivamente, as diferentes abordagens de território prevista no corpo da normativa, é preciso ter 
claro que elas “mediatizam saberes e práticas institucionais distintos, com uma evolução histórica 
específica, e que tanto esses saberes, quanto as práticas de intervenção institucional que eles 
originam não são monolíticos e nem coerentes”. Daí resultam muitas das contradições entre discurso 
(normas, programas etc.) e prática institucional. 

Existem diferentes formas de abordar e conceituar o território a partir de diferentes trajetórias 
e posições e posturas teóricas, políticas e éticas – não necessariamente concordantes. Justamente 
por sermos obrigados a movimentar abordagens tão múltiplas e polissêmicas que os riscos e desafios 
se põem.  

Contudo, conforme Cruz (2006, p. 95), frente ao conjunto de dificuldades que os desafios de 
trabalhar com diferentes abordagens conceituais obrigam, é importante não perder de vista duas 
questões fundamentais: a falta de rigor e o ecletismo ético-político – “quando os conceitos e valores 
se pulverizam e se indiferenciam, somos conduzidos a uma espécie de vale-tudo, no qual todos os 
recortes e todas as abordagens se equivalem”. Não se trata de desvelar uma resposta única acerca 
do que é o território e de como deve operar uma abordagem territorial em Saúde Mental, mas de 
“buscar os ecos, as ressonâncias, as vibrações que sintonizam o conceito com a vida”. Para avançar 
neste objetivo, 

 

temos de tomar alguns cuidados, principalmente, ter claro que não basta atermo-nos 
à polissemia dos conceitos, apresentando uma visão panorâmica de suas diversas 
significações, como se isso eximisse-nos de tomar uma posição ou de escolher uma 
perspectiva nessa paisagem conceitual. Uma apresentação panorâmica e, 
pretensamente, imparcial sobre as diversas concepções de território pode parecer 
aberta à diferença, mas, de fato, encobre uma pretensão totalizante em que as 
diferenças esvaem-se, pois o fato de o conceito de território apresentar diferentes 
significações, isso não implica que sejam idênticas ou equivalentes. Qualquer 
perspectiva que tomemos será parcial e terá implicações éticas e políticas. Assim, 
lidar com a multiplicidade não significa não fazer distinções do ponto de vista ético e 
político, bem como também tornar um conceito mais flexível, não significa que este 
não possa ter rigor teórico e consequência metodológica. (CRUZ, 2006, p. 95)  

 

É preciso questionar: embora a estruturação do modelo assistencial atual emerja com a 
pretenção de realização dos pressupostos básicos do projeto de Reforma Psiquiátrica Brasileira (a 
humanização e remissão da liberdade, a abertura para a autonomia e engajamento do usuário, e a 
eficácia dos projetos terapêuticos), a polissemia da abordagem territorial (consequentemente, da 
própria noção de rede e territorialidade) acaba por tomar como sinônimos descentralização e 
desospitalização e “cuidado territorial” – o que, por si só não garante os pressupostos anunciados.  

Neste contexto, consideramos que a simplificação do debate necessário acerca de uma 
abordagem territorial para (e em) Saúde Mental aos termos dos discursos das normativas instituídas 
não corresponde à complexidade das relações que esta incute à questão da rede, território e 
territorialidade: a partir de que conceituação de território orientar minhas práticas? Do território 
adscrito para gestão, planejamento e execução dos serviços? Da multiplicidade territorial do usuário? 
Do território enquanto materialidade que concerne ao transcorrer do cotidiano comunitário do usuário, 
ou seja, o território na dimensão de seu “uso”? Do território normado pelo Estado, no tocante às 
competências político-administrativas e jurisdicionais relativas à autarquia de saúde? A que 
territorialidade estamos nos referindo? Da “rede de serviços”? Da pretensa estrutura “rizomática” que, 
teoricamente, o usuário deveria inscrever no bojo da “rede de serviços”? ou, das “redes de 
sociabilidade” a qual o usuário desenrola suas práticas cotidianas? 

Apesar dos incontáveis avanços, após 15 anos de institucionalização da Reforma Psiquiátrica 
Brasileira, agora mais do que nunca é preciso desacomodar conceitos apaziguados para re-
conhecer... 
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Resumo 
A presente pesquisa busca investigar a maneira pela qual os principais sites de notícias de 
Aquidauana e Anastácio, municípios do estado de Mato Grosso do Sul, tratam o tema suicídio em 
suas páginas digitais. Nesse sentido, foram analisadas 13 matérias, relacionadas a suicídio e 
tentativa de suicídio, em cinco jornais online em operação nessas duas cidades, levando em 
consideração a maneira pela qual o assunto fora abordado por esses veículos, entre 2015 e 2016. Na 
pesquisa bibliográfica utilizou-se, sobretudo, de dois manuais: Comportamento suicida: conhecer para 
prevenir dirigido para profissionais da imprensa – Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP); 
Prevenção do suicídio: um manual para profissionais de mídia – Organização Mundial da Saúde 
(OMS). Contatou-se a partir desse estudo que, diversamente daquilo que norteiam os manuais 
supracitados, as matérias analisadas não observam as orientações desses documentos, o que pode 
estar contribuindo negativamente para o aumento de casos nesse espaço geográfico, foram 21 casos 
de suicídio consumados nesse período. Historicamente sabe-se que, existe uma relação direta entre 
a cobertura jornalística e o aumento dos casos de suicídio. Entretanto, da mesma forma que existem 
impactos negativos da cobertura midiática sobre suicídios e tentativas de suicídio, existe também a 
oportunidade desses veículos de comunicação oferecer a devida atenção ao tema, com a perspectiva 
de contribuir para a prevenção de casos de suicídio nesses municípios. 
 
Palavras chave: Mídia – Suicídio – Aquidauana – Anastácio 
 

 
Abstract 
This research seeks to investigate the way in which the main news sites of Aquidauana and 
Anastácio, municipalities in the state of Mato Grosso do Sul, treat the suicide theme in its digital 
pages. In that sense, 13 subjects related to suicide and suicide attempt were analyzed in five online 
newspapers in operation in these two cities, taking into account the way in which the subject had been 
approached by these vehicles, between 2015 and 2016. In the bibliographic research used Especially 
of two manuals: Suicidal behavior: knowing to prevent directed to professionals of the press - Brazilian 
Association of Psychiatry (ABP); Prevention of suicide: a manual for media professionals - World 
Health Organization (WHO). From this study, it was found that, unlike the guidebooks mentioned 
above, the subjects analyzed do not observe the guidelines of these documents, which may be 
contributing negatively to the increase in cases in this geographic space, were 21 cases of suicide 
consumed in that period . Historically it is known that there is a direct relationship between journalistic 
coverage and the increase of suicide cases. However, in the same way that there are negative 
impacts of media coverage on suicides and suicide attempts, there is also the opportunity for these 
communication vehicles to pay due attention to the issue, with the perspective of contributing to the 
prevention of suicide cases in these municipalities. 
 
Key works: Media - Suicide - Aquidauana - Anastácio 
 
 
Introdução 
 

Considerado um importante problema de saúde pública, o suicídio é um tema complexo que 
não deve ser analisado de maneira unilateral. Pesquisadores de várias áreas do conhecimento, entre 
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eles, filósofos, teólogos, sociólogos, psiquiatras, historiadores e geógrafos têm contribuído com 
diversos estudos relacionados ao assunto. Entretanto, somente a partir do século XIX esse fenômeno 
começou a ser explicado cientificamente, se tornando um dos pilares no campo da sociologia. 

O francês Émile Durkheim (1858-1917) foi o primeiro pensador a analisar conceitos e expor 
as conexões entre os indivíduos e a sociedade. Ele acreditava que o suicídio era um ato individual 
resultante do meio social no qual o indivíduo estava inserido. Segundo Durkheim, a situação exterior 
na qual se acha situado o agente é muito importante, entre elas, dissabores familiares, decepções 
amorosas ou do amor-próprio, miséria, doença ou alguma falta moral (Durkheim, 1982). 

Ao discorrer sobre o suicídio, Durkheim (1977) também assinala a possibilidade de haver uma 
ligação entre noticiar suicídios e instigar novos casos. Para esse pesquisador, só há repetição se 
existir um padrão que possa ser imitado: sem uma fonte, não há contágio. Entretanto, o sociólogo 
enfatizava que não se poderia atribuir o aumento dos casos de suicídio ou de um crime à sua 
divulgação pela imprensa. Para ele, não é o fato de se falar sobre o suicídio, mas é a maneira como 
se fala. 

Podem-se inferir a partir das concepções de Durkheim, que são diversas as causas 
relacionadas à prática do suicídio, e ao máximo o que se pode dizer é que consistem em geral de 
descontentamentos, adversidades, mas sem que seja possível determinar qual a intensidade que o 
sofrimento precisa atingir para que se chegue a essa consequência. Trata-se de uma série de 
variáveis que precisam ser investigadas e analisadas dentro de cada contexto específico. Embora, 
possa haver alguma similaridade em muitos casos, é impossível apontar uma causa comum para a 
prática do suicídio. 

Fatores predisponentes como a depressão, transtorno do humor bipolar, dependência de 
álcool, drogas psicoativas, esquizofrenia e certas características de personalidade também são 
importantes fatores de risco. Ressalta-se que as causas de um suicídio são invariavelmente muito 
mais complexas que um acontecimento recente, como a perda do emprego ou o rompimento 
amoroso, que podem ser apenas fatores precipitantes (Bertolote, 2012). 

Não obstante toda a discussão levantada a partir do livro O Suicídio, escrito por Durkheim em 
1897, a relação que se faz entre a mídia, ou os meios de comunicação, e o aumento dos casos de 
suicídio tem origem na segunda metade do século XVIII. Trata-se da publicação do livro “Os 
sofrimentos do jovem Werther”, obra do escritor alemão Johan Wolfgang von Goethe.   
 O referido romance narra a história do suicídio de um jovem após um amor mal sucedido. 
Constatou-se, logo após a publicação do livro, que começaram a surgir na Europa vários relatos de 
jovens que cometeram o suicídio usando o mesmo método descrito na obra e, muitos deles, com um 
exemplar do livro ao lado do corpo. Isto resultou na proibição da venda do romance em diversos 
lugares no mundo. A partir desse fenômeno originou-se o termo “Efeito Werther”, usado na literatura 
técnica, para designar a imitação de suicídios.       
 A proposta deste estudo foi pensada a partir da identificação e análise da divulgação em 
mídia digital, dos casos de suicídios e tentativas de suicídios ocorridos entre 2015 e 2016 nos 
municípios de Aquidauana e Anastácio, estado de Mato Grosso do Sul. Com o objetivo de analisar 
como se dá a publicação dos fatos, nos principais sites jornalísticos da região: O Pantaneiro, 
Aquidauana News, Anastácio News, Aquidauana Notícias e Pantanal News. Ao mesmo tempo, 
buscar compreender as linhas editoriais adotadas com a finalidade de contribuir para a prevenção do 
suicídio.  

Assim, o presente trabalho é parte da pesquisa de um projeto de dissertação sobre a 
ocorrência e tentativas de suicídios em Aquidauana e Anastácio/MS. Portanto, pretende analisar os 
possíveis impactos da cobertura midiática, especificamente os websites, sobre os suicídios e as 
tentativas de suicídio no espaço geográfico de Aquidauana e Anastácio, no período entre 2015 e 
2016, bem como, investigar se as matérias desses sites jornalísticos dão a devida atenção ao tema, 
com a perspectiva de contribuir para a prevenção de casos de suicídio nesses municípios. 

 

 
Procedimentos Metodológicos 
 

Os municípios sul-mato-grossenses de Anastácio e Aquidauana, possuem uma população de  
24.534 e 46.830 habitantes, respectivamente. Nesses municípios predomina o clima subtropical 
úmido com temperaturas médias de 40 °C; o relevo é caracterizado por planície e planalto; no que se 
refere à vegetação Anastácio está localizado em áreas do bioma cerrado e Aquidauana nos biomas 
cerrado e pantanal (IBGE, 2013).   

 Cortados pelo Rio Aquidauana, que no vocabulário dos índios da etnia Guaicuru, significa rio 
estreito, Anastácio e Aquidauana são consideradas cidades coirmãs. Suas realidades estão 
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conectadas por três pontes: ‘Ponte da Amizade’, também conhecida por ‘Ponte Velha’, ‘Ponte Nova’ e 
‘Ponte Pantaneira’, que cruzam o rio. 

Aquidauana, juntamente com Miranda e Corumbá, é um dos mais importantes centros 
urbanos da mesorregião do Pantanal Sul-Mato-grossenses. Localizada na Serra de Maracaju, a 139 
km da capital de Mato Grosso do Sul, a cidade também é conhecida como “Portal do Pantanal”, 
“Princesa do Sul” ou “Cidade Natureza”, devido à variedade de sua fauna e flora.  

Anastácio, por sua vez, tem suas origens históricas ligadas ao município de Aquidauana. Haja 
vista, que o primeiro núcleo de desenvolvimento da atual cidade de Aquidauana se fez à margem 
esquerda do rio do mesmo nome, em terras da Fazenda Santa Maria, adquiridas pelos fundadores da 
“Princesa do Sul”. Fato esse provocado pela necessidade de se encontrar local adequado para carga 
e descarga de mercadorias que provinham da cidade de Miranda pelo único meio de transporte então 
existentes: a navegação fluvial. Tendo em conta que e as barrancas do rio em sua margem direita 
não eram propícias para a atração de lanchas (A ORIGEM, 2015). 

 
Fonte: Mapeamento de unidades territoriais (IBGE, 2013) 
Org: Cunha, 2014 

 
Para o desenvolvimento deste estudo foram realizadas análises diversas publicações sobre 

suicídios e tentativas de suicídios veiculadas nos principais sites de notícias das cidades de 
Aquidauana e Anastácio. Visando o resgate das informações, fez-se uso, como procedimento de 
coleta de dados, pesquisa qualitativa e documental. Realizou-se uma varredura detalhada em 
diferentes matérias jornalísticas que envolvesse, direta ou indiretamente, o tema suicídio em sua 
pauta online. 

Para Lakatos & Marconi (p. 174 , 2012):  
 

A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados 
está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina 
de fontes primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou 
fenômeno ocorre, ou depois. 
 

Decidiu-se pela pesquisa qualitativa, pois, esta tem como fonte direta de dados o ambiente 
natural e o pesquisador como seu principal instrumento. Esse tipo de pesquisa supõe o contato direto 
e prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada, via de regra, 
através do trabalho intensivo de campo (LÜDKE, 1986).  

Nessa linha de pesquisa, menos formal, a análise depende de diversos fatores, tais como a 
natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os 
pressupostos teóricos que nortearam a investigação. Pode-se inferir que esse processo é um 
encadeamento de atividades, que engloba a redução dos dados, a classificação desses dados, sua 
interpretação e a redação do relatório (GIL, 2002). 

Para fundamentar a crítica sobre as formas de abordagens do suicídio adotadas pelos sites, 
este trabalho pautou-se, fundamentalmente, pesquisa bibliográfica em cima de dois manuais: 
Prevenção do suicídio: um manual para profissionais de mídia, da Organização Mundial da Saúde 
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(OMS); Comportamento suicida: conhecer para prevenir, dirigido para profissionais da imprensa, da 
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). 

Os sites opantaneiro.com.br, aquidaiuananews.com, anastacionews.com.br, 
aquidauananoticias.com.br e pantanalnews.com.br, estão entre os mais visitados nesses dois 
municípios. Nesse sentido, por meio de uma pesquisa predominantemente qualitativa e documental, 
avaliou-se o conteúdo das matérias relacionadas ao tema suicídio, veiculadas nos sítios citados no 
período entre 2015 e 2016. O universo pesquisado compreende 13 matérias sobre suicídios e 
tentativas de suicídios ocorridas nessas duas cidades.  

Para complementar a pesquisa, foi realizado no mês de janeiro de 2017 um levantamento 
junto ao Núcleo Regional de Medicina Legal de Aquidauana – MS. Constatou-se que, entre 2015 e 
2016 foram confirmados 20 casos de suicídios nos municípios de Aquidauana e Anastácio, uma 
média de 10 casos a cada 12 meses. Ressalta-se que os coeficientes de mortalidade por suicídio são 
estimados em número de suicídios para cada 100.000 habitantes, ao longo de um ano.  

A partir da análise e observação dessas publicações e a comparação com as informações 
contidas nos manuais dirigidos aos profissionais da mídia, pretende-se formular uma síntese que 
aponte para a prevenção do suicídio nesses municípios. Destacando a importância desses veículos 
de comunicação online como ferramenta essencial para abertura do debate, a quebra do preconceito 
e canal de orientação para aqueles que precisam de ajuda.   

 
 

Notas sobre a publicação do suicídio 
 
Ao noticiar o suicídio em suas páginas diárias, a mídia também pode colaborar oferecendo 

informações e incentivando um debate sobre como auxiliar pessoas com tendências suicidas ou 
como superar a perda de uma pessoa querida, que cometeu o suicídio. Assim sendo, falar sobre 
suicídio de maneira apropriada, acautelada e potencialmente útil poderá prevenir muitas das perdas 
humanas. 

Traquina (2005, p.79), afirma que a morte tem valor-notícia e importância no jornalismo. 
Segundo o autor, “a morte é um valor-notícia fundamental para essa comunidade interpretativa e uma 
razão que explica o negativismo do mundo jornalístico que é apresentado diariamente nas páginas do 
jornal ou nos écrans da televisão”. Esse valor-notícia leva em consideração as estratégias de 
recepção e as expectativas do público (MININI, 2008). 

Para Passos; Xavier (2014, p. 7), 
 

Lidar com o tema “morte” não é uma tarefa fácil, pois remete a dor, sofrimentos, 
angústias, perdas e dúvidas. Além disso, é um tema carregado de “receios”. O 
suicídio está inserido no âmbito da morte, e isso parece à sociedade, em geral, 
inadmissível. [...] E com a imprensa não poderia ser diferente. Há um “acordo entre 
cavalheiros” entre os meios de comunicação, não se sabe desde quando, que 
determina o veto às notícias relacionadas ao suicídio. Talvez o suicídio não tenha 
um valor notícia que valha a pena ser publicado, por ter causas individuais, 
particulares. Que fatores interferem para a persistência de tal prática?  

 
É importante ressaltar que o assunto não é proibido de ser abordado. Atualmente, existem 

várias cartilhas destinadas aos profissionais da impressa sobre como tratar adequadamente essa 
matéria. Os manuais mais conhecidos sobre essa temática, são: Prevenção do suicídio – um manual 
para profissionais da mídia (OMS, 2000) e Comportamento suicida: conhecer para prevenir – dirigido 
para profissionais de imprensa (ABP, 2009). 

Esses documentos têm por escopo auxiliar os profissionais da mídia no desempenho de suas 
matérias, mostrar o impacto que a cobertura midiática pode ter nos casos de suicídios, e indicar 
fontes confiáveis de informação, sugerindo como abordar suicídios tanto em situações gerais quanto 
especificas e apontar as armadilhas a serem evitadas nas matérias ou coberturas sobre o assunto. 
Ressalta-se que, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS):  

 
A mídia desempenha um papel significativo na sociedade atual, ao proporcionar uma ampla 
gama de informações, através dos mais variados recursos. Influencia fortemente as atitudes, 
crenças e comportamentos da comunidade e ocupa um lugar central nas práticas políticas, 
econômicas e sociais. Devido a esta grande influência, os meios de comunicação podem 
também ter um papel ativo na prevenção do suicídio (OMS, 2000, p. 3). 
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Segundo alguns pesquisadores, a divulgação tem mais valor positivo do que negativo, já que 

aguça o interesse de estudiosos e autoridades sobre o assunto, que tentam prevenir mais casos de 

suicídio. Todavia, existem alguns padrões que a imprensas devem considerar durante a produção 

das matérias acerca do suicídio. Dentre eles, segundo (BUCCI, 2000). 
   

Evitar o sensacionalismo; saber procurar ou utilizar entrevistas ou fotos, ou seja, mostrar 
compaixão por aqueles que são afetados pela tragédia ou sofrimento, que podem ser os 
amigos, familiares e admiradores que pedem o sigilo nas notícias; reconhecer que as fontes 
possuem um direito maior ao controle de informações sobre si mesmas do que representantes 
públicos e outros que buscam poder, influência e atenção. 

 
A OMS (2000) estima que cerca de 20 a 60 milhões de indivíduos tentam tirar a própria vida a 

cada ano no mundo, e perto um milhão de pessoas conseguem concretizar esse intento. Dados 
dessa entidade refere-se ao suicídio no Brasil como à 3ª causa de morte entre as idades de 15-44 
anos, em ambos os sexos, perdendo apenas para os homicídios e os acidentes de trânsito, 
constatando o suicídio como um grave problema de saúde pública.  

Estatísticas da OMS dão conta que no Estado de Mato Grosso do Sul foram contabilizados 
8,1 casos para cada 100 mil habitantes entre 2006 e 2010, quase o dobro da média nacional, que é 
de 4,8 casos. Porém, quando se analisa os municípios individualmente, percebe-se que Aquidauana 
e Anastácio possui, respectivamente, uma taxa de 12,81 e 8,15, números superiores às médias 
estadual e nacional. 

O manual da OMS (2000, p. 3) adverte: 
 

O suicídio é talvez a forma mais trágica de alguém terminar a vida. A maioria das pessoas que 
consideram a possibilidade de cometer o suicídio são ambivalentes. Elas não estão certas se 
querem realmente morrer. Um dos muitos fatores que podem levar um individuo vulnerável a 
efetivamente tirar sua vida pode ser a publicidade sobre os suicídios. A maneira como os meios 
de comunicação tratam casos públicos de suicídio pode influenciar a ocorrência de outros 
suicídios. 
 

Um ranking publicado no site de pesquisas deepask.com.br, elaborado  a partir dos dados do 
Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde coloca Aquidauana entre os 
municípios brasileiros com maior incidência de suicídio. Esse site se utiliza para cálculo o número de 
suicidas per capita, pela população brasileira, através de estimativas intercensitárias disponibilizadas 
pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS que, por sua vez, utiliza 
fontes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 
 

A abordagem do suicídio nos sites de notícias em Aquidauana e Anastácio/MS 
 
 Com a evolução das tecnologias, a popularização do uso de celulares, smartfones e similares 
e a facilidade de acesso à internet, a comunicação virtual se desenvolveu sobremaneira nos últimos 
anos. Haja vista, a diversidade de redes sociais e aplicativos que proporcionam volumes imensos de 
informações a cada milésimos de segundo. Facebook, Messenger, Whatsapp e outras redes e 
aplicativos desempenham um papel importante como ferramenta nas relações interpessoais na 
atualidade. 
 Hoje, cerca de 92 milhões de pessoas acessam o facebook todos os meses — o que 
corresponde a 45% de toda a população brasileira, segundo o IBGE (2014). Dessa forma, é possível 
inferir que a comunicação de massa interliga a vida das pessoas. Não apenas redes sociais e 
aplicativos, mas também sites de notícias e outros sítios da internet são visitados constantemente por 
novos usuários a cada dia. 
 Em Aquidauana e Anastácio, tanto as redes sociais como os sites de notícias são bem 
acessados. Num levantamento informal feito em sala de aula em uma das maiores escolas estaduais 
do município de Aquidauana, verificou-se que de cada 30 alunos do ensino fundamental e médio, 
apenas cinco não possuíam uma página em alguma rede social e somente oito não fazia uso diário 
da internet por não possuir aparelho celular compatível. 
 Essas constatações reforçam aquilo que diz Minimi (2008, p. 113): “O que a maior parte das 
pessoas sabe a respeito de muitos contextos possíveis de vida no mundo [...] não resulta da 
experiência direta, mas de seu contato com a mídia”. Na atualidade, a mídia digital adquiriu um poder 
inigualável, ficar conectado praticamente 24 horas por dia já é algo comum, a comunicação avançou 
e as notícias e informações são facilmente acessadas e chegam à velocidade recorde no mundo.  
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Entre os especialistas existe um consenso em relação ao uso de imagens ou fotografias em 

matérias relacionadas a suicídio: é preferível não usar ilustração nesse tipo de cobertura, 
principalmente quando se trata de suicídio consumado. A Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP 
(2009, p.21), orienta “não fornecer detalhes do método letal nem fotos”, mas o site 
opantaneiro.com.br mostra fotografias das vítima em quatro das publicações selecionadas pela 
pesquisa. 

Matérias ilustradas foram publicadas no site opantaneiro.com.br nos dias 26/02/2015; 
18/11/2015; 16/12/2015 e 17/05/2016. Três dessas publicações possuem fotos da vítima do suicídio, 
e uma delas, a imagem de uma forca. De acordo com o Manual de Prevenção de Suicídio produzido 
pela OMS, “Deve-se evitar fotografias do falecido da cena do suicídio e do método utilizado. [...]” 
(OMS, p. 7). “Não publicar fotografias do falecido ou cartas suicidas.” (OMS, p.9).  

A cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, Comportamento suicida: conhecer 
para prevenir dirigido para profissionais da imprensa, “salienta que em alguns casos, é prudente 
omitir o local onde o ato foi realizado. Estudos apontam para uma possível popularização desses 
espaços ABP (2009, p.22).” Entretanto, o site aquidauananews.com, publicou em sua página no dia 
03/11/2015, uma matéria com a seguinte manchete: “PM de Anastácio evita suicídio em Ponte Velha 
que liga Aquidauana a Anastácio” 

Conforme salienta os especialistas ABP, é aconselhável não dar destaque à notícia: no caso 
de jornais, em páginas pares e na parte inferior. Em TV, do terceiro bloco em diante; o mesmo se 
aplica a programas de rádio. Evitar coberturas de página(s) inteira(s) ou de longa duração. Caso seja 
indispensável, tentar dar uma abordagem mais abrangente ao tema (ABP, 2009, p.22).  

Na visão do sociólogo Durkheim (2000, p.159), “o exemplo é a causa ocasional que faz 
manifestar-se o impulso; mas não é ele que cria, e, se o impulso não existisse, o exemplo seria 
inofensivo”. Os pretextos dos suicidas seriam elaborados particularmente, mas sempre de maneira a 
refletir uma realidade social. 

Nessa mesma linha, o site aquidauananoticias.com.br noticiou no dia 04 de maio de 2015, 
uma matéria com o seguinte título: “Jovem de 18 anos se suicida em Anastácio”.  

Aqui, o site aquidauananoticias.com.br, também não seguiu as orientações dos manuais, 
citando até mesmo o endereço do jovem, assim como mostra nos trechos retirados da matéria acima.  
Como já foi citado anteriormente, é desaconselhável oferecer detalhes do acontecimento. Entretanto, 
o site destaca: “enforcado em um lençol amarrado em uma das vigas de sustentação da casa”. 
 Outro ponto importante a analisar nessa matéria são as informações que pessoas próximas 
repassaram a respeito da vítima: “o jovem passou o domingo junto com seus familiares, 
normalmente, rindo e conversando, demonstrando que não havia nenhum motivo que levasse a essa 
tragédia.” Todavia, conforme relata ABP (2009, p.21), “alguns entrevistados, inicialmente, poderão 
negar que a vítima tivesse dado sinais de que planejava se matar. Essa percepção costuma mudar 
com o passar do tempo”.         
 Na reportagem do site opantaneiro.com.br do dia 18 de novembro de 2015 às 09:10, segue a 
mesma linha editorial da matéria anterior: “Mulher de 39 anos comete suicídio em Aquidauana”. 

O detalhamento desnecessário é novamente observado no trecho: “[...] Uma mulher, 39 anos, 
cometeu suicídio por enforcamento em sua própria residência, situada na Vila Pinheiro, na noite de 
terça-feira (17) [...]. Os militares verificaram que havia uma faca e um pedaço de cordelete ao lado 
dela, além de outro pedaço amarrado em uma viga no teto. O marido da vítima disse que as filhas do 
casal encontraram a mãe pendurada pelo cordelete e tentaram cortar a corda, no intuito de salvá-la”.  

Em outra matéria do site opantaneiro.com.br, essa do dia 26 de fevereiro de 2015, publicada 
as 17:04, possui a seguinte manchete: “Policial aposentado comete suicídio nesta manhã em 
Aquidauana”. 

Nessa matéria, o site opantaneiro.com.br, especifica claramente a forma utilizada pela vítima, 
“enforcado com uma corrente que prendia o cachorro da família”. Ressalte-se, que o nome das 
pessoas referente às notícias em análise não serão divulgados, apenas as iniciais dos nomes, 
respeitando a sua privacidade, embora o site em estudo publicasse em suas matérias o nome 
completo das vítimas. 

Na cobertura do suicídio citada acima, observa-se que as regras de conduta em relação à 
divulgação sobre suicídio são, absolutamente, desconsideradas. Conforme podemos verificar é 
mencionado o nome completo da vítima, seu endereço, e ainda, uma detalhada explicação sobre o 
método e os objetos utilizados no evento. A matéria menciona ainda os motivos que, segundo 
moradores, teriam levado a pessoa cometer o ato. Por fim, o texto relata o conteúdo de um recado 
deixado pela vítima à sua filha. 

O manual da OMS (2000, p. 7) recomenda: 
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Devem ser evitadas descrições detalhadas do método usado e de como ele foi 
obtido. As pesquisas mostraram que a cobertura dos suicídios pelos meios de 
comunicação tem impacto maior nos métodos de suicídio usados do que na 
frequência de suicídios. Alguns locais – pontes, penhascos, estradas de ferro, 
edifícios altos, etc. – tradicionalmente associam-se com suicídios. Publicidade 
adicional acerca destes locais pode fazer com que mais pessoas os procurem com 
esta finalidade. 

 
Convém mencionar que a ABP (2009) orienta evitar a palavra suicídio em chamadas e 

manchetes. O padrão que se deve seguir, preferivelmente, é incluí-la no corpo do texto, isso não 
ocorre em seis das sete matérias analisadas na pesquisa. 

No dia 07 de janeiro de 2016, um caso dupla tentativa de suicídio é registrada pelo site 
opantaneiro.com.br. A manchete recebeu o seguinte título “Aquidauana: Bombeiros resgatam duas 
mulheres por tentativa de suicídio.” Nessa cobertura aparece uma fotografia da Ponte Roldão de 
Oliveira, popularmente conhecida por “Ponte Velha”, que liga os municípios de Aquidauana e 
Anastácio (AQUIDAUANA, 2016). 

Em fevereiro de 2016, outra tentativa de suicídio é registrada pelo site aquidauananews.com. 
A chamada da matéria trazia: “PM de Aquidauana atende ocorrência de violência doméstica e evita 
suicídio”. 

Nessa cobertura, a tentativa de suicídio foi precedida de uma situação de violência doméstica 
sofrida pela vítima. “[...] os policiais conversaram com a vítima, escutaram o relato dos motivos que a 
fizeram “perder a cabeça” e tentar o suicídio. Ela disse que brigou com seu companheiro, que ele a 
agrediu com socos na cabeça e enquanto transcorria esse diálogo, o agressor compareceu ao local  
 
querendo informações e dizendo que tudo não passou de um desentendimento entre o casal, uma 
simples discussão”. 

Segundo Day (2003) a violência doméstica, estupro e abuso sexual na infância estão entre as 
causas mais comuns de transtorno de estresse pós-traumático em mulheres. O impacto de tipos 
diferentes de abuso e de múltiplos eventos ao longo do tempo parece ser cumulativo. Para algumas 
mulheres, o peso destas agressões e sua desesperança parecem tão intoleráveis que podem levá-las 
ao suicídio.            
 No dia 1º de março de 2016, publicação do site opantaneiro.com.br destaca: “Corpo do jovem 
Emersoon Escobar é enterrado em Aquidauana”. A matéria trás uma foto do jovem de 26 anos e 
alguns depoimentos de parentes e pessoas conhecidas: “companheiro de futebol, tranquilo, amigo 
para todas as horas, de bem com a vida, carismático, parceiro de trabalho”. O enredo da matéria 
destaca que o corpo da vítima foi encontrado enforcado com uma mangueira, na noite de domingo 
em sua residência. 

Ainda no mês de março de 2016, o mesmo site  trás a seguinte manchete: “Jovem de 21 anos 
tenta suicídio na Ponte Velha: ‘sem razão para viver’”. A cobertura destaca o trabalho de intervenção 
da policia militar no sentido de evitar o suicídio de um jovem que ameaçava pular da ponte velha que 
liga os municípios de Aquidauana e Anastácio. Um trecho da matéria ressalta que a vítima justificava 
o ato dizendo que havia perdido tudo e que não havia mais razão para viver. 

Nessas duas matérias do mês de março observam-se alguns critérios utilizados de maneira 
inapropriada pelo veículo de comunicação. Levando em consideração os manuais de prevenção do 
suicídio, ressalta-se que a divulgação de fotografia da vítima, menção a cerca de instrumentos e 
técnicas utilizadas para o intento e local de ocorrência do sinistro, são informações que deveriam ser 
evitadas na abordagem do fato (OMS, 2000). 
 Em 17 de maio de 2016, o aquidauananews.com registra em uma de suas páginas de 
notícias: “Filho de funcionária do hospital de Aquidauana comete suicídio em Anastácio.” Aqui, como 
em muitas outras matérias, a identidade da vítima não foi preservada, muito menos a forma utilizada 
pela mesma, enforcamento. A matéria relata que, segundo informações, a vítima era considerada 
uma pessoa estudiosa e trabalhadora, e que o suicídio teria sido motivado por relacionamento 
amoroso. Vale ressaltar que o site opantaneiro.com.br, também mencionou o fato em uma matéria 
publicada no mesmo dia, com a seguinte manchete: “Jovem de 18 anos comete suicídio em 
Anastácio”, mencionando que a vítima cometeu o suicídio “por enforcamento quando estava na 
residência da mãe, Dagmar, funcionária do setor de limpeza do Hospital Regional de Aquidauana e 
que o mesmo era considerado um rapaz estudioso e trabalhador. Tudo indica que a atitude trágica do 
jovem foi motivada por conta de um relacionamento amoroso”. 

O site pantanalnews.com.br publicou no dia 7 de junho de 2016 em sua página de notícias 
policiais “Policiais militares resgatam homem que tentava suicídio.” Segundo essa cobertura, a vítima 
de tentativa de suicídio estava sentada no parapeito da Ponte Nova, visivelmente transtornado, 
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segundo ela, pelo término de um relacionamento afetivo.     
 Entre todas as coberturas analisadas por esta pesquisa, entre 2015 e 2016, duas delas 
merecem destaque positivamente. A primeira refere-se à matéria publicada no site 
opantaneiro.com.br, dia 16 de dezembro de 2015 às 07h02 com a manchete online: “Lamentável: 
mais uma vítima de depressão em Aquidauana.” Percebe-se a partir do título que o editor evitou 
mencionar a palavra suicídio na chamada inicial da reportagem, o que é recomendável pelos 
especialistas. Outro fator positivo nessa publicação é a indicação de um local onde as pessoas com 
depressão poderão procurar ajuda, isso é recomendado pelo manual de prevenção do suicídio, OMS 
(2000).             
 Outra matéria, também do site opantaneiro.com.br, publicada no dia 16 de setembro de 2015, 
as 16:00, é um pouco mais paradoxal, pois, ao mesmo tempo que desmistifica bastante o assunto, 
tratando-o como um problema de saúde pública, apontando formas de tratamento e fomenta o 
debate, porém, trás consigo um rol de tentativas de suicídio com requintes de detalhes em seu texto. 

O ponto negativo da referida manchete, de acordo com os manuais da OMS seria o fato de 
detalhar as formas de tentativas de suicídio: “[...] um jovem de 19 anos cortou um dos pulsos após se 
desentender com a esposa. [...] um rapaz de 18 anos ingeriu solvente de tinta, após também se 
desentender com a mulher. [...] um adolescente de 15 anos tentou se enforcar amarrando um lençol 
em uma árvore. [...] conter um jovem de 19 anos com surto psiquiátrico no conjunto habitacional São 
José”.  

Por outro lado, o ponto positivo dessa cobertura foi a forma como se tratou o tema e as 
formas de se buscar ajuda: [...] Apesar do problema estar evidente, o tema ainda é tratado como 
tabu, e por incrível que pareça, este continua sendo um assunto invisível, fora do radar da 
sociedade.[...]‘Projeto Labirinto – Suicídio precisamos ouvir sobre isso’ em parceria com a Clínica 
Espaço Vida. [...] O evento irá  acontecer na próxima sexta-feira (18), durante todo o dia na praça 
dos estudantes, região central de Aquidauana [...]. 

É oportuno mencionar que o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (2007) cita em seu 
artigo 6º: É dever do jornalista: VIII - respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à 
imagem do cidadão; também no Art. 7º O jornalista não pode: IV – expor pessoas ameaçadas, 
exploradas ou sob risco de vida, sendo vedada a sua identificação, mesmo que parcial, pela voz, 
traços físicos, indicação de locais de trabalho ou residência, ou quaisquer outros sinais. 

Nessa mesma linha, a Comissão Nacional de Ética (CNE), com base no Código Nacional de 
Ética dos Jornalistas julga casos de infração. Assim, se alguém que entender-se prejudicado por 
alguma matéria publicada, e a responsabilidade é do jornalista, encaminha uma representação ao 
Sindicato dos Jornalistas, que a envia a sua Comissão Estadual de Ética, que abrirá processo, ouvirá 
as partes e fará o seu julgamento. Entretanto, se qualquer das partes ainda não ficar satisfeito com a 
decisão, pode recorrer à CNE. 

Por outro lado, é importante considerar que o exercício do jornalismo é muito importante para 
a sociedade. O direito à informação é garantido pela Constituição e um pressuposto legítimo dos 
profissionais da área. Um trabalho jornalístico realizado de maneira eficaz e bem orientado pode 
trazer grandes benefícios a toda comunidade, bem como contribuir para desenvolvimento de 
importantes políticas sociais. 

A divulgação de informações seguras e confiáveis pode ser o ponto de partida para o debate 
sobre o tema. O Ministério da Saúde do Brasil tem informações sobre a Estratégia Nacional de 
Prevenção do Suicídio, cuja portaria e publicações relacionadas podem ser acessadas. Informações 
sobre mortalidade por suicídio podem ser obtidas no site do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade do DataSUS (ABP, 2009). 
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Considerações finais 

 
As manchetes analisadas nessa pesquisa revelam o cenário preocupante que envolve o 

suicídio nos municípios de Aquidauana e Anastácio, estado de Mato Grosso do Sul, nos últimos anos. 
Acontecimentos que sensibilizam a população desse espaço geográfico e geram ansiedade e 
apreensão entre os moradores desses municípios. 

O suicídio ainda é um assunto carregado de tabu e invisibilidade por parte da sociedade. A 
abordagem do suicídio deve abranger além de ações de intervenção dos profissionais da saúde, um 
amplo debate acerca de suas causas, sintomas e métodos de prevenção. Nesse sentido, a mídia 
assume um papel importante, pois, ela faz parte da vida das pessoas, influência e conduz suas 
formas de pensar, agir, sentir e ver o mundo. 

Sempre que um caso de suicídio se torna público, vem à tona necessidade de prevenção. 
Mas, em dois ou três dias, os meios de comunicação não exploram mais o tema e o assunto sai de 
cena. Todavia, os casos, estes não cessam. São milhares de registros diários em todo o Brasil e 
grande parte deles em Mato Grosso do Sul, com destaque para Aquidauana e Anastácio, cidades 
vizinhas. 

Somente em 2015, foram registrados mais de 100 casos em Mato Grosso do Sul, ou seja, 
uma média aproximada de 12 casos por mês e seis a cada 15 dias. Porém, esses números podem 
ser muito maiores se levarmos em consideração os casos de suicídios não registrados. Segundo a 
OMS, o número de suicídios frequentemente é subestimado, e a extensão deste viés varia de acordo 
com o país, dependendo principalmente da maneira como o suicídio é registrado.  

Segundo Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos, 
publicado em 2016 pelo Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul registrou 562 tentativas de suicídio  
 
de pessoas que tentaram se matar ingerindo agrotóxicos. O Estado ocupou o 2ª lugar da região 
Centro-Oeste, responsável por 21% de tentativas de suicídio desse tipo na região. No Centro-Oeste, 
na frente de Mato Grosso do Sul vem Goiás: responsável por 53% dos casos. Foram 32 mil e 369 
tentativas em todo o país entre 2007 e 2013, e a região Centro-Oeste contabilizou 2 mil 730 tentativas 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). 

As razões para a subestimação dos números de casos de suicídio incluem, entre outros 
estigmas, fatores políticos e sociais e regulações de agências seguradoras, o que significa que 
alguns suicídios podem ser registrados como acidentes ou mortes por causa indeterminada, o que é 
muito comum no Brasil. Isso sem levar em conta os casos de acidentes automobilísticos especiais, 
tais como, rachas, pegas, cavalos de pau, roleta russa, etc. 

Seguramente, suicídio é um tema de interesse público, porque retrata uma condição 
socioambiental de um determinado espaço geográfico. Nessa linha, a mídia tem o dever de informar 
a população sobre os acontecimentos que fazem parte do meio ao qual todos estão inseridos. A 
informação é um direito de todos, e a liberdade de imprensa é um dos pressupostos no exercício do 
jornalismo. 

Contudo, quando se trata de divulgação sobre suicídio ou tentativas de suicídio, todo cuidado 
é pouco. A postura da imprensa nesses casos requer um treinamento e tratamento adequado, 
voltado, principalmente, para prevenção. Ressalta-se, que o compromisso com a responsabilidade 
social, que também faz parte do código de ética do jornalismo, deve nortear todo o trabalho de 
divulgação desses veículos de comunicação. 

Ao analisar os principais sites de notícias de Aquidauana e Anastácio observou-se que o 
tema é tratado com frequência por esses veículos, devido ao alto índice de suicídios e tentativas de 
suicídio nos municípios em questão. As coberturas de suicídios realizadas por esses sítios, em 2015 
e 2016, demonstram não haver, praticamente, nenhuma preocupação com as orientações da 
Organização Mundial da Saúde sobre como a mídia deve proceder diante desses casos. 

Fotografias, endereços, formas de tirar apropria vida e até o tipo de objeto utilizado pelas 
vítimas foram descritos detalhadamente nessas matérias. O uso inapropriado da palavra suicídio, 
bem como, os locais onde os fatos ocorreram são facilmente identificados nas coberturas desses 
veículos. Esses procedimentos são desaconselháveis quando se trata de suicídio. 

É necessário reforçar que, o que pode contribuir para o desenvolvimento do suicídio ou do 
crime, não é o fato de se falar deles, é a maneira como se fala. Ao abordar o suicídio em suas 
páginas online, esses sites também poderiam contribuir oferecendo informações mais concretas em 
relação ao preconceito que as pessoas possuem sobre o tema, fomentar o debate sobre o assunto e 
orientar formas de prevenção. 

 Transtornos mentais encontram-se presentes na maioria dos casos de suicídio, 
principalmente, depressão, transtorno do humor bipolar, dependência de álcool e de outras drogas 
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psicoativas. Tanto a tentativa como o ato suicida em si são motivados por ideações suicidas, ou seja, 
pensamentos geralmente relacionados à desvalia, que levam o indivíduo a pensar e planejar sua 
própria morte. Dar especial atenção à pessoa que tentou se suicidar é uma das principais estratégias 
de prevenção do suicídio, recomendam os especialistas. 

 Ajudar as pessoas a superar o senso comum, de que o suicídio é um ato de covardia, 
coragem ou falta de Deus no coração; que somente pessoas com transtornos mentais cometem 
suicídio; ou que alguém com propensão ao suicídio está determinado a morrer deve ser um dos 
objetivos em que a mídia necessita atuar. O psiquiatra Augusto Cury afirma: “O suicida na verdade 
não quer se matar, mas quer matar a sua dor” (AUGUSTO CURY, 2003).  
 Considerando-se que o suicídio é um assunto muito complexo, a publicação de atos suicidas 
coloca em questão o direito fundamental do cidadão à informação e os problemas que podem 
provocar em algumas pessoas. Desta forma, sugere-se a investigação sobre o conhecimento dos 
responsáveis pelas mídias analisadas das normas existentes para a publicação de casos de suicídio, 
contribuindo assim para a desmistificação e prevenção do suicídio nos referidos municípios.  
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Resumo 
O suicídio enquanto uma questão de saúde pública, precisa ser estudado através de metodologias 
que proporcionem mais subsídios para o entendimento desse fenômeno complexo que se tornou uma 
grande questão social e de saúde na contemporaneidade. Assim, o presente estudo pretende traçar 
um perfil, bem como analisar o padrão espacial da distribuição da mortalidade por suicídio no Distrito 
Federal no período de 2000-2015 nas diferentes Regiões Administrativas do Distrito Federal - DF, 
através de técnicas de geoprocessamento. A metodologia consistiu em revisão da literatura, 
levantamento de dados e uso de geotecnologias como análise de Kernel. Foi traçado um perfil do 
suicídio durante o período dos anos de 2000-2015, e esse perfil foi caracterizado como sendo a 
maioria das vítimas do gênero masculino, sobrepondo-se cerca de quatro vezes mais que a gênero 
feminino. Os jovens também são maioria nas ocorrências de óbitos por suicídio; o meio utilizado na 
maioria dos casos é o enforcamento na própria residência. Esse perfil está em consonância com a 
literatura, sendo um resultado que vai ao encontro dos dados a nível local e mundial, muito ainda, a 
literatura não tenha uma vasta produção sobre os fatores que podem explicar sociologicamente e 
fenomenologicamente o porquê desses resultados. O padrão espacial mostrou maior expressividade 
nas áreas mais urbanizadas, sendo uma importante categoria a ser analisada para a gestão de 
políticas públicas na área. 
 

Palavras chave: Suicídio, Geografia, Saúde Mental, Padrão Espacial. 

 
Abstract 

Suicide as a public health issue needs to be further studied through methodologies that provide more 
support for the understanding of this complex phenomenon that has become a major social and health 
issue in contemporary times. Thus, the present study intends to analyze the spatial pattern of the 
distribution of death rates by suicide in the Federal District of Brazil in the period of 2000 through 2015 
variables of the different Administrative Regions of the Federal District, by means of techniques of 
geoprocessing by the use of geotechnologies. The methodology consisted of exploratory research, 
literature review, data collection and use of geotechnologies as the Kernel map. A profile of suicide 
was drawn during the period 2000-2015, and this profile was characterized as the majority of the male 
gender, overlapping three to four times more than in the female gender. Young people are also the 
majority in the incidence of suicide deaths; the means used in the majority of cases is hanging in his or 
her own residence, This profile was in agreement with the literature, being a result that meets the data 
at local and world level, even though the literature does not have a vast production on the factors that 
can explain sociologically and phenomenologically the cause of these results. The spatial pattern 
showed greater expressiveness in the urbanized areas, being an important category to be analyzed 
for the management of public policies in the area. 

 
Key works: Suicide, Geography, Mental Health, Spatial Pattern. 
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Introdução 

 
A Organização Mundial da Saúde - OMS (1996) entende o suicídio como um problema de 

saúde pública. De acordo com o primeiro relatório global da OMS sobre a prevenção do suicídio, mais 
de 800 mil pessoas se suicidam todos os anos, e a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no 
mundo. Destes, cerca de 75% ocorre em países de baixa e média renda. No mundo como um todo, 
em números absolutos, o suicídio mata mais que o homicídio e as guerras juntos (MINAYO, 2010). O 
suicídio é a segunda maior causa de morte no mundo entre as pessoas entre 15 e 29 anos (OMS, 
2014).  

O suicídio é um fenômeno complexo imbuído de diferentes significados e visto, em geral, 
como um tabu. As consequências em ser um assunto velado são muitas, como: dificuldade de 
diálogo com a sociedade resultando na falta de métodos preventivos e de promoção da saúde 
mental, o adoecimento do núcleo familiar após a perda de um ente por suicídio, a carência de 
políticas públicas que se atentem aos indivíduos com sofrimentos psíquicos, e também a 
subnotificação dos dados de óbito por suicídio que resultam em pesquisas com menos confiabilidade 
e dados que não correspondem à realidade, tendo como consequência poucos estudos que 
problematizem o fenômeno por diferentes métodos, e, principalmente, a pouca compreensão dos 
fatores de risco que podem ser observados e prevenidos. 

Os dados sobre as tentativas de suicídio não são habitualmente expostos, podendo-se inferir 
que este valor não expressa a nossa realidade de fato. Para o Ministério da Saúde: “[...] os registros 
de tentativas de suicídio são mais escassos e menos confiáveis, mas estima-se que seja pelo menos 
10 vezes maior que o número de suicídios” [...] (BRASIL, 2009). Outros fatores também podem 
influenciar os registros como idade, método utilizado para tentativa de suicídio, cultura e acesso a 
serviços de saúde. Na maioria dos países, os índices de tentativas de suicídio não são claramente 
conhecidos (OMS, 2002).  

As informações da literatura indicam que as estatísticas de suicídio se distribuem 
desigualmente pelo mundo em relação ao sexo, grupo de idade, modo de perpetração, raça e etnia 
(CAVALCANTE, 2012; MINAYO, 2010). Esses fatores de risco supracitados são importantes para a 
análise e a abordagem da pessoa com risco de tentativa de suicídio por parte do profissional da 
saúde, pela família, amigos, colegas e pela sociedade. Toda pessoa que fala sobre suicídio e já 
passou por alguma tentativa merece um foco diferenciado. Diferente do dito popular “quem fala que 
vai se matar não se mata” os óbitos por suicídio estão intimamente relacionados às tentativas e são 
anunciados. 

No Brasil, o Ministério da Saúde publicou a Portaria 1.271, de 6 de junho de 2014, na qual 
obriga hospitais públicos e privados a informar os serviços municipais de saúde, em até 24 horas, 
sobre tentativas atendidas. A notificação compulsória é obrigatória para os médicos e outros 
profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam 
assistência ao paciente, em conformidade com o artigo 8º da Lei nº 6.259, de 30/10/1975. Entretanto, 
o Senado analisa o Projeto de Lei que obriga a notificação em até 72 horas das tentativas de suicídio 
atendidas pelos serviços públicos e privados de saúde. A PL 498/07 foi aprovado pela Câmara e 
passou para o Congresso como PLC 153/09.  

O Brasil é o oitavo país do mundo com maior número de mortes absolutas por suicídio, mais 
de 11,8 mil mortes somente no ano de 2012 (OMS, 2014). Proporcionalmente ao tamanho da 
população, quando adequado a taxa de 100.000 habitantes é inferior à média de suicídios mundial, 
porém, em apenas dez anos, o número de registros de suicídios aumentou no país em mais de 10%. 

Estes dados mostram que o suicídio enquanto uma questão de saúde pública, precisa ser 
mais estudado através de metodologias que proporcionem mais subsídios para o entendimento desse 
fenômeno complexo que se tornou uma grande questão social e de saúde na contemporaneidade. 
Desta forma, existe a necessidade de se pesquisar os padrões espaciais, culturais, socioeconômicos 
e quais mais que possam influenciar no comportamento suicida nas diferentes regiões brasileiras. As 
análises sobre as relações sócios espaciais e sócios territoriais ainda são incipientes. 

A análise espaço-tempo como afirma Bailey (2001) tem a contribuir com os estudos 
epidemiológicos e com a Saúde Coletiva, de forma geral, no mapeamento de doenças, estudos 
ecológicos, análises de aglomerados de doenças e a avaliação ambiental e o próprio monitoramento-
controle de políticas públicas. O espaço e as pessoas são importantes dimensões de análise de 
fenômenos epidemiológicos e conjunto espaço-tempo-sociedade é também o objeto da geografia. A 
geografia estuda a relação entre sociedade e o espaço-tempo, ou seja, como, onde, e em que 
condições e por que causas se dá o processo de desenvolvimento humano e para isso, compreende 
esse processo como resultado da acumulação de forças históricas através do tempo (BARCELOS, 
1996). 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   125 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
No Brasil, o uso do geoprocessamento nos estudos da saúde ainda é relativamente recente. 

No final da década de 1990 com maiores tecnologias e uso do mapeamento digital, facilitou-se o uso 
e as análises em que os dados são referenciados (ou georreferenciados, para uma análise espacial-
temporal). 

No contexto da geografia, nesta pesquisa especificamente no âmbito da geografia da saúde, 
percebe-se que o uso do Sistema de Informação Geográfica (SIG) nos estudos de saúde no Brasil é 
usado, entre outros, na análise da urbanização e do ambiente e a avaliação de sua correlação com a 
saúde das populações (PINA; SANTOS, 2000). Isso permite não só uma análise mais detalhada dos 
processos de doença-saúde, como também dos meios de prevenção, criação de índices, e análises 
locais que considerem as especificidades da região. 

Neste contexto, o objetivo do presente artigo é traçar um perfil do suicídio bem como analisar 
o padrão espacial da distribuição da mortalidade por suicídio no Distrito Federal no período de 2000-
2015 por meio de técnicas de geoprocessamento e pelo uso de geotecnologias.  

  

Procedimentos Metodológicos 

 
O presente artigo se baseia na compreensão que há uma relação entre o espaço geográfico e 

a distribuição de suicídios no território, nas Regiões Administrativas do Distrito Federal. Assim é 
imperativo analisar quais fatores socioeconômicos - culturais e espaciais que estão ou não 
relacionados com o fenômeno do suicídio no DF. Pois a Geografia da Saúde carrega grande 
contribuição para estudos no âmbito da saúde tanto acadêmica, quanto na gestão de políticas com 
necessidade de criação de ações, programas e políticas públicas para seu melhor entendimento, 
prevenção e promoção de uma qualidade de vida melhor para todas e todos. 

A metodologia da pesquisa requer a estruturação e normalização dos dados. Para isso, foi 
realizada pesquisa documental dos dados obtidos através da Secretaria da Saúde (SESDF), da 
Polícia Civil (PCDF) e também análise de dados das pesquisas da Companhia de Planejamento do 
Distrito Federal CODEPLAN - Síntese de Informações Socioeconômicas, 2014 e as Pesquisa Distrital 
por Amostra de Domicílios (PDADs) 2015/2016. As pesquisas contêm informações socioeconômicas 
e geográficas do Distrito Federal na escala de suas RA’s. Assim, a PDAD 2015/2016 aborda aspectos 
relativos às Características da Unidade Domiciliar, Infraestrutura, Engajamento Social, Características 
da População Urbana e de Migração, Características de Educação, Trabalho e Rendimento dos 
Moradores, Posse de Bens, Equipamentos e Serviços, entre outros 

A palavra Kernel em livre tradução significa “núcleo” em inglês. No contexto das 
Geotecnologias e desta pesquisa, esse termo faz alusão a um método estatístico de estimativa de 
densidades. Ou seja, nesse método cada uma das observações do evento analisado é ponderada 
pela distância em relação a um valor central, o núcleo. Assim, o Mapa de Kernel é uma escolha para 
a análise geográfica do comportamento de padrões espaciais. 

A estimativa Kernel é uma técnica de interpolação exploratória que gera uma área de 
concentração. Essas áreas são onde o evento estudado tem uma maior ocorrência, o que demonstra 
uma aglomeração em uma distribuição espacial. O estimador de intensidade é muito útil para nos 
fornecer uma visão geral da distribuição de primeira ordem dos eventos. Trata-se de um indicador de 
fácil uso e interpretação (CÂMARA; CARVALHO, 2004). Importante ressaltar que o método estimador 
Kernel não é um modo de visualizar aglomerados por si, mas sim um método para explorar e 
demonstrar o padrão de pontos de dados em saúde, sendo útil no momento em que gera uma 
superfície contínua a partir de dados pontuais. (CROMLEY; MCLAFFERTY, 2002). 

A visualização será de superfície contínua com as respectivas densidades calculadas nas 
localizações do espaço. Desta forma a visualização é dada onde os pontos formam o aglomerado, 
tornando assim o método menos arbitrário. Portanto o estimador de intensidade de Kernel é um 
método confiável para avaliar o comportamento dos padrões de pontos em um dado espaço, 
demonstrando uma visão geral da distribuição de primeira ordem de eventos (CARVALHO; CÂMARA, 
2002).  
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 O suicídio e suas variáveis de análise no Distrito Federal no período de 2000-2015.  

 

Faixa etária 

 
Para melhor análise dos dados, a faixa etária foi dividida nos grupos de 10-14 anos, 15-29; 

30; 59 e 60 até 98 anos e os NI – não informados. Referente à faixa etária, ou seja, a idade de 
ocorrência dos óbitos por suicídio, os jovens com 20-29 anos são a faixa que mais mostram a maior 
concentração, seguidos pela faixa 30-39 anos. 

 

FIGURA 01 – Gráfico suicídio por faixa etária 2000-2015. 

 

FONTE: dados PCDF, elaboração própria. 

 

 Os óbitos na faixa etária de 20-29 representaram 27% dos suicídios no período, 
seguido pela faixa etária 30-39 anos que representam 23%, essas faixas etárias representam 50% 
dos suicídios no período, o número de ocorrências não informadas foi referente a 1,9 % dos óbitos 
por suicídio e a faixa etária com menor ocorrência de suicídios foram 10-14 anos, representando 
1,2% do total de suicídio.               

 Na literatura sobre os dados do suicídio no Brasil e também na literatura a escala 
mundial, o suicídio vem aumentando entre jovens e jovens adultos, para Bertolote (2012), não há 
como negar um aumento de dez vezes na incidência de óbito por suicídio em jovens de 15 a 24 anos 
entre 1980 e 20027. Os estudos sobre adolescentes e adultos jovens que tenham cometido suicídio 
são presentes na literatura, indivíduos nessa faixa etária passaram a se suicidar mais que os adultos 
com idade acima de 45 anos e essa tendência parece se manter nos próximos anos, segundo as 
projeções da OMS (OMS, 2013). 

No Brasil o suicídio é responsável por 3,7% das mortes entre os jovens de 15 a 29 anos 
(WAISELFISZ, 2014). Nos dados do Distrito Federal se confirmam essa tendência, o Mapa da 
Violência de 2014 (levantamento mais recente) também aponta uma alta de 15,3% entre jovens e 
adolescentes no Brasil, de 2002 a 2012 (BRASIL, 2014). 

Na associação dos óbitos por suicídio e sua relação com sofrimentos psíquicos os jovens são 
muito afetados pela depressão e transtornos, bem como a expectativa da sociedade e a fase de 
escolhas. Assim, muitas vezes o suicídio se torna uma saída para os problemas, apresentado como 
uma solução. 

                                                           
27

 Matéria da revista disponível em: http://www.unesp.br/aci/revista/ed13/com-saida 
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 Gênero  

 No referente ao gênero das ocorrências de suicídio no período, é importante observar 
que o gênero masculino em todos os anos teve mais ocorrência.  

 

FIGURA 02 – Gráfico suicídio por gênero 2000-2015.  

 

FONTE: dados PCDF, elaboração própria. 

 
No DF, no período analisado de 2000-2015, os óbitos relacionados ao gênero, mostram que a 

ocorrência no gênero masculino é maior cerca de 4 vezes mais do que no feminino. Estando também 
em consonância com a literatura, sobre a superioridade constante de óbitos por suicídio no gênero 
masculino. É importante frisar que as ações, condutas e feitos dos indivíduos quando julgados 
próprios de um gênero ratificam todo o percurso histórico da construção desses sujeitos enquanto 
uma construção social, ou seja, muitas narrativas sobre o suicídio, de histórias sobre ambos os 
gêneros também fazem parte de se pensar o suicídio como a divisão sexual dos papéis, na qual se 
baseia em crenças de sistemas biológicos o que “possibilita e induz a constituição de suicídios 
considerados próprios aos homens e outros às mulheres, bem como institui formas e maneiras de se 
suicidar por meios considerados masculinos ou femininos" (LOPES, 2007, p.254). 

Assim, como a literatura sugere, o gênero masculino demonstra maiores ocorrências de óbito por 
suicídios, mas além da dualidade de coleta dos dados (apenas o sexo biológico, e não a orientação e 
identidade sexual). Os argumentos que sugerem explicar a maior ocorrência de óbitos por suicídios 
no gênero masculino do que no feminino, categorizam os prováveis motivos e meios como 
masculinos ou femininos, por exemplo, as mulheres estarem mais suscetíveis a envenenamentos do 
que os homens, isso ocorre pela própria construção brutal de um ato de enforcamento, ou uso de 
armas, mais conectados com o masculino no imaginário social. Assim, é importante destacar a 
necessidade do debate que o sistema patriarcal carrega nas interpretações sobre o suicídio 
relacionado ao gênero.  

Para Barata (2009) há um maior risco de transtornos mentais em mulheres desempregadas ou 
trabalhadoras do setor informal, donas de casa e/ou desocupadas em relação às mulheres do setor 
formal. Já nos homens a maior ocorrência também é nos desempregados e inativos, porém não há 
uma grande diferença entre os setores formais e informais. 

Em relação ao gênero dos suicídios é importante saber que os papéis diferenciam se dentro dos 
pequenos núcleos como os familiares, bem como da sociedade em geral, assim diferentes 
sociedades também produziram diferentes graus entre homens, mulheres e suas orientações e 
identidades sexuais. Assim, a causa morte também é algo identificado como relacional ao gênero, já 
que na construção dos papéis sociais, cada gênero ocupa um suposto papel a ele atribuído 
socialmente. Assim como o gênero é importante para análise do fenômeno suicídio, a causa morte 
traz importante contribuição para o debate. 
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Causa Morte 

 No tocante a causa morte, os dados foram organizados segundo o código das Lesões 
Autoprovocadas Intencionalmente - LAI. Esse código representa os meios empregados e 
correspondem a X60-X84. Referente à base de dados, todos os óbitos por suicídio foram trocados 
por seus respectivos códigos.  

No período de 2000-201 o meio empregado mais utilizado foram os meios X70 – X73 que 
correspondem respectivamente a: X70.- Lesão autoprovocada intencionalmente por enforcamento, 
estrangulamento e sufocação. Seguida por X73.- Lesão autoprovocada intencionalmente por disparo 
de espingarda, carabina, ou arma de fogo de maior calibre. No primeiro período analisado, os anos 
com maiores ocorrências foram os anos de 2003, com 82 ocorrências, sendo 38 referente a X70 e 19 
a X73. No ano de 2006 totalizou 46 ocorrências referentes à X70 e 12 a X80- Lesão autoprovocada 
intencionalmente por de um lugar elevado. Inclui: queda intencional de um nível a outro. 

 O ano com mais óbito por suicídio foi o ano de 2014, com 135 óbitos, sendo 72 X70 e 15 X73. 
Assim, de acordo com o gráfico abaixo, X70 [enforcamento] representa 50% dos óbitos por 

suicídio, seguidos X73 [arma de fogo] representando 16% das ocorrências e X80 [queda intencional] 
com 10%. Foram as causas morte que tiveram maior destaque nas ocorrências de suicídio no DF 
durante o período analisado 

FIGURA 03 – Gráfico suicídio por causa-morte 2000-2015. 

 

FONTE: dados PCDF, elaboração própria. 

 

Entre os meios empregados, no Brasil predomina-se o enforcamento, seguido pelo uso da arma 
de fogo e pelo envenenamento (BOTEGA, 2012). Assim, o DF também tem dados que sugere uma 
consonância com os dados do Brasil e da literatura em escala mundial. Apesar de um importante 
indicador da seriedade do suicídio, o método de suicídio deve ser contextualizado e integrado com 
outros fatores para ser verdadeiramente significativos, como por exemplo, a relação cultural que o 
meio empregado tem com a sociedade. Os meios empregados com mais frequência em um suicídio 
variam segundo a cultura e o acesso a que se tem a eles, além do gênero e a faixa etária, entre 
outros fatores. Como um exemplo da variância cultural, na Inglaterra e Austrália predominam o 
enforcamento e a intoxicação de gases, nos Estados Unidos a arma de fogo, na China e no Sri Lanka 
o envenenamento por pesticidas (BOTEGA, 2015).  

 
Local  

A figura a seguir mostra que no período dos anos analisados 2000-2015, a residência, 
representou 77% do local de ocorrência dos suicídios. Seguido por rua ou estrada que contempla a 
calçada e o passeio e por áreas de comércio e de serviços, tais como: aeroporto, armazém, banco, 
boutique, café, cassino, centro comercial (shopping center), edifício de escritórios, entreposto, 
estação (de): ferroviária, rádio ou televisão, rodoviária, garagem comercial, hotel, loja comercial, 
mercado, posto de serviços para veículos a motor, restaurante e supermercado, exclui a garagem em 
residência. Esse padrão do DF segue o demonstrado pela literatura mundial e brasileira, onde os 
maiores números do local de ocorrência do suicídio são nas residências que influenciam a 
disponibilidade e a acessibilidade aos meios (BOTEGA, 2014).  
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FIGURA 04 – Gráfico suicídio por local de ocorrência 2000-2015. 

 

FONTE: dados PCDF, elaboração própria. 

 

O Padrão Espacial do Suicídio no Distrito Federal 
 
O Distrito Federal demonstra peculiaridades em relação a sua dinâmica de centro-periferia e 

as relações com outros núcleos urbanos. No simbólico é como se Brasília, no contexto do plano 
piloto, atuasse como o centro da capital, sendo o centro político. Porém, Brasília é polinucleada, ou 
seja, possui 31 Região Administrativa onde cada uma tem o seu núcleo de funcionamento e de 
habitações.   

 
MAPA 01- Mapa das 31 regiões administrativas do Distrito Federal. 

 
FONTE: Elaboração própria. 

   
Assim, Brasília foi acompanhada de uma expansão urbana com pouca continuidade, tanto à nível 

populacional como funcional em seus serviços. Além disso, permitiu também a criação de novos 
assentamentos com pouca infraestrutura e sem capacidade de gerar novos empregos. 
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Esse cenário é marcado por um espaço de segregação social, o que segue o modelo da dinâmica 

de urbanização dos países categorizados como em desenvolvimento, com acelerado crescimento e 
falta de ordenamento. Assim entender como se dispersa o suicídio pelo DF permite observar se há 
relações com esse cenário. Para isso foi utilizado técnicas de análise espacial. 

O estimador Kernel avalia os eventos tendo o ponto como unidade de análise. Levando-se em 
conta que o dado populacional é agrupado a unidade mínima oficial de agrupamento, no caso o setor 
censitário. Ao atribuir-se ao centróide dessa região o dado populacional conhecido, tem-se a 
possibilidade de estimar a intensidade dessa população através de uma função Kernel se adequando 
assim a população propiciando a análise da densidade. 

 

MAPA 02 – Mapa de densidade dos suicídios no período 2000-2015. 

 
FONTE: Elaboração própria. 

 

Analisando o mapa de densidade dos suicídios no período de 2000-2015 as RA’s onde tiveram 
focos com tais destaques foram: Planaltina, Gama, Santa Maria, Brazlândia, Itapoã, São Sebastião, 
Jardim Botânico, além de Sobradinho e Sobradinho II.  

A maior concentração se estende da RA I Plano Piloto, passa na RA XXIII Varjão, RA XVIII Lago 
Norte, RA XXII Sudoeste/Octogonal, RA X Guará, RA XIX Candangolândia, RA VIII Núcleo 
Bandeirante, RA XVII Riacho Fundo, RA XX Águas Claras, RA XXX Vicente Pires, RA III Taguatinga, 
RA XV Recanto das Emas, RA XII Samambaia e uma grande parte da RA IX Ceilândia que são as 
áreas onde a ocupação urbana é mais intensa. Nos últimos anos, além do aumento da densidade 
dos locais do suicídio no Distrito Federal, São Sebastião se destaca com um considerável aumento 
na quantidade de ocorrências. 

Os mapas de densidade, que permitem uma análise de eventos pontuais e se sua concentração 
de ocorrências significativa mostrou que os locais de ocorrência do suicídio, têm uma maior 
densidade próxima da Região Centro-Sul, Oeste, Sudoeste e Sul do Distrito Federal, onde fica a 
principal mancha urbana do DF. Essa parte é composta por RA’s de diferentes datas de criação, 
diferentes serviços, aspectos culturais e socioeconômicos. Assim é importante ponderar que observar 
o DF como um todo demonstra que a desigualdade em saúde ocorre também no interior das regiões. 
Portanto é importante considerar que as variáveis quando analisadas em escala menores devem 
levar em consideração não somente o espaço. Outras variáveis podem ter uma relação mais forte 
com o fenômeno dentro das suas respectivas RA’s, como gênero, ocupação, faixa etária, entre outras 
consideradas no perfil epidemiológico da presente pesquisa. O que tem se observado é que cada vez 
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mais as pessoas têm buscado no suicídio uma alternativa para dar um fim na sua dor 
(FENSTERSEIFEIR et al, 2006). 

Esse aumento do número de suicídios pode ser uma expressão da organização atual, onde o 
homem não se sente mais feliz nessa sociedade pós-moderna (TIMBÓ, 2006). Fensteserfeir (2006) 
ainda explica que é justamente por isso que alguns autores ressaltam ser equivocado pensar o 
suicídio apenas como um representante de uma patologia individual, um agudo sofrimento psíquico 
ou mesmo pensar que os indivíduos que têm o pensamento de suicídio são raridades ou constituem 
focos isolados. 

A sociedade em que vivemos não é isenta de significados e conflitos de várias identidades 
culturais, muitas vezes se busca saídas e defesas para esse mal-estar na nossa sociedade, assim a 
incerteza, o não ter controle do seu tempo para suas necessidades acaba afetando os indivíduos. 
Cassorla (2004) enfatiza que o suicídio se mostra como o ápice da audestruição dos sujeitos, 
mostrando o fracasso de uma vida na modernidade, onde não se acha ou se aceita lugares na 
sociedade, sendo assim um espaço conflituoso de viver. 

 
Considerações Finais 
 

O perfil do suicídio durante o período dos anos de 2000-2015 foi caracterizado como a maioria do 
gênero masculino, sobrepondo-se três a quatro vezes mais que no gênero feminino. Os jovens 
também são maioria nas ocorrências de óbitos por suicídio, o meio utilizado na maioria dos casos é o 
enforcamento na própria residência. A maior parte dos suicídios na região foram cometidos na parte 
mais urbanizada do DF. Esse perfil foi em consonância com a literatura, sendo um resultado que vai 
ao encontro dos dados a nível local e mundial, muito ainda, a literatura não tenha uma vasta 
produção sobre os fatores que podem explicar sociologicamente e fenomenologicamente o porquê 
desses resultados. 

Assim, esses resultados se tornam importante ferramenta para uma análise do fenômeno suicídio, 
pois a relação entre esse perfil mostra que existem várias questões a serem problematizados, tais 
como: Por que os jovens permanecem como uma população que está mais vulnerável ao suicídio? A 
maior parte da ocorrência de suicídio estar em ocupação urbana se deve a lógica de ocupação do 
território e/ou um modo de vida urbano? Porém, importante destacar que todos os fenômenos na área 
da saúde – bem como o nascer, as doenças, entre outros, são materializados em pessoas. E essas 
não estão distribuídas de uma forma aleatória no espaço. Essa distribuição é determinada por fatores 
culturais históricos, socioeconômicos. Assim, ao se pesquisar eventos que ocorrem na área da 
saúde, principalmente com registros de óbitos e/ou doenças são imperativos que seja analisado a 
relação desse evento com o seu local de ocorrência, entendendo que as pessoas produzem e são 
produzidas pelo espaço em que vivem. 
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Resumo 
O crack é um problema de saúde pública no Brasil, consumido em 98% dos municípios. No Paraguai, 
em dois anos houve aumento de 95,4% no tratamento de usuários de crack. Ponta Porã/MS e Pedro 
Juan Caballero/Paraguai são cidades-gêmeas cujo atendimento em saúde mental funciona em 
interdependência. Do lado brasileiro, o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) 
recebe usuário e família independente de nacionalidade ou cadastro no sistema do Cartão Nacional 
de Saúde. Este estudo objetivou identificar características sociodemográficas do usuário de crack em 
tratamento das cidades gêmeas. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com entrevistas 
semiestruturadas com famílias de usuários de crack cadastradas no CAPS AD de Ponta Porã/MS, em 
2014, com dados submetidos ao método de análise do discurso. Descartaram-se 67% dos 
prontuários da amostra pela impossibilidade em localizar os pacientes porque domicílio no Paraguai 
não é informado. Os usuários de crack em tratamento são brasileiros (90%), maiores de idade 
(100%), falam português (90%), utilizam SUAS (60%), buscaram o serviço espontaneamente (85%), 
usam álcool (90%), sofreram violência (70%), não possuem problemas de saúde (40%). Conclui-se 
que as inconsistências no cadastro e a dificuldade de abordagem dos pacientes paraguaios, 
influenciam no conhecimento sobre a realidade do crack na fronteira. Falhas no encaminhamento da 
rede pública de proteção tornam os usuários ainda mais invisíveis. Crack, álcool e violência não são 
percebidos como problemas de saúde. Registros equivocados e subnotificação oficial dificultam a 
obtenção da identificação do usuário de crack em tratamento na cidade gêmea e consequentes 
políticas de intervenção. 
 
Palavras-chave: crack, cidades gêmeas, fronteira, acessibilidade. 
 
 
Resume 
Crack cocaine is a public health problem in Brazil, consumed in 98% of municipalities. In Paraguay, in 
two years there was a 95.4% increase in the treatment of crack users. Ponta Porã/MS and Pedro Juan 
Caballero/Paraguay are twin cities whose mental health care works in interdependence. On the 
Brazilian side, the Alcohol and Drugs Psychosocial Care Center (CAPS AD) receives user and family 
independent of nationality or register in the National Health Card system. This study aimed to identify 
sociodemographic characteristics of crack cocaine users in treatment of the twin cities. This is a 
qualitative research, with semi-structured interviews with families of crack cocaine users registered in 
the CAPS AD of Ponta Porã/MS, in 2014, with data submitted to the discourse analysis method. Sixty-
seven percent of patient's files were excluded due to the impossibility of localizing patients because 
residence in Paraguay is not informed. Crack cocaine users undergoing treatment are Brazilian (90%), 
of age (100%), portuguese speaking (90%), user of SUAS (60%), spontaneously seeking service 
(85%), alcohol user (90%), suffered violence (70%), have no health problems (40%). It is concluded 
that the inconsistencies in the registers and the difficulty of approaching Paraguayan patients, 
influence the knowledge about the reality of crack cocaine at the border. Failures in the public 
protection network referrals become users even more invisible. Crack, alcohol and violence are not 
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perceived as health problems. Wrong records and official underreporting make it difficult to identify 
crack cocaine users in treatment in the twin city and consequent intervention policies. 
 
Keywords: crack, twin cities, frontier, accessibility. 
 
 
Introdução 
 
O Crack na América do Sul, no Brasil e no Paraguai  
 

A demanda por cocaína tem aumentado em alguns países da América do Sul e, 
particularmente, no Brasil. Em 2010, a cocaína e o crack eram consumidos por 0,3% da população 
mundial (13.200.000 pessoas), atingindo todos os estratos sociais. Nas Américas, 7.380.000 pessoas 
consumiam tais drogas, com prevalência de uso na América do Sul de 0,7% (UNITED NATIONS 
OFFICE ON DRUGS AND CRIME, 2012). 

Os primeiros registros sobre o consumo da droga no Brasil são do começo da década de 90. 
Em 1990, 17% dos pacientes atendidos em duas clínicas para dependentes químicos de São Paulo 
consumiam crack; este percentual aumentou para 64%, em 1993 (DUNN et al.,1996). Segundo o 
último levantamento nacional realizado, o crack figura entre as 10 drogas mais consumidas no país. 
O inquérito realizado em 26 capitais brasileiras e Distrito Federal revelou, em 2012, a existência de 
370 mil usuários de crack nas capitais brasileiras (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ; INSTITUTO DE 
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE, 2013). 

 Segundo Bastos (2012) vivemos atualmente uma emergência na saúde pública em relação 
ao crack, compreendendo esta afirmação em duas dimensões: o fato desta problemática vir à tona 
com tanto impulso e a urgência de reposta que isto requer. O Brasil se tornou o maior mercado 
mundial no consumo de crack (LARANJEIRA, MADRUGA, PINSKY, MITSUSHIRO, CAETANO; 
2014). 

Poucos são os dados existentes sobre o uso de crack no Mato Grosso do Sul, grande parte 
refere-se à Região Centro-Oeste. No V Levantamento Nacional sobre o Consumo de Drogas 
Psicotrópicas entre Estudantes do Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de Ensino, 
realizado nas 27 capitais brasileiras, a porcentagem de estudantes do ensino fundamental e médio 
das redes municipal e estadual na Região Centro-Oeste com uso de crack no mês, foi de 0,5% 
(GALDURÓZ et al., 2005). A pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
(IBGE) em 2013, revelou o Centro-Oeste como a região com o maior percentual de pessoas que 
informaram o uso de drogas ilícitas: 9,3% afirmaram consumir maconha, crack, cola, loló, lança-
perfume e/ou ecstasy. Nas capitais da região Centro-Oeste foi evidenciado um número de 
consumidores de crack correspondente a 47% dos indivíduos que fazem uso de drogas ilícitas - 51 
mil pessoas (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ; INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO 
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE, 2013). 

Situação não muito diferente é registada no Paraguai, país vizinho cujo levantamento da 
Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) apontou que, em 2012, 45% dos atendimentos a usuários 
de drogas ilícitas realizados nos centros de tratamento de dito país eram de consumidores de crack. 
De 2013 a 2015, houve um aumento de 95,4% nestes atendimentos relacionados ao crack, 
principalmente em jovens e adolescentes em situação de rua, sendo que 60% deste aumento se deu 
em 2014. O Centro Nacional de Control de Adicciones aponta consumo de crack em 80% das 
pessoas em situação de rua (SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS, ORGANIZACION 
PANAMERICANA DE SALUD, 2015). 

 O estudo realizado pelo Observatório Paraguaio de Drogas e Secretaria Nacional Antidrogas, 
em 2014, com estudantes da rede pública e particular, de 12 a 17 anos, em cidades com mais de 
30.000 habitantes, abrangendo 08 estados, revelou a cocaína como a segunda droga mais 
consumida no país (excluindo álcool e tabaco), e o crack entre as 10 drogas mais consumidas. A 
pesquisa apontou 1,0% desta população com consumo alguma vez na vida e 0,3% com uso de crack 
no mês, sendo a maior porcentagem constatada entre os estudantes de escolas públicas 
(OBSERVATORIO PARAGUAYO DE DROGAS; SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS; 2015). 
Contrapondo estes dados ao levantamento anterior, realizado em 2005, em que a porcentagem de 
estudantes que fez uso de crack em algum momento da vida foi de 0,3%, esta vem sendo 
considerada a droga do momento (SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS; UNIVERSIDAD 
METROPOLITANA DE ASUNCIÓN, 2006; OBSERVATORIO PARAGUAYO DE DROGAS; 
SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS; 2015).  
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Acordos de Integração de Países Vizinhos 

 
Para tratar da integração entre países vizinhos foi criado o Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), em 1991, tendo firmado o Tratado de Assunção, naquele momento, Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai (JAEGER, 2003). Em princípio, foi concebido como uma integração econômica, 
constituindo uma união aduaneira que visava no futuro à formação de um mercado comum. Embora 
tenha surgido com objetivos claramente econômicos e carecendo de uma dimensão social, esta 
integração buscada implica numa abertura das fronteiras que permite o trânsito populacional movido 
pela busca de serviços, bens e trabalho. A dificuldade encontrada pelo MERCOSUL em relação à 
livre circulação de pessoas se deve à heterogeneidade socioeconômica entre os países e a baixa 
institucionalização sociolaboral (MURRO-OBERLIN, 2004; SANT’ANA, 2001). No entanto, na década 
de 90, o processo de integração adquiriu uma nova perspectiva na área social com a criação de 
medidas legais e acordos com respeito à educação, seguridade social, trabalho, indicadores sociais e 
integração fronteiriça (DRAIBE, 2007).  

Nas regiões de fronteira, há um grande fluxo de estrangeiros em busca de tratamento em 
território brasileiro, pelas características do sistema de saúde público do Brasil (gratuidade, acesso 
universal, cobertura integral), sobrecarregando o atendimento na área de saúde. Este número não é 
contabilizado no cálculo do repasse de verbas para o Sistema Único de Saúde (SUS), que se baseia 
no contingente populacional do município. Atendendo a esta realidade, o Ministério de Saúde do 
Brasil criou, em 2005, o Programa Integrado de Saúde das Fronteiras (SIS-Fronteiras) visando fixar 
uma compensação financeira aos municípios da fronteira internacional que recebem pacientes dos 
países vizinhos e melhorar o atendimento à população (BRASIL, 2005). Isto deu início a um novo 
capítulo para as políticas de saúde em cidades fronteiriças. O Programa baseava-se em ações de 
diagnóstico de saúde nos municípios lindantes e planejamento de acordos de cooperação entre os  
países fronteiriços, porém o repasse recebido pelos municípios de fronteira foi considerado por estas 
insuficiente para o cumprimento das ações propostas. Em 2014, o SIS-Fronteiras concluiu a 
implementação das ações previstas anteriormente e o repasse de incentivo financeiro aos municípios 
de fronteiras (BRASIL, 2014). 

Com relação aos trabalhos conjuntos sobre narcotráfico, farmacodependência, prevenção e 
repressão de tráfico, controle fronteiriço, o Paraguai tem um projeto, para 2017, de reativação de 
convênio com o Brasil visando impulsionar as propostas de cooperação mútua e fortalecer as 
relações existentes (SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS, 2016).  

 
Cooperação nas Cidades-Gêmeas 
 

 O Brasil possui fronteira com o Paraguai em dois estados: Paraná e Mato Grosso do Sul. 
Neste último, totalizam 12 cidades, das quais 07 são consideradas cidades-gêmeas. São assim 
definidos os municípios limítrofes com sedes conurbadas ou semi-conurbadas, com grande fluxo de 
pessoas e interação entre as cidades, com elevado potencial de integração econômica e cultural, 
conectadas por meio terrestre ou fluvial, ligadas ou não por obra de infraestrutura. As cidades-
gêmeas têm importância reconhecida na integração fronteiriça e sulamericana e demandam políticas 
públicas específicas (BRASIL, 2016). 

Espaços de grande trânsito transfronteiriço facilitam a vulnerabilidade das populações pois 
se, por um lado, têm elas à sua volta os serviços, produtos e recursos humanos de dois ou mais 
países, por outro, somam-se, também, as dificuldades de ambos os países – tráfico de drogas, 
violência, migração, entre outros. Sem uma legislação que facilite as trocas fronteiriças, estas 
terminam por se dar, invariavelmente, na informalidade, atendendo às necessidades do momento. 

 O tipo de interação e a intensidade desta, assim como a permeabilidade existente, não é a 
mesma em todas as fronteiras, variando em função de fatores como condições físicas - climáticas ou 
geográficas - demográficas, sociais, econômicas e culturais (PEITER, 2007). Assim também, variam 
os acordos informais que são realizados para superar as dificuldades e estabelecer oportunidades 
que se apresentam nesta proximidade de dois países. 

Euzébio (2014) aponta o descompasso  que ocorre na integração entre as decisões políticas 
assinadas no âmbito diplomático e o tempo até que esta seja realizada no lugar a que se destina. A 
inércia nos trâmites burocráticos faz com que se percam oportunidades fundamentais no atendimento 
às necessidades da população fronteiriça. Segundo o mesmo, isto reflete na existência do que ele 
denominou de uma “integração por cima” realizada na esfera política dos países, e uma “integração 
por baixo”, fluida e ágil, marcada pelo tempo do cotidiano e da imediatez. Esta última, para o cidadão 
fronteiriço, é a que permeia o seu dia-a-dia.  
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As interações cotidianas ocorrem em todas as dimensões, seguindo a mesma lógica, que é 

suprir as necessidades. No comércio esse trânsito é marcado pela busca por melhores preços. 
Alguns produtos são ofertados apenas de um lado da fronteira, enquanto outros são encontrados em 
ambos os lados e, conforme o momento econômico de ambos os países, por vezes convém mais 
consumi-los de um lado ou do outro. Na fronteira Brasil-Paraguai é grande a procura pelos produtos 
do comércio no Paraguai, onde se pode comprá-los com melhor preço devido às regras tarifárias do 
país, origem da importação ou taxas de câmbio. Com relação ao comércio local fronteiriço para 
consumo pessoal não se observam conflitos legais.   
 As relações afetivas não conhecem linha divisória. As interações afetivo-emocionais são uma 
constante, sendo raras as famílias sem nenhum cidadão da nação vizinha que as integre. Esta 
integração garante a miscigenação cultural, de hábitos, valores, culinária e folclore, dentre outras, 
formando uma característica regional. 
 É em relação aos serviços públicos e garantia de direitos que se encontram as maiores 
dificuldades no momento da cooperação, onde a legalidade não alcança a necessidade, e onde se 
entra do campo da possibilidade, da pessoalidade, dos conflitos, da bioética. Esta cooperação, que 
não pode constar nos papéis tal qual se dá, pois que não está prevista nas leis regulatórias de ambos 
os países, no entanto, acontece, porém não é registrada, não gera número, não é computada, e, 
assim, não é sentida como necessidade pelos centros decisórios do país, que sequer chegaram a  
conhecê-la. Está estabelecido um moto-contínuo. Serviços requerem recursos financeiros e técnicos, 
que são repassados ao município pelo Estado, que para isto se baseia nas necessidades apontadas. 
Isto se dá principalmente na área da saúde e da assistência social, para cujo amplo acesso o 
fronteiriço carece de uma garantia legal de cooperação mútua.  

Este é um dos fatores para a recusa de atendimento do fronteiriço que não tem 
documentação brasileira: não há recursos suficientes para além daqueles documentados e 
programados. A procura, e o atendimento, do fronteiriço estrangeiro, quando acontece, fica invisível. 
Outro, evidente, é a falta de domicílio no Brasil do próprio cidadão brasileiro, que, por facilidades e 
vantagens econômicas, decide residir no país vizinho. E aqui se vai de encontro à contradição da 
fronteira. Segundo Oliveira (2005) a necessidade e o desejo são “de um lado, avançar sobre os 
limites da legislação civil, fiscal e normativa; do outro, ao mesmo tempo, preservar os seus”. É neste 
momento que tão claramente, na fronteira, se fala de nacionalidade, como uma dualidade que se 
sabe, mas não se sente. 

A heterogeneidade dos sistemas de saúde das cidades gêmeas em relação a concepção, 
gestão e financiamento que são apontados no estudo de Silva Neto (2010), na fronteira Norte, 
também é constatada na Fronteira Brasil-Paraguai. Estas diferenças entre os sistemas de saúde 
dificultam a utilização da rede de serviços pelos cidadãos fronteiriços e não colaboram para o 
possível aproveitamento das complementaridades entre os países.  

As cidades gêmeas Ponta Porã e Pedro Juan Caballero são apontadas como umas das mais 
porosas do Arco Central (segundo a estratificação geográfica proposta por Peiter (2007), 
considerando os padrões de produção e distribuição das doença e dos serviços de saúde), com 
intensa circulação transfronteiriça e problemas relacionados ao tráfico de drogas, contrabando e 
violência que impactam o atendimento em saúde na região (PEITER, 2007).  

Com relação a serviços, nestas cidades quase sempre a grande procura se dá no Brasil, 
devido às políticas públicas melhor estruturadas. Muitos cidadãos fronteiriços recorrem às escolas 
brasileiras, alegando melhor educação e condições de estudo. Já em relação ao ensino superior, é 
grande a busca no país vizinho, devido às facilidades de ingresso e custeio. O mesmo se dá com 
relação à Saúde, em que se tem preferência por hospitais, centros de atendimento públicos, médicos 
e exames no Brasil. No momento de necessidade de hospitais privados e produtos farmacêuticos 
recorre-se ao país vizinho devido ao custo, muitas vezes ainda, sem sacrificar a escolha do 
profissional médico, que atende em hospitais de ambos os países. Na área da Assistência Social, as 
políticas sociais encontram-se mais fortalecidas no Brasil, voltando-se o fronteiriço para este lado da 
fronteira.  

 
 Este artigo é parte de uma pesquisa mais ampla denominada “Papel da dinâmica familiar no 
consumo do crack: aspectos socioculturais, demográficos e psicossociais”, cujo objetivo foi 
compreender o papel da dinâmica familiar no consumo do crack. Atendendo a esse objetivo, a 
pesquisa matriz teve um desenho qualitativo, com dados coletados por meio de entrevistas 
semiestruturadas aplicadas a familiares de usuários de crack cadastrados no CAPS AD, em 
amostragem por conveniência. A coleta de dados se deu no local do serviço e no domicílio dos 
entrevistados, entre novembro e dezembro de 2014, e os resultados foram submetidos ao método de 
análise do discurso. 
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 No entanto, os fatos constatados durante a seleção da amostra e as declarações dos 

entrevistados no preenchimento da parte estruturada do questionário - contendo questões 
demográficas e socioculturais - geraram resultados relevantes para o estudo das cidades gêmeas, 
que mereciam uma atenção especial, cujas reflexões derivaram na produção deste artigo. Assim, 
este artigo tem por objetivo identificar as características sociodemográficas do usuário de crack em 
tratamento das cidades gêmeas. 
 O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos (CEP) 
da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) (parecer nº 867.334), em 10 de novembro 
de 2014, e teve início após a autorização da instituição envolvida e dos participantes da pesquisa,  
com a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme as diretrizes da 
Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. 
 
 
Resultados e Discussão 
 
Composição da amostra 
 

Para esta pesquisa foram selecionados todos os prontuários de pacientes em tratamento por 
uso de crack, descartados aqueles que estavam em privação de liberdade, em situação de internação 
em clínica de reabilitação, haviam mudado de cidade ou foram a óbito. Este universo de 100% 
resultou em 60 prontuários, dos quais 40 foram desprezados pela impossibilidade de entrar em 
contato com os pacientes devido a inconsistências no cadastro, em que figuravam números de 
telefones equivocados, números de celulares de operadoras paraguaias, endereços inexistentes ou 
falsos.  Assim, a amostra final foi composta por 20 pessoas, correspondente a um familiar de cada 
paciente.  Este dado, que, em princípio, parece irrelevante, revela muito sobre a realidade regional 
vivenciada no sistema de saúde da fronteira. Por esta razão, o que é parte do método (seleção 
amostral), é abordado, aqui, como um resultado. 

O CAPS AD de Ponta Porã atende o usuário e sua família, independente de nacionalidade ou 
de cadastro no Sistema Único de Saúde - neste caso com custeio do município brasileiro, sem 
repasse federal de recursos. Pela peculiaridade da fronteira, as famílias são de nacionalidades 
mistas, e o atendimento público em saúde mental neste município possui um termo de colaboração 
informal - um “acordo de cavalheiros” - e de ajuda mútua com a cidade-gêmea, que permite o 
tratamento e acompanhamento dos pacientes paraguaios e o acesso da equipe profissional brasileira 
ao país vizinho para realizar atendimento, quando necessário. Esta mesma equipe desenvolve o 
trabalho com Consultório de Rua na linha divisória das cidades, atendendo ao usuário que procurar o 
serviço, independentemente de sua nacionalidade. A contrapartida do lado paraguaio é disponibilizar 
leito psiquiátrico à cidade brasileira, quando necessário, para suprir a demanda. Embora o CAPS AD 
tenha esta característica de cooperação interfronteiriça, esta não é uma prática generalizada do 
sistema de saúde de Ponta Porã.  

Considerando a maneira como se dá a integração na fronteira, Oliveira (2005) faz uma 
diferenciação entre funcional e formal, conforme as interações sociais e materiais que ocorrem nesse 
território. Estabelece, então, uma tipologia segundo as possibilidades de combinações, que resulta na 
classificação de fronteira morta, território perigoso, fronteira viva e fronteira burocrática. De modo 
sucinto, a cooperação formal estabelecida entre municípios fronteiriços segue as leis e sua existência 
pode constar em documentos, enquanto a cooperação funcional, não necessariamente ilegal, não 
está prevista em artigo algum. Da combinação disto pode resultar, nos extremos, uma fronteira morta 
(na qual são igualmente baixas a integração formal e a funcional) e uma fronteira viva (com alta 
integração formal e funcional). E entre elas, a fronteira burocrática (com grande integração formal e 
pouca funcional), e a fronteira perigosa, caracterizada pela excessiva informalidade, com presença 
mínima do estado. Esta última parece ser característica das cidades gêmeas de Ponta Porã e Pedro 
Juan Caballero em relação aos serviços de saúde e garantia de direitos, nas quais está presente uma 
cooperação funcional - não exatamente ilegal, porém informal - que depende de acordos pontuais e 
dos profissionais que atuam nesse momento na rede. Um exemplo do que Euzébio (2014) denomina 
“integração por baixo”.  

Os acordos vigentes nos municípios lindantes costumam ser restritos a um determinado tema 
e inscritos em um dado momento do tempo.  O acesso do estrangeiro ao SUS na grande maioria das 
vezes depende da decisão do gestor de saúde do município (BRANCO, 2009), ou do prefeito e sua 
política de atuação referente a essa questão, sendo, portanto, lábil e em constante mudança. Daí não 
ser raro que a população desconheça qual momento de cooperação está vivendo. 
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Por esta razão, o usuário raramente revela sua nacionalidade paraguaia ou seu domicílio no 

Paraguai ao realizar seu cadastro, preferindo omitir dados, falseá-los ou fornecer endereço de algum 
parente no município brasileiro. Assim, quando se procura o endereço fornecido no Brasil, constata-
se que este não existe. Pela mesma razão, números de telefone são fictícios. 

A questão dos telefones na fronteira é ainda mais complexa, pois a grande maioria da 
população fronteiriça possui celular com número de operadora paraguaia, pelo valor infinitamente 
menor cobrado em relação à telefonia brasileira. No entanto, embora pareça uma mesma cidade, 
ligações telefônicas a celulares entre as cidades gêmeas são consideradas internacionais, com uso 
de código internacional, e taxadas como tal; assim, as instituições públicas de ambos os lados na  
fronteira não têm autorização para realizar este tipo de chamada. Questão parecida ocorre com o 
domicílio, uma vez que há muitos brasileiros domiciliados no Paraguai por motivo econômico, uma 
vez que o custo de aluguéis e contas de água e luz é inferior no país vizinho. 

De acordo com Peiter e colaboradores (2013) a busca por atenção à saúde é uma das 
grandes responsáveis pela circulação transfronteiriça. A população se move em busca do local que  
oferece o serviço que ela necessita e que tenha a melhor qualidade, apostando na solidariedade dos 
profissionais e equipes de saúde que atuam na rede.  
 
 
Características sociodemográficas e regionais 
 

São características dos usuários de crack do serviço: baixa escolaridade (70% em ensino 
fundamental), todos residentes em área urbana (90% na periferia), situação socioeconômica 
desfavorecida (85% com renda familiar per capita inferior a 01 salário mínimo), poliusuários com 
sobreposição de álcool (90%), maiores de idade (95%).  

Estes dados vão ao encontro do que foi descrito no último levantamento nacional realizado 
em 2012, que revela o perfil dos usuários de crack brasileiros como sendo adultos jovens, 
predominantemente do sexo masculino, maioria de cor negra ou parda, de baixa escolaridade (ensino 
fundamental), maioria solteira, em situação de rua, poliusuários, com sobreposição de álcool e tabaco 
(FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ; INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E 
TECNOLÓGICA EM SAÚDE, 2013).  

Não houve pacientes de área rural, o que talvez se deva à distância da instituição de saúde, 
que está localizada próxima à região central na cidade, e também pode ser explicado pela dificuldade 
de acesso na realização da busca ativa. A equipe do serviço relata, no entanto, grande número de 
consumidores de crack nos assentamentos ao redor da cidade.  

A quase totalidade dos pacientes compreendidos por este estudo é maior de idade, fato 
confirmado pela equipe que relata não haver crianças em tratamento no serviço. No entanto, o 
inquérito nacional realizado nas capitais do país aponta um número expressivo de crianças e 
adolescentes entre os consumidores de crack: estes somam 14% ou 50 mil indivíduos. Na Região 
Centro-Oeste, 11,4% das pessoas que consomem crack nas capitais são crianças e adolescentes - 
por volta de seis mil indivíduos (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ; INSTITUTO DE COMUNICAÇÃO E 
INFORMAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA EM SAÚDE, 2013). 

Ao circular pela linha que divide as cidades gêmeas observam-se muitas crianças 
consumindo crack. Questionando esta realidade percebida e a ausência delas no serviço de 
tratamento, o que parece ambíguo, a equipe de saúde relata que as crianças não se dirigem ao 
CAPS AD, e atribuem isto talvez ao fato de grande parte delas ter vínculos familiares rompidos, não 
tendo, assim, quem as leve à instituição. Nesta fronteira, elas são abordadas e acompanhadas nas 
ruas nas ações do Consultório de Rua. 

Com relação à nacionalidade, a grande maioria declara ser brasileira (90%), e sobre a língua 
falada citam português (90%), guarani (40%) e espanhol (25%).  
            Embora o estudo visasse contemplar brasileiros e paraguaios,e a equipe do CAPS AD relate 
que existe um grande número de pacientes paraguaios ou com ambas as nacionalidades atendidos 
na instituição, isto não se reflete neste estudo devido à dificuldade em localizá-los para convidar as 
famílias para a participação. Estes só conseguem ser abordados quando comparecem ao CAPS AD 
para algum atendimento médico, por busca espontânea ou retorno agendado anteriormente, e nem 
sempre aceitam participar do estudo.      
 Ainda que os resultados apontem que a língua mais falada seja o português e que poucos 
falam espanhol, isto não condiz com a realidade observada na instituição, na qual as línguas que 
mais se ouvem são espanhol e guarani. Estes dados, uma vez mais, parecem ser o reflexo do temor 
do estrangeiro a não ser atendido, que é o que poderia acontecer em qualquer outra unidade de 
saúde ou assistência social local, ou quiçá, em outro momento, nesse mesmo serviço.  
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O atendimento no serviço público de saúde no Brasil requer o cadastramento no SUS, que é 

realizado mediante a apresentação de documento comprovando a cidadania brasileira, após o qual 
se obtém o Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS), que exige domicílio em território nacional 
(BRASIL, 2002). Este Cartão, criado com a função de vincular os procedimentos realizados no SUS, 
acabou se tornando um instrumento normativo (BRANCO, 2009). E, na fronteira, altamente 
excludente, uma vez que não permite o atendimento do estrangeiro e tampouco do brasileiro que 
reside no país vizinho. 

Peiter (2007) debruça-se sobre os entraves jurídicos, políticos, técnicos e operacionais para 
controle de epidemias e acesso a tratamento e serviços de saúde que propiciam a vulnerabilidade na 
saúde em regiões de fronteira. Ele aponta como fragilidades na questão da saúde nas fronteiras a 
desarticulação entre as instituições responsáveis, a falta de treinamento e a rotatividade da equipe, a 
ausência de complementaridade entre os sistemas de vigilância e a necessidade de cooperação 
entre as equipes de ambos os países, dentre outros aspectos citados (PEITER et al., 2013).  
 
 
Inserção na rede pública de proteção 
 
 Com relação à utilização da rede pública, 100% citam utilizar o SUS e 60% são assistidos 
pelo Sistema Único de Assistência Social (SUAS) com um ou mais programas de transferência de 
renda (Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada ou Vale Renda).  

A entrada do usuário de crack ao CAPS AD se deu em 60% dos casos por busca 
espontânea, ou seja, o próprio paciente procurou o serviço de atendimento. Somando este montante 
aos 25% dos casos nos quais o encaminhamento foi realizado por família ou amigos, chega-se a uma 
realidade em que 85% dos pacientes fizeram a procura por eles mesmos ou por indicação informal. 
Apenas 15% dos pacientes em tratamento foram encaminhados pela rede pública. Dentre estes, um 
chegou por meio da Assistência Social, um pelo Conselho Tutelar e um enviado pelo Juizado do país 
vizinho. Não houve encaminhamentos do sistema de saúde. 

Considerando que 100% dos participantes fazem uso do SUS, e 60% do SUAS, pode-se 
deduzir que há uma fragilidade na rede, visto que quem necessita do serviço está chegando por 
vontade própria, à revelia dos órgãos que teriam por dever encaminhá-lo. Estas famílias estão 
passando invisíveis pela rede pública de proteção.  

Dentre as funções das unidades públicas descentralizadas do SUAS constam prestar 
atendimento socioassistencial e fazer encaminhamento às redes de proteção social em cada 
localidade. Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) tem como prioridade a execução 
do Programa de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), que visa fortalecer a função 
protetiva das famílias, prevenindo a ruptura de vínculos, promovendo o acesso a direitos e 
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida (BRASIL, 2009). O cidadão atendido pelo CRAS 
passa por entrevista e, se detectada a necessidade de atuação em rede para qualquer membro da 
sua família, este deve ser encaminhado a procurar o serviço adequado. 

Costa e colaboradores (2015) corroboram os resultados deste estudo em sua revisão, na qual 
encontraram grande desarticulação dos CAPS AD com a própria rede assistencial sobre drogas e 
com a rede de assistência social; em relação a esta última revelam que em 55% dos casos a 
articulação é inexistente. Estes autores apontam, também, a escassez de estudos específicos sobre 
a rede assistencial de drogas. 

Observando estes dados, é inevitável refletir sobre a ausência de crianças no CAPS AD 
relatada anteriormente, que ocorre não porque não existam menores de idade consumindo crack nas 
cidades gêmeas, mas talvez isto se deva, em parte, à desarticulação da rede, uma vez que não seria 
de se esperar que crianças procurassem o serviço por conta própria.  

Em relação às condições de saúde, 40% relatam não ter problemas de saúde recorrentes, 
fazem uso de álcool (90%), sofreram violência física ou psicológica (70%).  Dentre estas, a mais 
mencionada é a psicológica (70%), seguida da física, que acontece em 50% das famílias. Há relatos 
de problemas recorrentes de saúde em 60% dos pacientes, sendo estes crônicos, notadamente 
aqueles que podem estar relacionados às situações de estresse.  

Merece destaque o número de entrevistados que relata não haver problemas de saúde 
recorrentes na família (40%), uma vez que são todas famílias de usuários de crack, 90% delas têm 
problemas com álcool e 70% vivenciam violência em seus lares. Isto conduz à reflexão de que o 
conceito de saúde para estas famílias não é o mesmo daquele concebido pelo sistema público, e à 
dedução de que a dependência química ainda não é vista, nem pelas próprias pessoas envolvidas na 
questão, como um problema de saúde.  
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A realização de estudos multicêntricos, englobando cidades gêmeas e municípios brasileiros 

não lindantes em sua relação com estes aspectos da saúde, podem ser interessantes para revelar se 
álcool, violência e drogas não são reconhecidos como problemas de saúde pelos consumidores de 
crack independente da localização geográfica dos municípios ou se isto se deve a características 
culturais de fronteira, que se torna indiferente aos problemas cotidianamente vivenciados não os 
vendo mais como tal. 

Este estudo apresenta como principal limitação o tamanho da amostra. Embora tenha sido 
selecionado o universo total dos pacientes com consumo de crack da instituição, o número de 
participantes final ficou reduzido, o que possibilita reflexões importantes, porém não permite 
generalização sobre as características do usuário de crack das cidades gêmeas. Futuros estudos 
abrangendo os usuários de crack em situação de rua, atendidos pelo Consultório de Rua ou não, 
podem oferecer um panorama mais amplo sobre a situação do crack na fronteira. 
 
 
Considerações Finais 
 

As fronteiras requerem a criação de um conjunto de políticas públicas para essa região em 
particular, que contemple sua singularidade, que abrace e dê legalidade às cooperações já existentes 
e/ou proponha outras onde se possam somar as potencialidades dos municípios vizinhos, para 
diminuir as vulnerabilidades de ambos os lados, tanto em relação a recursos financeiros, como 
humanos e técnicos. A angústia vivida pela população de fronteira é que estes movimentos de 
cooperação internacional ainda estão muito distantes de sua realidade e seu dia-a-dia, comparados a 
uma agitação que acontece no meio do mar, cujas ondas demoram em chegar à praia. 

Mais do que conhecer as características do usuário de crack em tratamento nas cidades 
gêmeas, este estudo possibilitou conhecer as características das cidades-gêmeas no atendimento ao 
usuário de crack. 

Diante do panorama em que o paraguaio atendido no Brasil não pode se revelar, as 
pesquisas terminam por esbarrar em dados que não se confirmam na observação. Esta invisibilidade 
se vê confirmada na subnotificação ao SUS e consequente carência dos recursos necessários para o 
atendimento que a instituição de saúde se propõe a fazer, impactando na qualidade da oferta do 
serviço. 

Ainda que o serviço esclareça ao cidadão que, independente de sua nacionalidade ou 
domicílio, não será negado atendimento a ele, este custará a confiar na informação. Para enfrentar os 
problemas de cadastros inconsistentes, é aconselhável tornar públicos os acordos que estão em 
vigor, ainda que informais e com prazo de duração, para esclarecer a população sobre a veracidade 
destes. Antes disto, ainda, é preciso que a equipe de saúde os conheça de fonte segura, ou seja, 
atualizações e capacitações sobre o tema do atendimento ao estrangeiro seriam de grande ajuda.  

A desarticulação da rede de proteção nacional, que não realiza os encaminhamentos 
necessários, aliada à falta de integração com os serviços da cidade vizinha, prejudica o acesso a 
tratamento do consumidor de crack fronteiriço, aumentando a vulnerabilidade social. 

É recomendável investir esforços em melhorar a articulação interna da rede de saúde pública 
do município brasileiro e desta com outros setores da rede de garantia de direitos. 

É desejável o fortalecimento das interações com o país vizinho na oferta e troca de serviços, 
e uma articulação mais coesa com a rede pública de proteção da cidade gêmea. 

Faz-se necessária a busca pela formalização de acordos de cooperação em saúde nas 
cidades-gêmeas, seja por meio de complementaridade de serviços e profissionais, como pela melhor 
utilização do equipamento de saúde que cada município dispõe. Enquanto isto não acontece, é 
importante a clareza dos termos de cooperação funcional entre ambas as cidades, pois que, quanto 
mais claros, descritos e disponíveis ao conhecimento da população estiverem estes, melhor será o 
acesso à saúde na região. 
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Resumo 
O consumo de substâncias ilícitas é um problema no Brasil com 1 milhão de pessoas afetadas, 
366.000 usuários de crack. O "Consultório na Rua" é uma estratégia de saúde pública para o acesso 
à saúde da população em situação de rua usuária de crack baseada na redução de danos e na 
territorialização. Nosso objetivo é compreender a relação entre território e a formação de redes 
sociais de apoio aos usuários de crack em Manguinhos, Rio de Janeiro. É um estudo qualitativo com 
observação do território (cenas de uso e outros locais), 32 entrevistas (usuários de crack e 
profissionais de saúde) e 1 grupo focal com usuários de crack. Utilizou-se a construção de mapa 
mental individual e mapeamento participativo focando as perguntas da pesquisa: Como você percebe 
o território? Como você usa o território? Houve boa participação dos usuários de crack que se 
expressaram livremente, levando ao reconhecimento do seu território e territorialidades. Os 
elementos mapeados foram: locais de abrigo, cenas de uso de crack, local do banho e limpeza, locais 
onde conseguem recursos para subsistência, etc.) e fluxos (caminhos e rotas). O estudo revelou uma 
territorialidade instável e mutante marcada pelas incursões policiais, de traficantes e pela violência, 
obedecendo também aos ritmos do consumo de drogas, com momentos de encontro e de dispersão. 
Apesar do preconceito os usuários conseguiram criar uma rede de suporte no território e o 
Consultório na Rua ampliar o acesso à saúde para esta população. 
 
Palavras chave: Crack. Territorialidade. Atenção à Saúde. Rio de Janeiro. 
 
 
Abstract:  
The consumption of illegal drugs is a problem in Brazil with 1 million people affected, 366,000 of crack 
users (PNUCC, 2014). The "Consultório na Rua" is a public health strategy of Rio de Janeiro to extend 
health care to homeless crack users, based on harm reduction and territorialized care. This research 
aims to understand the relationship between territory, territoriality and the formation of supportive 
social networks for homeless crack users registered at Consultório na Rua in Manguinhos, Rio de 
Janeiro. It is a qualitative study with observational fieldwork at crack users territory, 32 interviews with 
crack users and health agents, and 1 focus group using participatory mapping with crack users. The 
participatory mapping technique used in the focus group created. The individual mental map made 
everyone focus on the research questions: How do you perceive territory? and How do you use the 
territory? It allowed participants to express themselves, discuss and exchange ideas and perceptions, 
leading to the recognition of their particular territory and territoriality. Elements of the territory were 
mapped (places of shelter, scenes crack use, bathing and cleaning, resources for subsistence, etc.) 
and flows (paths and routes), revealing an unstable and mutant territoriality conditioned by police 
actions and the movement of traffic dealers marked by violence with moments of gathering and 
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dispersion. Despite prejudice they managed to create a supportive network involving inhabitants and 
health care personnel. 
 

Key works: Crack Cocaine. Territoriality. Health Care. Rio de Janeiro. 
 
 
Introdução 
 

O consumo de drogas ilícitas é um problema grave no Brasil onde se observa o crescimento 
acelerado no número de consumidores a cada ano. Estima-se que cerca de 1 milhão pessoas 
consomem drogas no país, sendo que 366 mil são usuários de crack em estudo realizado em 26 
capitais brasileiras (PNUCC, 2014). 

Os usuários de crack normalmente utilizam os espaços públicos para o consumo em grupos, 
sendo que 70% é masculino, 77% não-branco; 60% tem baixa escolaridade e metade vive em 
situação de rua, ganhando a vida com trabalho informais (biscates), esmolas, atividades ilícitas e 
prostituição. É importante apontar a pesquisa constatou que 77 % dos usuários compulsivos 
manifestou desejo de realizar tratamento para dependência química demonstrando uma grande 
necessidade de políticas públicas de saúde para esta população (PNUCC, 2014). 

Este trabalho tem o objetivo de compreender a relação entre território, territorialidade e a 
constituição de redes de apoio social aos usuários de crack atendidos pela equipe de consultório na 
rua em Manguinhos, Rio de Janeiro. 

. 

 
Procedimentos Metodológicos 
 

Esta pesquisa baseia-se na abordagem da dádiva (Caillé, 1998; Godbout, 2000; Mauss, 
2003; Lacerda &Valla, 2005) e das redes sociais (Martins, 2009). 
Utilizou-se o método de reconhecimento do território (Monken & Barcellos, 2007) através de trabalho 
de campo, observação participante, 32 entrevistas (22 usuários, 10 gestores e integrantes da equipe 
de saúde) e 1 grupo focal com 6 usuários de crack de Manguinhos com uma oficina de construção de 
mapas mentais com estes usuários para caracterização da territorialidade dos mesmos, a partir da 
proposta da cartografia social (Acselrad, 2008). 

O Sistema Único de Saúde do Brasil tem com princípios a gratuidade a universalidade e a 
integralidade da atenção. Neste sentido vem desenvolvendo políticas e estratégias de promoção da 
saúde, prevenção, atenção e cuidado que procuram cobrir todo o território nacional com equidade e 
também dos os cidadãos brasileiros.  

A questão das drogas que tem tido uma abordagem predominantemente policial no país com 
o processo de democratização abriu espaço para um debate mais amplo ainda que altamente 
impregnado pelo preconceito e diversos tipos de tabus. A saúde mental no Brasil tem se desenvolvido 
nas últimas décadas na direção das políticas de desinstitucionalização e mais recentemente, após o 
advento da epidemia de HIV/AIDS a abordagem da redução de danos vem ganhando força no que 
respeita às estratégias de atenção e cuidado dos usuários que buscam o sistema de saúde.  

A implementação da Estratégia de Saúde da Família (SUS) mudou as práticas de saúde 
introduzindo um modelo descentralizado e territorializado que busca ampliar a cobertura da Atenção 
Primária constituindo-se como “porta de entrada “do sistema de saúde. Esta cobertura visava dar 
acesso aos moradores de territórios delimitados onde uma equipe de saúde seria responsável pelo 
acesso à rede de saúde. Entretanto constatou-se que esta estratégia não atingia a população em 
situação de rua e entre esta os usuários de crack e outras substâncias ilícitas, uma população com 
grandes necessidades de saúde. Foi pensado então a criação da estratégia do consultório na rua, 
onde ao invés do usuário buscar o sistema e criar um vínculo com a equipe a partir de seu local de 
moradia, a saber um endereço, um domicílio situado no território da UBS, seria a equipe 
especializada que iria ao território ao encontro das pessoas em situação de rua.  

Neste sentido, elaborou-se esta pesquisa com vistas examinar em profundidade duas 
estratégias diferenciadas de abordagem do problema dos usuários de crack em situação deu rua uma 
no Rio de Janeiro (Consultório na Rua de Manguinhos, Rio de Janeiro) e outra em São Paulo (Projeto 
De Braços Abertos no Bairro da Luz em São Paulo). 
 
 
 
O Território de Manguinhos 
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O território de Manguinhos situa-se no bairro de mesmo nome na zona norte da cidade do Rio 

de Janeiro. Com cerca de 32 mil habitantes (IBGE 2010), é um dos bairros com menor IDH da cidade 
e uma renda domiciliar média mensal de R$700 ,00 reais. 

O consultório na rua foi instalado em Manguinhos em 2011 e sua equipe está alocada na 
Clínica Victor Valla (CSFVV), que atende com sete equipes da ESF uma população cadastrada de 
17.683 (6.043 famílias). Cada equipe é constituída por  

3 agentes, 1 enfermeiro, 1 técnico de enfermagem, 1 médico, 1 psicólogo, 1 assistente social, 
equipe de saúde bucal.  

Foram identificadas pela equipe cerca de 16 cenas de uso de crack com cerca de 605 usuários 
no total, cabe dizer que estes números são altamente variáveis dada as características desta 
população seu modo de vida e territorialidade. 

A territorialidade deste grupo populacional (usuários de crack em situação de rua) deve ser 
pensada levando-se em consideração a sua dinâmica no espaço, a sua movimentação, meios de 
sobrevivência e proteção, políticas publicas, oferta de mercadorias, e redes de apoio social formais e 
informais. A população em situação de rua cadastrada no Consultório na Rua é composta 
majoritariamente por pessoas entre 18 e 28 anos de idade (56%) e do sexo masculino (62%). 
 
Resultados 
 

As entrevistas mostraram que esta população à semelhança do perfil levantado pela pesquisa 
nacional, iniciou a utilização de substancias ilícitas e crack em particular após rupturas de laços 
familiares e/ou problemas de violência diversos. São pessoas que perderam seus empregos ou nunca 
conseguiram ingressar no mercado de trabalho formal. De escolaridade variada, desde ensino 
fundamental até graduação estes usuários relatam uma dualidade com o viver em situação de rua, ora 
afirmam gostar da liberdade da rua, ora apontam os perigos e sacrifícios de tal situação.  

No que respeita a construção e manutenção de redes sociais também se percebe uma 
dualidade, onde em um momento afirmam a dificuldade em fazer e manter amigos e em outro apontam 
um certo companheirismo entre os usuários, o hábito de consumir a droga em grupos, as festas e a 
rede de pessoas do território que fornece alimento, água, ajuda e trabalhos esporádicos. Todos eles 
afirmam estar satisfeitos com a equipe de consultório na rua e em geral estabelecem um vínculo de 
confiança e reconhecimento junto aos agentes de saúde que os visitam regularmente oferecendo 
cuidados de saúde. 

A realização do grupo focal com usuários com a construção de mapas mentais, primeiramente 
individuais depois em grupo permitiu a criação de um ambiente descontraído entre usuários e equipe 
de pesquisadores, o estabelecimento de confiança entre os mesmos. O mapa mental constitui-se num 
elemento de discussão e de troca entre os participantes e o reconhecimento de um território e de uma 
territorialidade desses sujeitos, ao mesmo tempo que representou a materialização dessa 
territorialidade no papel. Os elementos mapeados foram as estações (lugares de abrigo, cenas de uso, 
locais do banho e limpeza, locais onde obtêm recursos para a subsistência na rua, etc.). Serviu 
também como registro e guia para a pesquisa. 

A territorialidade dos usuários observada e relatada em visitas ao campo (cenas de uso), 
entrevistas e grupo focal mostrou-se altamente instável, mutante e sujeita a flutuações voluntárias e 
involuntárias condicionadas pelas ações e movimentação seja da polícia, seja da secretaria de ação 
social seja dos traficantes locais. Esta territorialidade é marcada pela violência seja policial ou do 
tráfico que os obriga a mudar os locais de consumo, repouso, abrigo etc. 

A territorialidade dos usuários em situação de rua é marcada também por uma temporalidade 
dada pelo consumo da droga, ou seja, momentos de agregação e de desagregação. Muitos relatos 
apontam períodos de forte consumo dois a três dias seguidos onde eles permanecem nas cenas de 
uso sem sair, e períodos de maior circulação quando saem pelo território e outras áreas da cidade em 
busca de trabalhos informais para conseguir dinheiro para consumo da droga e subsistência. Nestes 
momentos os usuários podem se afastar muito dos locais que mais frequenta para o uso da droga, 
pode retornar temporariamente para as suas casas e de suas famílias, pode passar um tempo em um 
centro de recuperação, pode se mudar para outros bairros e arredores ou para o centro da cidade e 
zona sul (praias) onde pode conseguir dinheiro. 

Por outro lado, o território de base dos usuários de crack aquele onde se inscrevem nas 
práticas de cuidado do Consultório de Rua pode ser compreendido através do uso do espaço e das 
trajetórias cotidianas, os locais de dormir (praças, largos, e outros espaços públicos, ou a próprio casa, 
abrigos, etc.), os locais de obtenção e consumo da droga (cenas de uso), os locais onde realizam 
pequenos trabalhos informais (no entorno/vizinhança ou em locais distintos da cidade mas voltando 
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sempre ao território base), locais onde fazem a higiene pessoal e lavam suas roupas, locais onde 
comem, locais de lazer. 

O usuário de crack em situação de rua de Manguinhos, para o consumo de drogas, só tem 
preferência pelos os “não-lugares” (Augé, 1994). Locais de passagem (vias públicas, vias expressas), 
vãos sob viadutos, terrenos baldios, beira de rios e canais, servidões das linhas de trem e metrô, ou 
seja, longe das vistas da população em geral e fora do alcance das forças de repressão. Isto deve-se 
também ao fato de que nas cenas de uso estão presentes usuários e traficantes. Para o repouso 
normalmente preferem os locais públicos como praças, calçadas, marquises, etc. Um local importante 
para estes usuários é o local onde fazem a higiene pessoal e onde lavam suas roupas, em geral são 
bicas públicas, ou canos furados do sistema de abastecimento de água da cidade localizados em 
áreas abandonadas, servidões entre outras. Os locais de alimentação são importantes, estes são 
dados pela rede de apoio social que logram construir com a vizinhança.  

As entrevistas e o grupo focal com os usuários apontaram a existência de uma rede social de 
apoio aos usuários no território de Manguinhos e adjacências. 

Foram relatados inúmeros restaurantes que fornecem comida (quentinhas) para os usuários, 
bem como outros comerciantes locais, e moradores. Em contrapartida os usuários muitas vezes 
realizam pequenos serviços como limpeza dos estabelecimentos, coleta de lixo e material de 
reciclagem ou outro tipo de serviço que porventura tenha alguma formação e/ou experiência como 
corte de cabelo, manicure etc. 

O vínculo com a equipe do consultório na rua também é importante, pois é onde eles se 
sentem reconhecidos, além de poderem recorrer para os cuidados de saúde que se façam 
necessários. 

Por se situar num bairro de baixa renda da cidade, onde a convivência com situações de 
vulnerabilidade e precariedade de serviços e infraestrutura urbana Manguinhos proporciona a 
possibilidade de um convívio menos conflitivo com estes usuários e, por conseguinte o 
estabelecimento de redes de apoio  
 
Conclusões  
 

A territorialidade instável e estigmatização dificulta, mas não impossibilita a construção de 
redes sociais de apoio com moradores locais e a circulação do DOM (Mauss, 2003; Caillé, 1989). 

Os usuários não são um grupo homogêneo, alguns desempenham papel mais ativo de 
mediadores dos territórios 

As iniciativas do tipo “Consultório na Rua” e “De Braços Abertos” são inovações em saúde com 
resultados positivos na ampliação acesso ao cuidado, por reconhecerem e se adaptarem à 
territorialidade dos usuários. 

A criação de vínculos em seus próprios territórios é elemento fundamental para proporcionar 
mais acesso ao cuidado e a inserção social destes grupos. 

A adoção da abordagem baseada na redução de danos é uma evolução em relação às antigas 
formas de tratar o problema. Ao melhorar as condições gerais dos sujeitos, e reconhece-los enquanto 
cidadãos com direito à saúde abre caminho para a melhora da autoestima condição necessária para o 
exercício da autonomia e consequentemente de uma possível mudança voluntária de comportamento 
em relação às drogas. 

Esta forma positiva de reconhecimento social pelo sistema de saúde em relação aos usuários 
de crack em situação de rua facilita a circulação do dom, a formação de redes sociais e de cuidado e a 
reinserção social. 

O acesso à saúde dos usuários de crack em situação de rua é mediado pelas políticas 
públicas setoriais de saúde, assistência social e segurança. Sem haver uma coordenação e coerência 
entre estas políticas as ações de uma podem anular as de outra, desarticulando os grupos e 
impedindo a formação de vínculos assistenciais permanentes. 

As novas abordagens territorializadas e fundamentadas na redução de danos têm 
demonstrado uma maior capacidade de formação de vínculos entre usuários e equipes de saúde, bem 
como a reinserção social desses sujeitos em situação de vulnerabilidade. 

O reconhecimento das territorialidades desses sujeitos, constituída pelas cenas de uso, 
percursos, locais de higiene pessoal, lazer e um território maleável e instável é a melhor forma de 
oferecer o cuidado, de modo a permitir a criação de vínculos e adesão ao tratamento.  

A figura do agente comunitário de saúde das equipes do Consultório na Rua deve ser 
valorizada na medida em que constituem o principal elo entre a rua (território) e os serviços de saúde. 

A territorialidade dos UCSR se caracteriza pela elevada mobilidade, instabilidade, 
fragmentação espacial com fluidez. 
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Políticas desse tipo devem ser incentivadas pelo Ministério da Saúde como alternativa à 

modelos normativos e pouco adaptáveis a diversidade de situações existentes nas cidades brasileiras. 
Este trabalho faz parte do Projeto “Usuários de Crack em Situação de Rua: limites e 

possibilidades à constituição de redes de apoio social”, financiado pelo Programa Estratégico de Apoio 
à Pesquisa em Saúde (PAPES VI) da Fundação Oswaldo Cruz. 

Participam do projeto uma equipe multidisciplinar de geógrafos, médicos, psicólogos, 
sociólogos, assistentes sociais. 
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Resumo 
O estudo teve como objetivo analisar a relação entre a ocorrência de casos de dengue e fatores 
socioambientais, além disso, buscou-se analisar o comportamento espacial da dengue entre 2011 e 
2014 no espaço urbano de Bayeux. Como base metodológica, foi utilizado o coeficiente de Pearso (r) 
para analisar a correlação entre casos de dengue e fatores socioambientais, e o estimador Kernel 
para análise geoespacial dos casos de dengue. Também utilizou-se técnicas de SIG para 
representação cartográfica e como instrumento de gestão em saúde pública. Para efetivação do 
estudo foram obtidos dados de variáveis climatológicas no ICEA, socioeconômicas no IBGE e 
epidemiológicas na Secretaria Municipal de Saúde de Bayeux, registradas no Sinan. Os fatores 
socioambientais que mais se correlacionaram com os casos de dengue foram: umidade do ar, 
precipitação, moradores em domicílios particular permanente e pessoas responsáveis com 
rendimento nominal mensal até 3 salários mínimos. Os meses entre abril e agosto apresentaram 348 
(76%) casos de dengue e os maiores valores de precipitação e umidade do ar. O bairro Imaculada 
apresentou a maior densidade Kernel e a maior quantidade de casos de dengue (17,5%), esse bairro 
também apresentou seu ambiente urbano vulnerável à dengue devido ao descarte inadequado de 
resíduos sólidos. Ambientes urbanos fragilizados devido ao descarte inadequado de lixo, bairros 
desassistidos pelos órgãos públicos, com maior adensamento populacional e com elevado número de 
pessoas vivendo na faixa de renda mais baixa, aliados às circunstâncias climáticas, tornaram-se os 
principais responsáveis à ocorrência da dengue em Bayeux. 
 
Palavras-chave: Dengue. Espaço Urbano. Análise Geoespacial. SIG.  
 
 
Abstract 
The work has had as objective to analyze the relationship between the occurrence of dengue cases 
and socio-environmental factors, besides that, it was sought analyze the spatial behavior of dengue 
between 2011 and 2014 in the urban space of Bayeux. As a methodological basis, was used the 
Pearson coefficient (r) to analyze a relation between dengue cases and socio-environmental factors 
and the Kernel estimator for geospatial analysis of dengue cases. Also was used GIS techniques for 
cartographic representation and as tool of public health management. Aiming the completion of this 
study were obtained data from climatological variables in the ICEA, socio-economic data by IBGE and 
epidemiological data in the Bayeux Municipal Health Department, registered in the Sinan. The socio-
environmental factors that most correlated with the dengue cases were: air moisture, rainfall, 
permanent private dwelling and responsible person with monthly nominal income up to 3 minimum 
wages. The months between april and august presented 348 (76%) cases of dengue and the highest 
values of precipitation and air moisture. The Immaculate neighborhood presented the highest Kernel 
density and the highest number of dengue cases (17.5%), besides that, this neighborhood has its 
urban environment vulnerable to dengue due to an inadequate disposal of solid waste. Fragile urban 
environments due to improper wastes disposal, neighborhoods unsupported by public agencies, with 
greater population densities and with a greater number of people living in the lower income bracket, 
allied to climatic conditions, were evidenced the main responsible for occurrence of dengue in Bayeux. 
 
Keywords: Dengue. Urban Space. Geospatial Analysis. GIS. 
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Introdução 
 

Atualmente, aproximadamente dois quintos da população mundial – 2,5 bilhões de pessoas – 
estão em risco de contrair à dengue, principalmente no continente americano, no Sudeste Asiático e 
na região do Pacífico Ocidental (WHO, 2017). Essa população em risco reside principalmente nas 
cidades localizadas em regiões intertropicais.  

Diante disso, a disseminação da dengue pelo mundo tem gerado grandes preocupações para a 
saúde pública mundial, e no Brasil não é diferente, pois são registradas constantes epidemias em 
diversas cidades brasileiras, sendo a maior delas identificada em 2013 com aproximadamente 2 
milhões de casos notificados em todo território brasileiro.  

A transmissão da dengue ocorre pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e 
atualmente circulam no Brasil os sorotipos DEN – 1, 2, 3 e 4 (BRASIL, 2017). Normaile (2013) ainda 
expõe que em 2007 surgiu um novo sorotipo, o DEN – 5, que foi constatado em uma epidemia na 
Malásia. Diante disso, “a ocorrência de novos casos do DEN – 5 pode levar a novos desafios no 
controle da dengue” (MUSTAFA et al., 2015, p. 68).  

Jarbas Júnior e Fernando Júnior (2008) chamam a atenção que o período de incubação do 
Aedes aegypti do ovo até a pulpação pode variar de 5 dias em condições ótimas a semanas em 
locais com baixa temperatura e alimento insuficiente, sendo que um ovo pode resistir até um ano sem 
eclodir. Ainda para esses autores, a fase pulpa dura aproximadamente de 2 a 3 dias e dois dias após 
virarem mosquito eles estão aptos a acasalar, reiniciando o ciclo. Em média, cada mosquito vive em 
torno de 30 dias e a fêmea chega a colocar aproximadamente 200 ovos de cada vez. 

Destaca-se que além dos fatores biológicos ligados ao ciclo de transmissão da dengue, a 
difusão dessa doença está intimamente relacionada à fatores socioambientais, os quais associados à 
urbanização acelerada e sem planejamento, potencializa o surgimento de áreas de risco à 
proliferação do Aedes aegypti e disseminação do vírus da dengue. Sobreleva-se que uma área é 
considerada de risco à dengue – doença transmitida por vetores hídricos – tanto pela fragilidade do 
ambiente, quanto pela vulnerabilidade socioambiental (ALEIXO e SANT’ANNA NETO, 2011).  

Essas áreas favoráveis à difusão da dengue são os espaços urbanos, principalmente, as 
médias cidades e metrópoles localizadas nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. 
Mendonça (2010) expõe que são nos espaços urbanos que os patógenos se manifestam em maior 
quantidade, pois os problemas de saúde pública são muito influenciados pelos riscos ambientais de 
natureza climática, que somado às condições socioeconômicas favorecem à ocorrência de doenças 
por vetores hídricos. 

Neste contexto, e visando subsidiar o processo de tomada de decisão e orientação de políticas 
públicas associadas à dengue, destaca-se o uso de Sistema de Informações Geográficas (SIG), o 
qual vem sendo utilizado para a análise geoespacial – que é trabalhada principalmente pela 
Geografia devido à ligação com a localização de determinada doença no espaço geográfico –, e 
mapeamento de diversos patógenos na busca de produzir resultados importantes para saúde pública. 

Portanto, este estudo tem como objetivo analisar estatisticamente a relação entre os fatores 
socioambientais e a ocorrência de casos de dengue em Bayeux, utilizando o bairro como unidade de 
análise espacial. Além disso, objetiva analisar o comportamento espacial da dengue, através de 
técnica estatística de interporlação, levando em consideração áreas de risco à dengue associadas à 
vulnerabilidade socioambiental. 
 
Procedimentos Metodológicos 
 

O banco de dados foi construído a partir de dados epidemiológicos (casos confirmados de 
dengue),  climáticos  (umidade do ar, precipitação e temperatura média, máxima e mínima) e 
socioeconômicos: (a) moradores em domicílio particular permanente, (b) pessoas responsáveis com 
rendimento nominal mensal até 3 salários mínimos, (c) pessoas responsáveis com rendimento 
nominal mensal acima de 3 e até 10 salários mínimos, (d) pessoas responsáveis com rendimento 
nominal mensal acima 10 salários mínimos, (e) residências sem abastecimento de água e (f) 
residências sem coleta de lixo. A escolha dos fatores socioeconômicos levou em consideração alguns 
descritos pela OPAS (1997) como macrodeterminantes sociais da dengue.  

A relação da ocorrência dos casos de dengue foi adquirida na Secretaria Municipal de Saúde 
do Município de Bayeux, através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), 
referente aos casos registrados entre 2011 e 2014. Os dados ligados aos elementos climáticos foram 
adquiridos da estação meteorológica automática localizada no Aeroporto Internacional Presidente 
Castro Pinto através do Instituto de Controle do Espaço Aéreo (ICEA) pelo respectivo endereço: 
http://clima.icea.gov.br/clima/superficie.php. Os socioeconômicos foram obtidos através do banco de 

http://clima.icea.gov.br/clima/superficie.php


 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   153 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
dados do IBGE, correspondente ao Censo Demográfico de 2010, por meio do endereço: 
http://www.ibge.gov.br/. 

A base cartográfica foi construída através de uma imagem de alta resolução espacial do 
satélite Quickbird de 2011. Essa imagem foi georreferenciada e em seguida foram traçadas as ruas, 
os limites dos bairros, a malha de quadras e de lotes de Bayeux. Com isso, cada caso de dengue foi 
localizado geograficamente na imagem de satélite utilizada e na base cartográfica da malha de lotes 
de Bayeux. Assim, os registros de casos confirmados de dengue foram geocodificados com base no 
endereço contido na ficha de atendimento do enfermo, porém, é preciso considerar que 13 casos não 
foram localizados devido às falhas no preenchimento dos formulários associados ao endereço dos 
pacientes.  
 
A área de estudo 
 

Bayeux está localizada na microrregião de João Pessoa – litoral paraibano –, segundo o 
Censo Demográfico de 2010, possui uma área de aproximadamente 32 km² e uma população de 
99.716 mil habitantes (IBGE, 2010). Nesse município está localizado o Aeroporto Internacional 
Presidente Castro Pinto, que atende à demanda da Região Metropolitana de João Pessoa. 

Aproximadamente 60% do território desse município são constituídos de manguezais e 
resquícios de Mata Atlântica, como a Mata do Xem-xem – uma unidade de conservação. Em relação 
à localização geográfica, a área de estudo encontra-se entre as latitudes 7° 10’ 30’’ S e 7º 6’ 50’’ S e 
as longitude 34º 53’ 35’’ W e 34º 58’ 25’’ W (Mapa 1). 

 
Figura 1: Localização geográfica da área de estudo 

 
Elaboração: Caio Américo Pereira de Almeida, 2017. 

 
Coeficiente de correlação 
 

Para analisar a correlação entre as variáveis – casos de dengue, elementos climáticos e 
indicadores socioeconômicos –, utilizou-se o coeficiente de correlação de Pearson (r) que mede a 
intensidade de relacionamento entre duas variáveis. Segundo Ayres et al. (2007) esse coeficiente 
pode variar de – 1 a + 1, e quanto mais próximo desses valores, mais forte será a correlação positiva 
ou negativa. 
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O coeficiente de correlação de Pearson é representado pela equação:  

 
 

     (Eq. 1) 

 

 
sendo n o número de observações, x a variável independente (dados socioambientais) e y a variável 
dependente (casos de dengue). 

Crespo (2009) ainda expõe que para uma boa correlação é necessário que o resultado esteja 
entre 0,6 e 1,0. Caso o resultado esteja no intervalo entre 0,3 e 0,6 há uma correlação relativamente 
fraca entre as variáveis, e também se estiver entre 0 e 0,3 a correlação é muito fraca e, praticamente, 
nada pode-se concluir sobre a relação entre as variáveis pesquisadas.  

Com isso, Crespo (2009) expõe:  

a) se r = +1, há uma correlação perfeita positiva entre as variáveis; 

b) se r = –1, há uma correlação perfeita e negativa entre as variáveis; 

c) se r = 0, não há correlação entre as variáveis. 

 
Estimador Kernel 
 

Esse estimador é uma técnica exploratória que serve para analisar o comportamento de 
pontos e estimar a intensidade pontual do processo em toda área de estudo. É um método muito útil 
e de fácil interpretação para o conhecimento da distribuição de eventos de primeira ordem.  

Segundo Barcellos et al. (2007) o estimador Kernel é uma técnica de interpolação exploratória 
que gera uma superfície de densidade para a identificação visual de áreas quentes, as quais 
apresentam-se com concentração de eventos que indicam a aglomeração em uma distribuição 
espacial.  

 Além disso, é importante destacar que a técnica Kernel realiza uma contagem de todos os 
pontos – nesta pesquisa, os casos de dengue – dentro de um raio de influência, ponderando-se pela 
distância de cada um a localização de interesse. O estimador Kernel é dado por: 

 
 

   (Eq. 2) 

 
 

sendo ƒ(x) a função de intensidade, n os eventos observados (casos de dengue),  o raio de 

influência ( ≥ 0) que define a vizinhança do ponto a ser interpolado que controla o “alisamento” da 

superfície gerada,  a função de interpolação do Kernel, S o centro da célula a ser estimada e Si o 
local do ponto que coincide com o centroide das áreas dentro do raio. A Figura 2 apresenta dois 
parâmetros básicos – ponto a ser estimado e raio de influência – para aplicação do estimador Kernel.  
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Figura 2: Etapas para o cálculo de densidade de pontos segundo o estimador Kernel 
 

 
Fonte: Barcellos et al. (2007). 

 

Diante disso, Barcellos et al. (2007) esclarece que o raio de influência (é um raio de um 
disco centrado em S, que é uma localização na região R, na qual pontos Si vão contribuir para a 
estimativa da função de intensidade Kernel. 

Sobreleva-se que esta pesquisa levou em consideração, como raio de influência (), a 
distância de voo do Aedes aegypti, utilizando como base o estudo de Freitas e Oliveira (2009) que 
constataram no Rio de Janeiro, após análise da dispersão da fêmea do Aedes sem barreiras 
geográficas, que a dispersão média de voo desse mosquito é de 288m. 
 
Resultados e Discussão 

Correlação/comparação dos casos de dengue com os elementos climáticos 
 

A correlação da umidade do ar, precipitação, temperatura máxima, média e mínima com os 
casos de dengue entre 2011 e 2014 (Tabela 1) foi realizada pelo coeficiente de Pearson (r). Para 
isso, utilizou-se os valore das médias mensais dos elementos climáticos e o total mensal de casos de 
dengue de toda escala temporal analisada.  
 
Tabela 1: Correlação entre os casos de dengue e os elementos climáticos em Bayeux 

Variável r 

Umidade do ar 0,70 

Precipitação 0,64 

Temperatura máxima -0,24 

Temperatura média -0,18 

Temperatura mínima -0,10 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Bayeux e ICEA (2017). 
Elaboração: Caio Américo Pereira de Almeida, 2017. 

 
A umidade do ar foi o elemento climático que mais se correlacionou com os casos de dengue. 

Desse modo, destaca-se a pesquisa de Donalisio e Glasser (2002), a qual evidência a influência da 
umidade do ar na longevidade do Aedes aegypti, e em razão disso a fêmea infectada do Aedes pode 
completar mais de um ciclo de replicação do vírus.  

Silva (2008) ainda ressalta que o principal vetor do vírus da dengue encontra condições ideais 
de desenvolvimento na faixa de umidade do ar entre 70% e 100%, com isso, essas condição 
climáticas tornam-se satisfatórias à propagação do Aedes aegypti. 

As variáveis precipitação e casos de dengue, de acordo com Crespo (2009), apresentaram 
correlação significativa com valor de r = 0,64. O período de maior quantidade de casos de dengue 
(abril – agosto) apresentou 76% (348) do total de casos e a precipitação, no mesmo período, 
correspondeu a 72% (1179 mm) do total pluviométrico. Diante desse resultado, atenta-se que o 
período chuvoso deve concentrar maior atenção dos órgãos municipais e estaduais no combate à 
dengue.  
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As variáveis temperatura média, máxima e mínima não apresentaram boa correlação com os 

casos de dengue. No entanto, esses resultados das correlações não implica em ausência de relação 
da temperatura com a dengue, pois de acordo com a WHO (2017) a temperatura está associada à 
ocorrência de dengue, e estudos como de Câmara et al. (2009), no estado do Rio de Janeiro, 
apontou relação entre o aumento da temperatura e maiores registros de casos dessa doença. Assim 
sendo, destaca-se que áreas com elevadas temperaturas são mais propícias à difusão da dengue.   

Portanto, a baixa correlação da temperatura com os casos dengue – assinalada nesta 
pesquisa – pode associar-se à baixa amplitude térmica sazonal, ou seja, ao longo do ano o Aedes 
encontra temperaturas sempre ideias ao seu desenvolvimento. 

A Figura 3 subsidia os resultados da correlação, visto que ela apresenta a comparação entre 
os casos de dengue na área de estudo em toda escala temporal analisada (2011 – 2014) e a variação 
média mensal dos respectivos elementos climáticos: umidade do ar, precipitação e temperatura 
média, máxima e mínima 
 
Figura 3: Comparação entre os casos de dengue em Bayeux entre 2011 e 2014 e os elementos 
climáticos: (a) umidade do ar, (b) precipitação e (c) temperaturas média, máxima e mínima 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Bayeux e ICEA (2017). 
Elaboração: Caio Américo Pereira de Almeida, 2017. 

 
A comparação dos casos de dengue com a umidade do ar possui maior relevância entre os 

meses de abril a agosto, pois nesse período os valores da umidade do ar (acima de 75%) foram os 
mais representativos e houve a maior quantidade de casos de dengue, 348 casos registrados. 

Em relação à comparação dos casos de dengue com a precipitação, os meses de abril a 
agosto também foram os mais relevantes, apresentando 72% do total pluviométrico. Nessa 
perspectiva, Glasser e Gomes (2002) expõem que a precipitação e a umidade do ar não só 
aumentam a quantidade de criadouros disponíveis para o desenvolvimento das formas imaturas do 
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Aedes aegypti, como também geram condições ambientais favoráveis à propagação do vírus da 
dengue e desenvolvimento do mosquito transmissor. 

Nesse contexto, Aleixo e Sant’anna Neto (2011) explicam que as principais enfermidades que 
se associam diretamente ao clima nas cidades brasileiras são as de veiculação hídrica, como a 
dengue, que dependem da quantidade e da forma de disposição de água no espaço urbano.  

 O Gráfico 1 apresenta-se como mais um elemento de subsídio ao entendimento da ocorrência 
dos casos de dengue na área de estudo desta pesquisa, visto que esse gráfico expõe os meses de 
maior registro de casos confirmados.  
 

 

Gráfico 1: Porcentagem dos casos mensais de dengue entre 2011 e 2014 em Bayeux 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Bayeux. 
Elaboração: Caio Américo Pereira de Almeida, 2017. 

 
Percebe-se que nos meses entre abril e agosto concentrou a maior ocorrência dos casos de 

dengue, diante disso, nesses meses deve-se concentrar maior atenção dos órgãos públicos ligados à 
gestão em saúde pública, pois como exposto no Gráfico 01, nesse período foi registrado 76% do total 
de casos de dengue.  

Porém, análises meteorológicas episódicas – principalmente precipitação com elevados índices 
pluviométricos – devem ser levadas em consideração como fator de risco à ocorrência de dengue nos 
outros meses, tendo em vista que a dengue é uma doença de veiculação hídrica e alterações 
climáticas estão associadas a sua maior ou menor difusão.    
 
Correlação dos casos de dengue com os indicadores socioeconômicos 
 

A Tabela 2 apresenta o resultado do coeficiente de correlação de Pearson entre os casos de 
dengue durante o período 2011 – 2014 e as variáveis socioeconômicas referente ao Censo 
Demográfico 2010. A correlação efetuou-se a partir dos valores das variáveis associados aos 14 
bairros existentes em Bayeux. 
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Tabela 2: Correlação entre os casos de dengue e as variáveis socioambientais 

Variável Coeficiente de Pearson (r) 

Moradores em domicílio particular 
permanente (MDP) 

0,64 

Pessoas responsáveis com rendimento 
nominal mensal até 3 salários mínimos 

(PRR3) 
0,66 

Pessoas responsáveis com rendimento 
nominal mensal acima de 3 e até 10 salários 

mínimos (PRR3-10) 
0,31 

Pessoas responsáveis com rendimento 
nominal mensal acima de 10 salários 

mínimos (PRR10) 
0,25 

Domicílio particular permanente sem 
abastecimento de água (DPSAA) 

0,14 

Domicílio particular permanente sem coleta 
de lixo (DPSCL) 

0,30 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Bayeux e IBGE (2016). 
Elaboração: Caio Américo Pereira de Almeida, 2017. 

 
Percebe-se que os fatores socioeconômicos PRR3-10, PRR10, DPSAA e DPSCL, de acordo 

com os pressuposto de Crespo (2009), não apresentaram correlação significativa com os casos de 
dengue.  

 Desse modo, a não correlação da dengue com pessoas em faixas de renda maiores, pode 
relacionar-se ao tipo de habitação, pois pessoas com melhor poder aquisitivo geralmente moram em 
áreas nobres, com melhores infraestruturas urbanas, e segundo Almeida (2016), podem prover 
melhores condições educacionais, com desdobramento em maior responsabilidade na disposição de 
resíduos sólidos evitando-se a multiplicação de criadouros do Aedes aegypti. Vários estudos como de 
Barcellos et al. (2005) e Cunha et al. (2008) também encontram a não correlação de casos de dengue 
com a quantidade de pessoas com renda mais elevada. 

A baixa correlação dos casos de dengue com a variável DPSAA, pode estar relacionada ao 
elevado número de residências com abastecimento de água, ou melhor, a grande maioria dos bairros 
possuem acima de 95% de suas residências com esse serviço. Assim, bairros com elevado número 
de casos de dengue apresentaram pouquíssima quantidade de domicílios sem abastecimento de 
água, esse fato evidência o resultado encontrado através do coeficiente de Pearson.      

Em relação à variável DPSCL, a baixa correlação dos casos de dengue com esse indicador pode 
associar-se à regularidade na coleta de resíduos sólidos, pois todos os bairros apresentaram 
quantidade elevada de residências com coleta regular de lixo, onde a maioria dos bairros, de acordo 
com o censo de 2010 do IBGE, possuem acima de 96% de suas residências com coleta regular de lixo 

Não obstante, ressalta-se à importância da conscientização ambiental da população ligada à 
disposição do lixo, de modo que o armazenamento inadequado de determinados objetos pode servir 
de criadouro do mosquito Aedes. Neste sentido, a baixa correlação dos casos de dengue com a 
variável relacionada à coleta de lixo não corresponde à influência que os resíduos sólidos possui na 
maior propagação da dengue. 

Os fatores socioeconômicos que mais se correlacionaram com os casos de dengue foram as 
variáveis: MDP (r= 0,64) e PRR3 (r= 0,66). Estudos como o de Magalhães (2015) e Almeida (2016) 
também constataram correlação significativa entre os casos de dengue e a alta densidade 
populacional e a quantidade de pessoas mais desfavorecidas economicamente.  

Com isso, evidencia-se que esses fatores socioeconômicos apresentam-se relevantes na 
intensidade de transmissão da dengue em áreas urbanas, pois a quantidade e o tipo de moradia 
tornam-se condicionantes favoráveis à reprodução do Aedes aegypti, e consequentemente, difusão 
da dengue. Além disso, deve-se considerar que bairros periféricos que carecem de abastecimento 
regular de água, acabam induzindo à população a armazenar água, e em razão disso, favorecem o 
aumento de criadouros do Aedes. 

Neste caso, considera-se que bairros de alta densidade populacional e onde residem pessoas 
de baixa renda, possuem maior risco à difusão da dengue devido à vulnerabilidade socioeconômica, 
sendo necessárias ações públicas no sentido de buscar áreas fragilizadas ambientalmente ligadas ao 
surgimento de criadouros de reprodução do Aedes aegypti. A Figura 4 apresenta esses bairros de 
maior risco. 
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Figura 4: (a) quantidade de habitantes por bairro e (b) pessoas responsáveis por domicílio com 
rendimento até 3 salários mínimos 

 
Elaboração: Caio Américo Pereira de Almeida, 2017. 

 
Percebe-se que os bairros Centro, Imaculada e Jardim Aeroporto, foram os que apresentaram 

os maiores valores absolutos tanto de habitantes quanto de pessoas por bairros na faixa de renda até 
3 salários mínimos. Com isso, esses bairros evidenciam-se como áreas de risco à difusão da dengue, 
no que se refere à vulnerabilidade socioeconômica.   

É importante considerar que a mudança demográfica – êxodo rural – ocorrida em alguns 
países não desenvolvidos, como é o caso do Brasil, consistiu em intensos fluxos migratórios para as 
periferias urbanas, cujo sistema público de planejamento não foi e não é adequado para atender às 
necessidades dos migrantes. Silva et al. (2003) destaca o saneamento básico, particularmente a 
coleta de lixo, como insuficiente ou inadequada nas periferias das cidades onde reside a grande 
maioria da população mais pobre. 

Nessa concepção, Santos (2005) expõe que a cidade em si, como relação social e 
materialidade, torna-se criadora da pobreza, tanto pelo modelo socioeconômico de que é o suporte, 
como pela sua estrutura física que faz os habitantes mais desfavorecidos economicamente ocuparem 
espaços mais precários. Diante disso, é inevitável encontrar espaços urbanos sem que existam áreas 
que apresentem desigualdade de ordem estrutural.  

Nessa perspectiva, a qualidade do espaço urbano é influenciado pelo seu meio-ambiente, e a 
saúde de uma cidade se constitui através de um ambiente bem equilibrado e organizado. Dessa 
forma, a qualidade do ambiente é o que vai ser determinante para os processos saúde-doença.  

Aleixo e Sant’ Anna Neto (2011) destacam que uma área é caracterizada como de risco à 
propagação de patógenos não só pela vulnerabilidade socioeconômica, mas também pela fragilidade 
do ambiente, a qual está associada ao modo de vida da população.  

A Figura 5 esclarece essa fragilidade do ambiente, de maneira que percebe-se a falta de 
educação ambiental, a qual está associada ao descarte inadequado de lixo de alguns moradores de 
Bayeux, corroborando para maior disseminação da dengue nesses locais. É importante destacar que 
a educação ambiental também está ligada, principalmente, ao grau de escolaridade e ao acesso à 
informação das pessoas.  

 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   160 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
Figura 5: Resíduos sólidos descartados de forma inadequada nos bairros: (a) Centro, (b) 
Imaculada e (c) Mario Andreazza em outubro de 2016 

 

Elaboração: Caio Américo Pereira de Almeida, 2017. 

 
Diante disso, a análise in loco nesses locais de risco apresenta-se de grande relevância, pois, 

como exposto, foi constatado que o descarte inadequado de resíduos sólidos como garrafas, latas, 
tralhas, potes e sacos de lixo podem estar associados a maior ocorrência de dengue na área de 
estudo, tendo em vista que esses objetos são favoráveis ao desenvolvimento do principal vetor desse 
patógeno. 

Além disso, constata-se baixo conhecimento/informação das pessoas sobre a realidade 
epidemiológica a que estão expostas, pois de acordo com a Figura 5, percebe-se falta de prevenção 
por parte da população e ineficiência do órgão público responsável pela limpeza urbana para 
enfrentar a problemática da dengue.  

Em relação ao conhecimento ligado às medidas de prevenção da dengue, após conversa com 
alguns moradores nos bairros Imaculada, Centro e Mario Andreazza, constatou-se que muitos sabem 
quais são as medidas, inclusive praticam a prevenção em suas casas, porém afirmaram que o 
descarte inadequado do lixo nas ruas e calçadas é uma prática comum da maioria das pessoas, e 
que o órgão responsável pela limpeza da cidade só retira os sacos de lixo fechados e “organizados”. 

Neste contexto, Gondim (2007) expõe que o conhecimento das pessoas sobre as doenças a 
que estão vulneráveis torna-se relevante na perspectiva do risco, pois é a primeira ferramenta para 
pensar em qualquer intervenção que possa minimizá-lo para garantir segurança à população local.  
 
Estimativa Kernel da distribuição dos casos de dengue 
 

Para identificação da distribuição dos casos de dengue através da densidade Kernel, 
elaborou-se a Figura 6, a qual apresenta as áreas com maior concentração dos casos de dengue por 
metro quadrado (m²) na área de estudo. 
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Figura 6: Distribuição espacial do casos de dengue entre 2011 e 2014 a partir do Estimador 
Kernel 

 
Elaboração: Caio Américo Pereira de Almeida, 2017. 

 
Constata-se concentração de ocorrência da doença em questão principalmente nas porções 

leste, nordeste, sudeste e oeste dessa cidade, abrangendo especialmente os bairros Imaculada, São 
Bento, Mario Andreazza, Brasília, Tambaí e Alto da Boa Vista. Entretanto, Identifica-se a área quente 
– local de maior intensidade de casos – no bairro Imaculada, que possui uma das piores condições 
socioeconômicas da área de estudo.   

No trabalho de Silva et al. (2015), para o município de João Pessoa – PB, também foi 
constatado que os bairros com piores condições socioeconômicas apresentaram áreas sujeitas a 
maior ocorrência de dengue através do estimador Kernel. Estudos como de Araújo et al. (2008) que 
apresentaram uma pesquisa em Belo Horizonte – MG e o de Leite (2010) em Natal – RN, também 
expõe que as condições socioeconômicas é um fator de risco para a difusão desse patógeno.  

Com isso, destaca-se as condições socioeconômicos como fator de risco à difusão da dengue 
nos espaços urbanos. Esse fato ganha mais evidência na área de estudo a partir do bairro Imaculada, 
o qual possui um dos maiores adensamentos populacionais e grande número de pessoas vivendo na 
faixa de renda baixa. De acordo com a Figura 7, esse bairro concentrou 80 (17,5%) casos de dengue, 
isto significa a maior quantidade de notificações de casos de dengue em toda escala temporal 
analisada (2011 – 2014). 
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Figura 7: Quantidade de casos de dengue entre 2011 e 2014 por bairros em Bayeux 

 
Elaboração: Caio Américo Pereira de Almeida, 2017. 

 
Porém, além dos condicionantes socioeconômicos, trabalhos realizados em diferentes países 

não desenvolvidos e inseridos na zona intertropical relacionando ocorrência de dengue e condições 
socioambientais têm buscado identificar fatores envolvidos na produção/reprodução dessa doença, 
principalmente quanto às questões referentes à frequência da coleta de lixo urbano e disponibilidade 
de potenciais criadouros do mosquito transmissor (PEDRO et al., 2009).   

Nessa perspectiva, destaca-se a educação ambiental da população, no que se refere, 
principalmente, à disposição inadequada de resíduos sólidos e a ineficiência do órgão público 
responsável pela limpeza urbana, pois o descarte inadequado de lixo sobreleva-se como fator basilar 
para aumento da disponibilidade de criadouros do Aedes aegypti, e em razão disso, maior difusão da 
dengue. 

A Figura 8 deixa claro esse problema, tendo em vista que ela expõe a falta de 
conscientização ambiental por parte da população de Bayeux e a ineficiência do serviço público de 
limpeza, pois expõe vários objetos favoráveis à reprodução e desenvolvimento do principal vetor da 
dengue. 
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Figura 8: Descarte inadequado de lixo as margens de um tributário do Rio Paraíba no bairro 
Imaculada 

 

Fonte: Almeida (2016). 

 
Diante disso, após análise das características ambientais locais de Bayeux, percebe-se que a 

problemática da dengue na área de estudo está ligada, principalmente, à insuficiência do 
planejamento público e à educação/conscientização ambiental da população, pois esses fatos criam 
potencias condições para propagação do Aedes, e por consequência, acarreta sérios problemas de 
saúde pública. 

Flauzino et al. (2009) expõe que a complexidade da dengue está intimamente relacionada às 
características do meio ambiente e estudos que utilizam agregados de unidades espaciais (setor 
censitário, bairros, distritos e/ou município) aliados à análise das características ambientais locais, 
permitem um entendimento mais completo da dengue.  

Nessa concepção, Santos (2003) destaca que o acúmulo de lixo no peridomicílio de bairros 
corrobora com os achados da literatura que apontam esse fato como grande responsável pelo 
elevado número de doenças infectocontagiosas. Aleixo e Sant’ Anna Neto (2011) ainda ressalta que 
essas doenças estão em reemergências devido às falhas nas gestões públicas dos sistemas de 
saúde, pois, a consolidação das ações propostas, ainda transcorre a dificuldade de incorporar na 
visão dos profissionais de saúde e da população, o tripé saneamento-saúde-ambiente. 

Assim, para mitigação da ocorrência da dengue em Bayeux, é preciso principalmente maior 
educação/conscientização ambiental da população. Segundo Pinho (2011), é necessário por parte 
dos órgão públicos ligados à saúde, buscar mecanismos de conscientização que melhorem a vida da 
população de tal maneira que o meio ambiente seja encarado como bem e direito global. 
 
 
Considerações Finais  
 

A maior ocorrência dos casos de dengue aconteceu entre abril e agosto, período de maiores 
valores de precipitação e umidade do ar, evidenciando essa doença como de veiculação hídrica. 
Além disso, ambientes urbanos fragilizados devido ao descarte inadequado de lixo, bairros 
desassistidos pelos órgãos públicos, com maior adensamento populacional e com elevado número de 
pessoas vivendo na faixa de renda mais baixa, aliados às circunstâncias climáticas, neste trabalho, 
tornaram-se os principais responsáveis a maior ocorrência da dengue. 

 Neste contexto, percebe-se que as condições socioambientais estão diretamente associadas a 
maior ou menor difusão do vírus da dengue, dado que essas condições interferem principalmente na 
reprodução e desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti.  
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Destaca-se que o uso de Sistema de Informações Geográficas (SIG), foi indispensável para 

obtenção de resultados mais contundentes, pois foi possível realizar o mapeamento dos indicadores 
socioeconômicos e dos casos de dengue, evidenciando-se os locais de maior risco à disseminação 
da dengue.   

Também é importante ressaltar que as técnicas estatísticas de correlação (coeficiente de 
Pearson) e de interpolação (estimador Kernel), atreladas ao uso de SIG, apresentaram-se como 
importantes ferramentas no combate à dengue e de gestão em saúde pública, visto que essas 
técnicas podem ser utilizadas para quaisquer enfermidades, desde que as mesmas estejam 
georreferenciadas. 

Portanto, a combinação entre resultados numéricos, utilização de sistema de informações 
geográficas e representação cartográfica, permitiu melhor entendimento da propagação da dengue na 
área de estudo.  
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Resumo 
O objetivo dessa pesquisa é analisar a relação entre a dengue e as desigualdades socioespaciais no 
Distrito Federal (DF) por meio de análises espaciais e de indicadores socioambientais relacionados a 
essa doença. As metodologias adotadas foram a construção de mapas do número de casos e das 
taxas de incidência, a análise geoestatística do Índice Global e Local de Moran e a construção de 
mapas temáticos dos indicadores socioambientais. Os resultados apontaram que há uma recorrência 
das áreas com os maiores números de casos e maiores taxas ao longo do período estudado e que há 
altas taxas de incidência também em áreas rurais. Os resultados do Índice Global de Moran 
demonstraram que nos anos epidêmicos as taxas de incidência de dengue possuem um padrão 
agrupado. Nos demais anos, não há autocorrelação espacial e a distribuição é aleatória. Os 
resultados do Índice Local de Moran permitiram a localização de áreas com agrupamentos 
significantes. A partir dos mapas dos indicadores socioambientais foi possível constatar que nas 
áreas urbanas os indicadores mais relacionados à dengue foram um baixo rendimento médio mensal 
associado a um alto número de pessoas por domicílio. Já nas áreas rurais, os indicadores mais 
relacionados foram o percentual de domicílios sem abastecimento de água. Pode-se concluir que, no 
DF, a dengue está distribuída de maneira desigual, atingindo mais as áreas com menor renda e 
menor acesso à infraestrutura urbana. 
 
Palavras-chave: Dengue; desigualdades socioespaciais; indicadores socioambientais; Distrito 
Federal, Brasil. 
 
 
Abstract 
The main objective of this research is to analyze the relationship between dengue and socio-spatial 
inequalities in the Federal District (DF), Brazil, using spatial analyzes and socioenvironmental 
indicators related to this disease. The methodologies used to analyse these datas were the 
elaboration of maps of the number of cases and incidence rates, the geostatistical analysis of the 
Global and Local Moran Indexes and the construction of thematic maps of socio-environmental 
indicators. The results showed a recurrence of areas with the highest number of cases and highest 
rates throughout the studied period. The results also showed there were high incidence rates in rural 
areas. The results of the Global Moran Index showed that in epidemic years dengue incidence rates 
had a clustered pattern. In the other years, there are no spatial autocorrelation and the distribution is 
random. The Local Moran Index results allowed the identification of areas with significant clusters. 
About the socioenvironmental indicators, it was possible to verify that in the urban areas the indicators 
that were most related to dengue were the low average monthly income associated with a high 
number of people per household. In rural areas, the most related indicators were the percentage of 
households with no water supply. The conclusions are that, in DF, dengue is unevenly distributed, 
reaching more areas with lower income and less access to urban infrastructure. 
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Introdução 

 
 A dengue tem sido um recorrente problema de Saúde Pública. Trata-se de uma doença viral 
que pode ser encontrada nas zonas tropical e subtropical do globo, majoritariamente em áreas 
urbanas e periurbanas. O aumento vertiginoso da incidência global de dengue nas últimas décadas 
está relacionado, entre outros fatores, ao rápido crescimento da população e do acelerado processo 
de urbanização (WHO, 2016). 
 O principal vetor do vírus da dengue é o Aedes aegypti. Esse vetor está totalmente adaptado 
ao ambiente urbano e sua alta concentração populacional. Ele utiliza, na maioria das vezes, 
reservatórios artificiais de água como criadouros (DONALÍSIO, 1999; TAUIL, 2001). 
 O padrão de distribuição dos casos de dengue no espaço é resultado de uma complexa 
interação entre o vírus, o vetor e o ser humano. Essa interação é influenciada por características 
desse espaço, sejam elas ambientais, sociais, econômicas ou culturais (DONALÍSIO, 1999; TEURLAI 
et al., 2015). 
 A abordagem geográfica contribui para a compreensão da dinâmica de doenças infecciosas 
como a dengue ao buscar compreender “a sua distribuição como resultado da organização social do 
espaço” (CZERESNIA; RIBEIRO, 2000, p. 600). A emergência dessas doenças é associada aos 
espaços urbanos, pois, nas cidades, o rápido crescimento, a precária rede de infraestrutura e a 
movimentação de pessoas favorecem a circulação de vetores e outros parasitas. Dessa maneira, as 
epidemias são vistas como acontecimento social, tendo as desigualdades sociais como seus 
condicionantes principais (CZERESNIA; RIBEIRO, 2000). 
 As desigualdades sociais são resultado de um processo de segregação espacial, que ocorre 
por meio de mecanismos de valorização do solo urbano, produzindo espaços intraurbanos 
diferenciados (MORAES; COSTA, 1999). O espaço urbano é produzido por essas desigualdades, 
refletindo uma organização social que se materializa por intermédio da segregação espacial e de 
mecanismos de mercado (SANTOS, 1985). Ao mesmo tempo em que é produto das desigualdades, o 
espaço também é produtor das mesmas, proporcionadas pela distribuição desigual de benefícios, 
promovidas por agentes sociais (HARVEY, 1980). 
 No espaço urbano, as áreas ocupadas pelas populações desfavorecidas são, geralmente, 
menos assistidas por infraestrutura e serviços de saneamento (PEITER et al, 2006). A dengue 
costuma estar associada a essas áreas, pois a falta de esgotamento sanitário, coleta de lixo e acesso 
à rede geral de abastecimento de água, propicia o acúmulo de água, o que, por sua vez, favorece a 
procriação do vetor (DONALÍSIO, 1999; TAUIL, 2001). 
 A dinâmica da dengue nessa escala de análise tem sido bastante pesquisada. Podemos citar 
como trabalhos que encontraram uma associação entre a incidência de dengue e condições de vida 
da população os de Pedro et al. (2009), Cordeiro et al. (2011) e Johansen, Carmo e Alves (2016). 
 Outros estudos também encontraram associação entre a dengue e áreas menos favorecidas. 
Alguns demonstraram a associação de maiores casos de dengue em áreas com um maior número 
médio de pessoas por domicílio (MONDINI; CHIARAVALLOTI-NETO, 2008; TEURLAI et al., 2015), 
em áreas com a maior porcentagem de pessoas desempregadas (TEURLAI et al., 2015); maior 
porcentagem de chefes de família analfabetos, de domicílios sem acesso à água encanada e à coleta 
de lixo (MONDINI; CHIARAVALLOTI-NETO, 2008). 
 A presença do vírus da dengue foi confirmada no Distrito Federal (DF) em 1991, com 30 
casos importados. Os primeiros casos autóctones ocorreram em 1997. Deste ano até 2006 foram 
confirmados mais de 5.600 casos, 70% destes entre os anos de 2001 e 2003, 40% somente em 2002 
epidemia (CATÃO et al., 2009). 
 Em seu trabalho, Catão et al. (2009) descreveram a distribuição espacial da dengue no DF 
entre os anos de 2000 e 2006. Esses autores apontaram uma forte relação entre o que eles 
chamaram de “condições socioeconômicas precárias” e altas taxas de dengue no Distrito Federal 
(CATÃO et al., 2009, p. 99). 
 Os fatores que podem influenciar uma epidemia de dengue variam de acordo com o contexto 
espacial em que ela se insere. Por isso, conhecer os fatores que estão relacionados com a dengue 
em determinado território pode ser importante para subsidiar tomadas de decisões e formulação de 
políticas públicas de controle e prevenção (TEURLAI et al., 2015). 
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 Assim, os objetivos dessa pesquisa são 1) Caracterizar a distribuição espaço-temporal do 
número de casos e da taxa de incidência de dengue no DF de 2007 e 2014; 2) Identificar os padrões 
de distribuição das taxas de incidência de dengue para cada ano desse período; 3) Avaliar a 
autocorrelação espacial das taxas de incidência de dengue e 4) Relacionar as taxas de incidência de 
dengue e os indicadores socioambientais no DF. Dessa maneira, propõe-se analisar a relação entre a 
dengue e as desigualdades socioespaciais no DF. 

 

Procedimentos Metodológicos 

  

Os procedimentos metodológicos consistiram em revisão de literatura; caracterização da área de 
estudo; levantamento e organização dos dados em Sistemas de Informações Geográficas (SIG); 
análise espacial da dengue por meio dos mapas temáticos e estatística espacial. 

Área de estudo 

 Brasília possui características peculiares por ter sido uma cidade criada para ser a capital do 
país e por possuir um traçado urbano com especificações de uso da terra urbana. Apesar disso, não 
deixa de ter os mesmos problemas presentes nas demais cidades brasileiras, como a segregação 
espacial, produto de um processo de urbanização desigual (FERREIRA, 2010). 
 Na fase inicial de implantação da cidade, há uma grande atração de migrantes nacionais. 
Esses se dirigiam à Brasília em busca de trabalho na construção da capital do país (FERREIRA, 
2010). No entanto, não havia espaço para essa população no Plano Piloto. A cidade que estava 
sendo construída já possuía uma destinação. Assim, essa população migrante passa a formar 
“favelas e acampamentos no espaço em construção” (FERREIRA, 2010, p. 72).  
 Como solução para impedir o crescimento desordenado do centro, foram criados núcleos 
periféricos para abrigar essa população “excedente”. Assim, Brasília passa a ser uma cidade 
polinucleada (PAVIANI, 2007). “Inicia-se, então, um processo de seletividade espacial e de 
segregação” (FERREIRA, 2010, p. 73).  
 Na fase mais recente, Brasília tem encarado os desafios de integração da região 
metropolitana e da Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE), entre as agora 
chamadas Regiões Administrativas (RAs) do DF e os municípios goianos vizinhos. Outros desafios 
referem-se à ocupação irregular de terra, seja de baixa, média ou alta renda, em condomínios 
localizados em áreas frágeis do ponto de vista ambiental, hídrico ou de preservação do patrimônio 
histórico (PAVIANI, 2007). No ano de 2010, a população de Brasília era de 2.570.160 habitantes, a 
quarta maior cidade do país, com aproximadamente 96% desse número residindo em área urbana 
(IBGE, 2010). 
 Brasília e o DF possuem a peculiaridade de possuírem características e funções de município 
e de Unidade da Federação, simultaneamente. Esse território está organizado em 31 Regiões 
Administrativas (RAs), porém, somente 19 possuem delimitações oficiais. Apesar disso, a Companhia 
de Planejamento do DF (CODEPLAN) possui uma delimitação provisória e extraoficial para as outras 
12 RAs (Figura 1) (CODEPLAN, 2014). 
 Outra peculiaridade de Brasília refere-se ao fato de a cidade não possuir um padrão de 
endereçamento. Podem ser encontrados endereços com Quadra, Rua, Conjunto, Lote. Esse tipo de 
endereçamento dificultou o georreferenciamento automático dos casos de dengue na escala de 
endereço. Por isso, optou-se por agregar os dados por área de abrangência dos centros de saúde. 
 De acordo com a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), essas áreas foram criadas como 
uma tentativa de territorialização do Sistema Único de Saúde (SUS) no DF devido às particularidades 
da sua estrutura geopolítica e administrativa, que não possui a divisão administrativa de “bairro”, 
comum nos demais municípios brasileiros. 
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Figura 1. Mapa de localização do Distrito Federal e das 31 Regiões Administrativas. 

 Esses esclarecimentos foram adquiridos em troca de e-mails e posterior visita técnica à 
Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVEP) da SES-DF, onde foi adquirida também uma tabela 
com uma listagem das áreas de abrangência. Esse material possibilitou a delimitação dessas áreas 
em ambiente SIG. 
 Além da tabela, também foram utilizadas duas imagens para a vetorização das áreas, do 
GoogleMaps e do Open Street Map, disponíveis no Open Layers Plugin 1.4.1 do software QGIS 
Desktop 2.14,bem como o banco de dados do Wikimapia. 
 A delimitação dessas áreas é de grande relevância, pois essa escala de análise permite 
diferenciar as heterogeneidades espaciais existentes dentro de uma mesma RA. O mapa 
representando essas áreas é apresentado como um dos resultados, juntamente à caracterização da 
distribuição espacial da dengue no Distrito Federal. 

Indicadores socioambientais 

 Com a finalidade de conhecer as condições de vida da população e, posteriormente, verificar 
uma possível relação com as taxas de incidência de dengue, foram construídos alguns indicadores 
socioambientais. Para isso foram utilizados dados disponíveis nos resultados do universo por setor 
censitário do Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
 Foram construídos indicadores que, conforme a revisão de literatura, estão frequentemente 
associados à dengue quando analisada na escala intraurbana. São eles: percentual de domicílios 
sem abastecimento de água; percentual de domicílios com esgoto a céu aberto no entorno; 
percentual de domicílios com lixo acumulado no entorno; rendimento médio mensal do domicílio; 
densidade demográfica; número de pessoas por domicílio. 
 Cabe destacar que como os dados utilizados para construir os indicadores estavam 
agregados por setor censitário, foi necessário reagregá-los

28
 conforme as áreas de abrangência dos 

centros de saúde, utilizando o software de SIG ArcGIS 10.3. 

Dados da dengue 

 O banco de dados de dengue foi disponibilizado pela SES-DF e, conforme dito anteriormente, 
foi agregado em áreas de abrangência dos centros de saúde. Esse banco é não-nominal, 
apresentando características sociais como idade, sexo, raça e escolaridade. Além disso, apresenta 
os dados epidemiológicos clínicos e laboratoriais. 

                                                           
28

 A técnica utilizada para reagregar os dados está explícita no item “análise espacial” dos 
procedimentos metodológicos. 
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 Esse banco de dados contém todas as notificações registradas no Sistema, tendo sido 
necessário fazer uma “limpeza”. Para isso, foram retirados os casos descartados por exame 
laboratorial

29
, deixando então, todos os dados confirmados e notificados

30
. Foram retirados também 

os casos de residentes de outras Unidades da Federação, os casos sem o endereço e os casos 
importados. Essa “limpeza” foi realizada com auxílio do software EXCEL 2007 e está explicitada na 
Tabela 1 abaixo. 

Tabela 1. Procedimento de seleção dos casos de dengue para análise 

Ano 
Banco de dados 

"Bruto" 
CLASSI_FIN 

= 5 
Residentes em 

outras UFs 
Sem endereço Importados 

Banco de dados 
"limpo" 

2007 2.414 1.111 129 8 274 892 

2008 3.589 1.959 205 31 229 1.167 

2009 1.948 1.038 108 23 126 653 

2010 20.896 4.104 1.331 160 521 14.780 

2011 7.072 3.228 634 126 244 2.840 

2012 3.851 1.999 359 31 159 1.303 

2013 22.490 6.536 4.032 364 487 11.071 

2014 20.493 6.526 1.841 491 267 11.368 

Total 82.753 26.501 8.639 1.234 2.307 44.074 

Fonte dos dados: SES-DF. 

 A partir disso pôde-se realizar as demais análises, como a confecção de mapas temáticos e 
análises espaciais por meio de SIG. 

Análise espacial 

 Para a análise espacial da dengue foram utilizadas duas metodologias diferentes, mas 
complementares, com vistas a atender aos objetivos dessa pesquisa: a confecção de mapas 
coropléticos e a estatística espacial. 
 Para a caracterização da distribuição espaço-temporal da dengue foram elaborados mapas 
referentes ao número de casos e às taxas de incidência para todos os anos. Foram confeccionados 
também mapas dos indicadores socioambientais, o que permitiu relacionar as taxas de incidência de 
dengue com os indicadores por meio de comparação e interpretação visual. 
 Para calcular as taxas de incidência foi necessário, primeiramente, calcular a população para 
cada área de abrangência. Para isso, foram somadas as populações dos setores censitários que 
estavam contidos em cada uma dessas áreas. No software ArcGIS 10.3, os polígonos dos setores 
censitários foram transformados em pontos, por meio da ferramenta feature to point. Os pontos 
correspondem ao centroide de cada polígono. Em seguida, foi realizada uma seleção espacial e 
obtida a soma dos valores de população de todos os setores censitários cujos centroides 
interceptavam as áreas de abrangência. Com o auxílio das imagens de satélite do GoogleEarth e do 
ArcGIS Imagery, foi possível incluir os setores censitários com habitações dentro das áreas de 
abrangência, mas cujos centroides não estavam situados dentro da mesma. A mesma técnica foi 
utilizada para o cálculo dos indicadores mencionados anteriormente. A taxa de incidência foi, assim, 
calculada para cada uma dessas áreas pela seguinte formula: (número de casos / população) * 
100.000 (OPAS, 2008). 
 As estatísticas espaciais utilizadas foram o Índice Global e Local de Moran. O Índice Global 
de Moran ou índice de autocorrelação espacial mede a autocorrelação baseada na localização e nos 
valores de cada área, simultaneamente. Ele permite ainda avaliar se o padrão de distribuição é 
agrupado, disperso ou aleatório (CÂMARA et al., 2004; LENTZ, 2009). 
 O Índice Global de Moran pode ser calculado no ArcGIS por meio da ferramenta Spatial 
Autocorrelation (Morans I) tool. Além disso, essa ferramenta também calcula o z-score e o p-value, 
que estimam a significância do Índice. O Índice de Moran igual a +1 indica um padrão de 
agrupamento, enquanto um resultado igual a -1 indica dispersão. A significância irá permitir verificar 
se o padrão é ou não aleatório. A hipótese nula (valor igual à zero) é de independência espacial. 
Quando o p-value é pequeno e o valor absoluto de z-score ultrapassa o intervalo de confiança, a 
hipótese nula pode ser rejeitada (CÂMARA et al., 2004; LENTZ, 2009). 

                                                           
29

 Campo CLASSI_FIN (classificação final) do banco de dados igual a 5 (descartados). 
30

 Os casos confirmados são aqueles que fizeram exame laboratorial. Os notificados tiveram diagnóstico 
pelos sintomas ou não foram descartados como dengue. 
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 Também no ArcGIS, pode ser calculado o Índice Local de Moran, também conhecido como 
função LISA ou Anselin Local Moran Index, por meio da ferramenta Cluster & Outlier Analysis. Essa 
ferramenta permite identificar clusters de áreas com valores similares. Além disso, permite identificar 
os outliers espaciais (CÂMARA et al., 2004; LENTZ, 2009). 
 Cabe destacar que, nesse estudo, as análises de Moran foram aplicadas em polígonos que 
não são contínuos. Isso ocorre porque os polígonos das áreas de abrangência dos centros de saúde 
estão relacionados às áreas habitadas. Conforme dito anteriormente, Brasília é considerada uma 
cidade polinucleada. Esse fato vai refletir na configuração dos polígonos das áreas de abrangência. 
Metodologia semelhante foi adotada por Réquia Júnior e Roig (2015) para analisar o padrão espacial 
de doenças cardiorrespiratórias no Distrito Federal. Nesse estudo, os dados foram agregados em 
polígonos dos setores habitacionais do DF, que também não são contínuos. 
 Cabe destacar ainda que foram considerados vizinhos, automaticamente pelo ArcGIS, 
polígonos cujos centroides estivessem a uma distância máxima de 18 quilômetros. 

Procedimentos éticos 

 Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 
Federal do Paraná (UFPR) (Parecer 1.376.130), como parte do projeto Clima urbano e dengue nas 
cidades brasileiras: riscos e cenários em face das mudanças climáticas. 

Sazonalidade da dengue no Distrito Federal 

 Para que se possa compreender a dinâmica anual da dengue desagregou-se a unidade de 
análise temporal para o mês. Na Figura 2 pode-se observar o gráfico da distribuição mensal dos 
casos de dengue a cada ano. Pode-se também perceber a diferença no número total de casos de 
cada ano, com destaque para os anos de 2010, 2013 e 2014, anos epidêmicos (Tabela 2). 
 Ao se comparar o gráfico da Figura 2 com o climograma de Brasília (Figura 3), pode-se notar 
que os picos epidêmicos ocorrem no final da estação chuvosa, nos meses de março, abril e maio. 
 Na Tabela 3, abaixo, pode-se verificar os casos por mês, destacados em vermelho os meses 
com os maiores números de casos por ano. Essa Tabela reforça as informações apresentadas no 
gráfico da Figura 2, ao mostrar que o número de casos é maior no primeiro semestre, no final do 
verão e início do outono. 
 Pode-se observar também que, a partir do ano de 2010, há um aumento significativo do 
número de casos de dengue, inclusive nos meses maios frios e secos, quando, supostamente, não 
deveria haver casos. Isso indica uma provável manutenção da circulação do vírus e do vetor, que 
estariam encontrando um ambiente favorável à sua reprodução. Possivelmente, esses ambientes são 
recipientes de armazenagem de água por parte da população, o que, por sua vez, pode indicar uma 
interrupção no abastecimento nesse período. 

 
Figura 2. Distribuição mensal dos casos de dengue de 2007 a 2014. Fonte dos dados: SES-DF.  
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Tabela 2. Taxa de Incidência anual da dengue (Número de casos para cada 100 mil habitantes) 

Ano Taxa de Incidência 

2007 34,71 

2008 45,41 

2009 25,41 

2010 575,06 

2011 110,50 

2012 50,70 

2013 430,75 

2014 442,31 

Fonte dos dados: SES-DF, IBGE, 2010. 

 
Figura 3. Climograma de Brasília. Normais climatológicas 1961-1990. Fonte dos dados: INMET, 2016. 

 O mês de março de 2010 foi o mês com maior número de casos em todos os oito anos 
analisados. Apesar disso, no acumulado mensal de todos os anos, o mês de maio é o que apresenta 
o maior número. Isso pode ser visto no gráfico da Figura 4, abaixo. 
 O gráfico da Figura 4 permite ver com bastante clareza a sazonalidade da dengue no Distrito 
Federal. Há casos em todos os meses do ano. Eles começam a aumentar em novembro, com uma 
suave diminuição em dezembro, voltando a subir em janeiro e tendo seu pico no mês de maio, 
voltando a diminuir em junho. 
 No gráfico da Figura 5 pode-se observar os casos em série, começando em janeiro de 2007 e 
mantendo-se em números pequenos, com um suave pico em abril de 2008, voltando a diminuir. Nota-
se um aumento abrupto a partir de janeiro de 2010, passando de 60 casos em dezembro de 2009 
para 1.016 casos no mês seguinte. O ano de 2010 foi epidêmico, com altos números de casos em 
todos os meses. Em 2011 e 2012 os números foram bem menores, voltando a ter um abrupto 
aumento em janeiro de 2013. O ano de 2013 teve seu pico de casos em março, passando a diminuir 
no mês seguinte e voltando a subir em janeiro de 2014, outro ano epidêmico, com pico de casos no 
mês de maio. 

Tabela 3. Casos mensais de dengue no Distrito Federal, 2007 a 2014. 

Ano Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. Total 

2007 34 82 144 104 115 66 66 42 44 74 74 46 891 

2008 121 95 148 265 105 71 91 83 37 37 49 65 1.167 

2009 67 62 82 93 97 68 27 17 10 12 57 60 652 

2010 1.016 1.503 2.828 2.195 2.681 896 590 699 606 543 527 695 14.779 

2011 236 259 438 413 382 202 144 158 167 160 158 123 2.840 

2012 105 124 212 154 136 105 77 85 68 84 74 78 1.302 

2013 543 750 1.278 2.143 2.097 1.094 699 680 466 475 427 418 11.070 

2014 673 763 982 1.792 2.459 1.171 1.247 443 436 382 610 408 11.366 

Total 2.795 3.638 6.112 7.159 8.072 3.673 2.941 2.207 1.834 1.767 1.976 1.893 44.067 

Fonte dos dados: SES-DF 
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Figura 4. Gráfico do acumulado de casos de dengue por mês no Distrito Federal de 2007 a 2014. 

 Os gráficos e tabelas apresentados mostram a sazonalidade da dengue e sua relação com a 
dinâmica da precipitação e da temperatura. De maneira geral, elas estão relacionadas, com o pico de 
casos após o pico de chuvas e quando a temperatura ainda se encontra alta. No entanto, é 
importante destacar que mesmo na estação mais fria e seca há expressivos números de casos 
mensais, especialmente nos anos epidêmicos. O ano de 2014 apresenta mais de mil casos 
notificados no mês de julho, número maior que todo o ano de 2007 ou 2009. 
 A sazonalidade e os fatores climáticos têm uma importância evidente na análise da dengue e 
de outras doenças vetoriais. Entretanto, essas análises perdem seu poder explicativo quando são 
feitas fora do contexto e da realidade social em que essas doenças estão inseridas. A estação seca 
pode paradoxalmente aumentar o número de criadouros em potencial devido à necessidade de 
estocagem de água, enquanto na estação chuvosa, o forte volume de precipitação pode fazer 
transbordar tais criadouros (DONALÍSIO, 1999). 

 
Figura 5. Evolução mensal dos casos de dengue no Distrito Federal de 2007 a 2014. Fonte dos dados: SES-DF. 

Distribuição espacial da dengue no Distrito Federal (2007 a 2014) 

 Na Figura 6 abaixo, pode-se observar o mapa com a delimitação das áreas de abrangência 
dos centros de saúde, diferenciadas em urbanas e rurais pela SES-DF. Na Figura 7, pode-se 
observar os mapas de número de casos para todos os anos do período estudado. No ano de 2007, a 
área de abrangência com maior número de casos foi a do CSSSb 01, em São Sebastião, com um 
total de 153 casos. Em segundo lugar estava a área do CSP 01, em Planaltina, com 48 casos e em 
terceiro lugar, a área do CSS 03, em Sobradinho II, com 28 casos. 
 O ano de 2008 teve um número de casos maior do que o ano anterior. A área de abrangência 
com maior número de casos foi novamente a do CSSSb 01 dessa vez com 86 casos. Em segundo e 
terceiro lugar estavam a do CST 01, em Taguatinga, e a do CSSA 03, em Samambaia, com 55 e 51 
casos, respectivamente. O ano de 2009 é o ano com menor transmissão no período estudado. A área 
de abrangência com o maior número de casos é a do CSP 03, em Planaltina, com 87 casos. Em 
seguida aparece a área do CSP 01, também em Planaltina, com 43 casos. No terceiro lugar tem-se a 
área do CS Estrutural, com 29 casos no total. 
 Em 2010, ano epidêmico e com o maior número de casos, as quatro áreas com os maiores 
números de casos estão localizadas em Planaltina. Apenas na área do CSP 01 ocorreram 1.710 
casos. Na área do CSP 05 ocorreram 1.401, na do CSP 02 921 e na do CSP 04 845 casos. Em 2011, 
as três áreas com os maiores números de casos foram a do CSRE 02, a do CSSSb 01 e a do CS 
Estrutural, com 144, 119 e 113 casos, respectivamente. No ano seguinte, em 2012, o CSSSb 01, 
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volta a ocupar a primeira posição, com exatamente 100 casos. Em segundo lugar estava a área do 
CSP 01, em Planaltina, com 68 casos e, em terceiro, a do CSGu 01, na RA Guará, com 59 casos. 
  

 
Figura 6. Áreas de abrangência dos centros de saúde urbanos e rurais com respectivos números de 
identificação. 

Em 2013, mais uma vez é a área do CSSSb 01 que apresenta o maior número de casos, com 
420 no total. Em segundo lugar estava a do CSS 03, com 416 casos, e em terceiro, a do CSSA 01, 
em Samambaia, com 409 casos. Nesse ano, outras áreas que estiveram nessa mesma classe (201 a 
500 casos) são áreas de Planaltina, Itapoã, Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Estrutural, Vicente 
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Pires, Águas Claras, Recanto das Emas e Gama. Percebe-se, portanto, que nesse ano houve um 
grande número de casos, mas eles estiveram dispersos em várias áreas. 

O ano de 2014 também foi um ano com um número muito alto de casos. Entretanto, percebe-
se, pelo mapa, que os casos estiveram mais concentrados em determinadas áreas quando 
comparado com o ano de 2013. Nesse último ano de estudo, a área de abrangência com o maior 
número de casos foi a área do CSS 03, em Sobradinho II, com 1.071 casos. Na classe logo abaixo 
(501 a 850 casos), estavam as áreas do CSSSb 01,  São Sebastião, com 740 casos, a do CSP 01 
com 557 casos e do CSP 02 com 541 casos, em Planaltina. Outras áreas em Planaltina, Sobradinho 
I, Sobradinho II, Fercal, Itapoã e Paranoá também se destacam na terceira maior classe de número 
de casos. 
 Em 2010, ano epidêmico e com o maior número de casos do período de estudo, as quatro 
áreas com os maiores números de casos estão localizadas em Planaltina. Apenas na área do CSPP 
01 ocorreram 1.710 casos. Na área do CSP 05 ocorreram 1.401, na do CSP 02 921 e na do CSP 04 
845 casos. Em 2011, as três áreas com os maiores números de casos foram a do CSRE 02, a do 
CSSSb 01 e a do CS Estrutural, com 144, 119 e 113 casos, respectivamente. No ano seguinte, em 
2012, o CSSSb 01, volta a ocupar a primeira posição, com exatamente 100 casos. Em segundo lugar 
estava a área do CSP 01, em Planaltina, com 68 casos e, em terceiro, a do CSGu 01, na RA Guará, 
com 59 casos. 

 Em 2013, mais uma vez é a área do CSSSb 01 que apresenta o maior número de casos, com 
420 no total. Em segundo lugar estava a do CSS 03, com 416 casos, e em terceiro, a do CSSA 01, 
em Samambaia, com 409 casos. Nesse ano, outras áreas que estiveram nessa mesma classe (201 a 
500 casos) são áreas de Planaltina, Itapoã, Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Estrutural, Vicente 
Pires, Águas Claras, Recanto das Emas e Gama. Percebe-se, portanto, que nesse ano houve um 
grande número de casos, mas eles estiveram dispersos em várias áreas. 
 O ano de 2014 também foi um ano com um número muito alto de casos. Entretanto, percebe-
se, pelo mapa, que os casos estiveram mais concentrados em determinadas áreas quando 
comparado com o ano de 2013. Nesse último ano de estudo, a área de abrangência com o maior 
número de casos foi a área do CSS 03, em Sobradinho II, com 1.071 casos. Na classe logo abaixo 
(501 a 850 casos), estavam as áreas do CSSSb 01,  São Sebastião, com 740 casos, a do CSP 01 
com 557 casos e do CSP 02 com 541 casos, em Planaltina. Outras áreas em Planaltina, Sobradinho 
I, Sobradinho II, Fercal, Itapoã e Paranoá também se destacam na terceira maior classe de número 
de casos. 

De maneira geral, nota-se que em todos os anos os maiores números de casos estão nas 
áreas de abrangência do CSSSb 01, em São Sebastião, nas áreas em Planaltina e na área do CSS 
03, em Sobradinho II. 

Os mapas das taxas de incidência (Figura 8) representam uma realidade diferente da 
encontrada nos mapas dos números de casos. Em 2007, as maiores taxas de incidência foram 
encontradas na área do CSP 01, em Planaltina, com 225,20 casos para cada 100 mil habitantes, na 
área do CSSSb 01, em São Sebastião, com 201,94 casos para cada 100 mil habitantes e na área do 
CST 01, na RA Taguatinga, com 144,11. 
Em 2008, as maiores taxas foram de 293,55, 227,73 e 195,16 casos para cada 100 mil habitantes, 
respectivamente nas áreas de abrangência do CST 01, em Taguatinga, CSB 15, na Vila Planalto, na 
RA Brasília, e no CSB 02, na RA Varjão. Já em 2009, as maiores taxas foram de 407,49 e 201,75 
casos para cada 100 mil habitantes nas áreas de abrangência do CSP 03 e na do CSP 01, ambas em 
Planaltina. 
 Em 2010 as taxas são consideravelmente maiores. A área de abrangência do CSB 15 Vila 
Planalto, na RA Brasília, teve uma taxa de incidência de 11.115,86 casos para cada 100.000 
habitantes. Em segundo lugar, destaca-se a área do CSP 01, em Planaltina, com 8.022,90 casos 
para cada 100.000 habitantes e, em terceiro, a área do CSP 05, também na RA Planaltina, com 
4.589,68 casos para cada 100.000 habitantes. 
 Em 2011, a área de abrangência com maior taxa de incidência foi a do CSSA 01, na RA 
Samambaia, com 637,03 casos para cada 100.000 habitantes. Em segundo e terceiro lugar 
aparecem as áreas do Posto de Saúde Rural (PSR) 03 Queima Lençol na Fercal, e do CSPA 01 Lago 
Sul, com 400,53 e 381,90 casos para cada 100 mil habitantes, respectivamente. 
 Em 2012, a maior taxa de incidência foi de 551,72 casos para cada 100 mil habitantes na 
área de abrangência do PSR 01 Nova Betânia, na área rural de São Sebastião. Em seguida 
aparecem as áreas do CSP 01 e do PSR 02 Rio Preto, ambas em Planaltina, com 319,04 e 201,61 
casos para cada 100 mil habitantes, respectivamente. 
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 Percebe-se que, em 2011 e 2012, ocorreu uma dinâmica semelhante ao ano de 2009. Apesar 
de não serem considerados epidêmicos para o DF, pode-se dizer que houve uma epidemia nas áreas 
de abrangência que ultrapassaram o limiar epidêmico de 300 casos para cada 100 mil habitantes. 
Em 2013, as maiores taxas estiveram localizadas nas áreas de abrangência do PSR 01 Cariru, na do 
CSBz 01, em Brazlândia, e no CSSA 03 em Samambaia, com 3.478,26, 1.668,14 e 1.530,18 casos 
para cada 100.000 habitantes, respectivamente. Conforme o mapa, outras áreas com mais de 1.000 
casos para cada 100.000 habitantes, estão localizadas em Vicente Pires, Brazlândia, Planaltina, 
Taguatinga e Fercal. 

 

 
Figura 2. Mapas da distribuição do número de casos de dengue por áreas de abrangência de centros 
de saúde no Distrito Federal de 2007 a 2014 

O ano de 2014 também foi um ano epidêmico. Apesar de não possuir o maior número de 
casos e a maior taxa de incidência do Distrito Federal, é o que apresenta a maior taxa de incidência 
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em uma área de abrangência. A área do PSR 03 Queima Lençol, na RA Fercal, apresentou uma taxa 
de 29.906,54 casos para cada 100.000 habitantes. Em segundo lugar, estava a área do PSR 07 São 
José, em Planaltina, com 9.956,71 casos para cada 100 mil habitantes. Em terceiro, a área do PSR 
01 Catingueiro, também na RA Fercal, com 7.088,99 casos para cada 100.000 habitantes. 

 De maneira geral, percebe-se que as maiores taxas de incidência podem ser encontradas nas 
áreas de abrangência rurais ou áreas urbanas que possuem uma população relativamente menor. São 
exceções, a área do CSSSb 01 em São Sebastião, as áreas do CSP 01 e CSP 03, em Planaltina, e as 
áreas do CSSA 01 que se destacam tanto em número de casos como nas taxas de incidência. 

  
Figura 3. Mapas da distribuição das taxas de incidência por áreas de abrangência de centros de saúde no 
Distrito Federal de 2007 a 2014. 

Padrão de distribuição da dengue no Distrito Federal (2007 – 2014): Índice Global e Local de 
Moran 
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 A tabela 4 apresenta os resultados do cálculo do Índice Global de Moran para todos os anos 
do período a partir dos dados da taxa de incidência das áreas de abrangência. Os resultados 
mostram que só houve padrão de agrupamento (clustered) significante (significant), isto é, com um p-
value menor que 0,01 e um z-score maior que 1,65, nos anos epidêmicos (2010, 2013 e 2014). Os 
demais anos apresentaram padrão aleatório (random), demonstrando que não há autocorrelação 
espacial. A exceção foi o ano de 2012, ano não epidêmico, que apresentou um padrão de 
agrupamento, mas com uma significância relativamente menor, com um z-score maior que 1,65 e um 
p-value levemente maior que 0,01 (0,012775). A partir disso, selecionou-se os anos com 
autocorrelação espacial positiva significante no Índice Global de Moran para realizar a análise do 
Índice Local de Moran. 

Tabela 4. Resultados dos cálculos do Índice Global de Moran. 

Ano Índice Global de Moran z-score p-value Padrão de distribuição 

2007 -0,015287 -0,239594 0,810645 Aleatório (random) 

2008 0,024924 1,302990 0,192578 Aleatório (random) 

2009 0,024233 1,530778 0,125824 Aleatório (random) 

2010 0,194641 8,708190 0,000000 Agrupado (clustered) 

2011 -0,006583 0,096664 0,922994 Aleatório (random) 

2012 0,051289 2,489980 0,012775 Agrupado (clustered) 

2013 0,069277 3,168040 0,001535 Agrupado (clustered) 

2014 0,054707 3,415633 0,000636 Agrupado (clustered) 

Elaboração: Bruna Drumond Silveira. 

 Na Figura 10 pode-se verificar o resultado do Índice Local de Moran. No ano de 2010, 
observa-se um cluster de áreas com valores altos (High-High Cluster) na RA de Planaltina. Próximo a 
esse cluster, no entanto, há um outlier, uma área com valor baixo vizinha às áreas de valores altos 
(Low-High Outlier). O outro cluster de áreas com valores altos está localizado nas áreas do CSPA 01 
na RA do Itapoã e do PSR Rajadinha, localizada no limite entre as RAs de Planaltina e Paranoá. Há, 
ainda, outro outlier, localizado na área de abrangência do CSB 15. Essa área possui um valor alto, 
com uma taxa de incidência de 11.115,86 casos para cada 100.000 habitantes. No entanto as áreas 
vizinhas a ela possuem valores relativamente baixos. 

 
Figura 4. Mapas com os resultados dos cálculos do Índice Local de Moran para os anos epidêmicos 

 No ano de 2013, verifica-se dois clusters de áreas altas. Em Brazlândia, as duas áreas de 
abrangência de centros de saúde localizados em áreas urbanas apresentaram valores de taxa de 
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incidência altos. O CSBz 01 teve uma taxa de 1.668,14 e o CSBz 02 de 1.132,08. O outro cluster é 
formado pelas áreas do PSR 01 Boa Esperança, em Ceilândia, e do CSSA 03, em Samambaia. 
 Ainda em relação a esse mesmo ano, pode-se identificar um cluster de áreas com valores 
baixos (Low-Low Cluster) na RA Park Way, em que a área do PSR 01 Vargem Bonita não apresentou 
nenhum caso de dengue e a média das áreas vizinhas também foi relativamente baixa. Nesse ano 
também pode-se verificar os dois tipos de outlier (High-Low Outlier e Low-High Outlier). A área do 
PSR 03 Tabatinga, em Planaltina, apresentou uma taxa de incidência baixa, de apenas 82,58, em 
relação à média das áreas vizinhas. O mesmo ocorreu com a área do PSR 08 PAD-DF na RA 
Paranoá. Por outro lado, a área do PSR 01 Cariru, também na RA Paranoá, foi classificada como um 
High-Low Outlier, uma área com valor alto com a média de valores baixos das áreas vizinhas. A taxa 
de incidência nessa área foi de 3.478,26. 
 O ano de 2014 apresenta um cluster de áreas com valores altos (High-High Cluster) na 
Região Administrativa Fercal, ao Norte do DF. Nesse cluster, pode-se identificar a área do PSR 03 
Queima Lençol, com uma taxa de incidência de 29.906,54, a área do PSR 01 Catingueiro, com 
7.088,99 casos para cada 100 mil habitantes e a área do PSR 02 Córrego do Ouro, com uma taxa de 
incidência de 3.405,57. 

Indicadores socioambientais relacionados à dengue no Distrito Federal 

 As áreas de abrangência dos centros de saúde urbanos em Planaltina, CSP 01, 02, 03, 04 e 
05, são áreas que, ao longo do período analisado, sempre apresentaram altas taxas de incidência. 
No ano de 2010, essas áreas apresentam um padrão de cluster de valores altos (High-High Cluster), 
conforme visto no tópico anterior. Ao analisarmos os indicadores socioambientais dessas áreas 
(Figura 10), verificamos que ela possui um percentual de esgoto a céu aberto no entorno 
relativamente baixo, variando entre 0 e 10% (primeira e segunda classe). 
 Quanto ao percentual de domicílios com lixo acumulado no entorno, essas áreas estão nas 
segunda e terceira classes, variando de 1 a 10%. Além disso, essas áreas possuem um baixo 
percentual de domicílio sem abastecimento de água (0 a 5%). O rendimento médio mensal dos 
domicílios dessas áreas é relativamente baixo. O CSP 05 possui uma renda média domiciliar mensal 
de R$1.428,65, pertencendo à primeira classe. As demais áreas estão na segunda menor classe de 
valores. Quanto ao número médio de pessoas por domicílios, essas áreas pertencem à classe de 
maior valor, variando entre 3,51 e 4,07. A densidade demográfica (número de pessoas por quilômetro 
quadrado) varia. No CSP 03 e no CSP 01 é relativamente baixa, estando na segunda classe. No CSP 
05 e no 04, a densidade está na terceira classe e no CSP 02, na quarta, já podendo ser considerada 
relativamente alta, variando de aproximadamente 7 mil a quase 12 mil habitantes por quilômetro 
quadrado. 
 Próximo às áreas de centros de saúde urbanos de Planaltina, está a área do centro de saúde 
rural PSR 09 Santo Dumont, que foi avaliada com outlier de valor baixo, próximo às áreas cujos 
valores são altos (Low-High Outlier). Devido à proximidade com o cluster de valores altos, essa área 
supostamente deveria apresentar um número semelhante de taxa de incidência de dengue. No 
entanto, isso não acontece. 
 Ao olharmos para os indicadores socioeconômicos, vemos que essa área possui 
semelhanças com as áreas próximas no que se refere ao percentual de domicílios com esgoto a céu 
aberto no entorno, percentual de domicílios sem abastecimento de água, rendimento médio mensal 
dos domicílios e densidade demográfica. No entanto, essa área possui um percentual menor de 
domicílios com lixo acumulado no entorno e um menor número médio de pessoas por domicílio, 
fatores que poderiam estar explicando uma taxa de incidência relativamente baixa, de apenas 73,38 
casos para cada 100 mil habitantes. 
 Ainda em 2010, outra área de cluster de valores altos foi a do CSPA 01 Itapoã e a do PSR 
Rajadinha. Nesse ano, a taxa de incidência da primeira área foi de 1.666,99 casos para cada 100 mil 
habitantes. Os indicadores socioambientais dessa área mostram que ela possui um baixo percentual 
de domicílios com esgoto a céu aberto, situando-se na menor classe. Possui também um baixo 
percentual de domicílios com lixo acumulado no entorno, pertencendo à segunda classe; possui um 
baixo percentual de domicílios sem abastecimento de água, enquanto nas áreas vizinhas, compostas 
por condomínios de classe média, já há um percentual maior de domicílios sem abastecimento de 
água e uma taxa de incidência um pouco menor, de 1.016,70 casos para cada 100 mil habitantes. No 
entanto, a área do CSPA 01 Itapoã apresenta uma renda baixa, associada a um alto número de 
pessoas por domicílio e uma densidade demográfica relativamente alta (terceira maior classe), o que 
poderia estar explicando sua alta taxa de incidência de dengue. 
 A área do PSR Rajadinha apresentou uma taxa de incidência de 3.104,58 em 2010. Essa 
área possui baixos percentuais de domicílios com esgoto a céu aberto no entorno e com lixo 
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acumulado no entorno. No entanto, está na maior classe de percentual de domicílios sem 
abastecimento de água, com um total de 94,52%. Ademais, essa área possui uma baixa renda 
domiciliar e um alto número de pessoas por domicílios. Esses fatores também podem explicar a alta 
taxa de incidência de dengue, apesar da baixa densidade demográfica. 
 Nesse mesmo ano ainda se destaca a área do CSB 15 por ser um High-Low Outlier. Essa 
área, entretanto, possui indicadores muito semelhantes com as áreas vizinhas. Os indicadores que 
poderiam ser explicativos para a dengue nessa localidade é o rendimento médio mensal 
relativamente menor associado a um número relativamente maior de pessoas por domicílio. 
Já no ano de 2013, há diferentes áreas apresentando clusters e outliers, indicando uma circulação do 
vírus. Identifica-se um cluster de valores altos nas áreas do CSBz 01 e CSBz 02. Enquanto essa 
primeira no ano de 2010 apresentava uma taxa de 125,46, caindo nos anos seguintes, no ano de 
2013 ela foi de 1.668,14 casos para cada 100 mil habitantes. O mesmo ocorreu com a área do CSBz 
02, que no ano de 2010 era de 228,4, caindo no ano seguinte e chegando a não ter nenhum caso 
registrado em 2012, para em 2013 apresentar uma taxa de 1.132,08 casos para cada 100 mil 
habitantes. 
 Essas áreas apresentam baixos percentuais de domicílios com esgoto a céu aberto no 
entorno, lixo acumulado no entorno e sem abastecimento de água. No entanto, apresentam uma 
renda relativamente mais baixa associada a um alto número de pessoas por domicílio e a uma 
densidade demográfica relativamente alta, o que torna essas áreas mais suscetíveis a uma epidemia 
de dengue. 
 Outra área de cluster de valores altos que se destaca é a área do PSR 01 Boa Esperança e a 
área do CSSA 03. A primeira área, ao longo do período estudado, apresentou seu primeiro caso de 
dengue em 2011, voltando a não ter nenhum caso no ano seguinte. Em 2013, essa área apresentou 
23 casos e, devido a sua população de apenas 1.573 habitantes, uma taxa de 1.462,17 para cada 
100 mil habitantes. 
 Essa área é caracterizada como uma área rural. Seus indicadores mostram que ela possui 
um baixo percentual de domicílios com esgoto a céu aberto no entorno e de domicílios com lixo 
acumulado no entorno. No entanto, 90,59% de seus domicílios não possuem abastecimento de água. 
Além disso, essa área possui um baixo rendimento, associado a um número relativamente alto 
(segunda maior classe) de pessoas por domicílio. Porém, sua densidade demográfica é baixa. 
 A área do CSSA 03 possui, no ano de 2013, uma taxa de incidência de 1.530,18 casos para 
cada 100 mil habitantes. Seus indicadores socioambientais mostram que, apesar de possuir um baixo 
percentual de domicílios com presença de lixo no entorno e sem aceso à água encanada, essa área 
possui um alto percentual de domicílios com presença de esgoto a céu aberto no entorno (segunda 
maior classe). Além disso, apresenta uma baixa renda associada a um alto número de pessoas por 
domicílios e uma densidade demográfica relativamente alta. Esses indicadores estariam justificando a 
suscetibilidade dessa área para a ocorrência de altas taxas de incidência de dengue. 
 Ao contrário dessas áreas, a área do PSR 01 Vargem Bonita destacou-se como um cluster de 
valores baixos. No ano de 2013, ano epidêmico, essa área não apresentou nenhum caso de dengue. 
Ela não possui esgoto a céu aberto no entorno dos domicílios, nem lixo acumulado no entorno dos 
mesmos. No entanto, aproximadamente 30,04% de seus domicílios (segunda maior classe) não 
possuem abastecimento de água. Número que, apesar de relativamente alto, pode ser considerado 
baixo em relação às demais áreas rurais que apresentaram alta taxa de incidência de dengue. Além 
disso, essa área possui uma renda domiciliar relativamente baixa (segunda menor classe), um 
número de pessoas por domicilio relativamente alto (segunda maior classe), mas uma baixa 
densidade demográfica. 
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Figura 5. Mapas temáticos dos indicadores socioambientais por área de abrangência dos centros de saúde. 

 Quanto aos outliers, apresenta-se como Low-High Outlier, a área do PSR 03 Tabatinga, em 
Planaltina e a do PSR 08 PAD-DF, na RA Paranoá. Já a área do PSR 01 Cariru apresenta-se como 
um High-Low Outlier. Essas áreas possuem indicadores muito semelhantes. No entanto, o High-Low 
Outlier (PSR 01 Cariru) apresenta o menor percentual de domicílios sem abastecimento de água, 
enquanto os Low-High Outliers apresentam os maiores percentuais, paradoxalmente. Além disso, a 
área do PSR 01 Cariru, possui um número relativamente menor (segunda maior classe) de pessoas 
por domicílio que o PSR 08 PAD-DF (maior classe). 
 O que vai diferenciar essas áreas e explicar o fato de o PSR 01 ter uma taxa de 3.478,26 
casos para cada 100 mil habitantes é o número da população, que nessa é de apenas 345 
habitantes. A área do PSR 03 Tabatinga apresenta uma população de 1.211 e a do PSR 08 PAD-DF 
de 1.811. A primeira área apresenta 12 casos de dengue nesse ano, enquanto as outras apresentam 
1 e 2 casos, respectivamente. Assim, quando se olha para os números de casos não é possível 
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perceber uma grande diferença. Porém, ao se relativizar esse número pela população, percebe-se 
uma grande discrepância. Além disso, cabe destacar que 2013 foi um ano epidêmico e outras áreas 
tiveram um número de casos notavelmente maior que essas áreas. 
 No ano de 2014, as áreas que se destacaram como cluster de valores altos foram três áreas 
de abrangência da RA Fercal: PSR 01 Catingueiro, com uma taxa de incidência de 7.088,99; PSR 02 
Córrego do Ouro, com 3.405,57; e PSR 03 Queima Lençol, com 29.906,54 casos para cada 100 mil 
habitantes. 
 A área do PSR 03 Queima Lençol possui as piores condições entre as três: 11,06% dos seus 
domicílios possuem esgoto a céu aberto e lixo acumulado no entorno. Além disso, 79,40% de seus 
domicílios não dispõem de abastecimento de água. As três áreas possuem baixa renda associada a 
um alto número de pessoas por domicílio, porém baixa densidade demográfica. Esses fatores fazem 
com que essas áreas possuam suscetibilidade para a dengue. 
 De maneira geral, os indicadores mais relacionados à dengue nas áreas urbanas foram o 
baixo rendimento médio mensal dos domicílios associado a um alto número de pessoas por domicílio. 
A associação espacial entre taxas de incidência de dengue e número de pessoas por domicílio 
também foi encontrada por Teurlai et al. (2015), que investigaram os fatores socioeconômicos e 
climáticos relacionados à heterogeneidade espacial da dengue em Nova Caledônia. Segundo esses 
autores, provavelmente os casos de dengue formam clusters dentro de um mesmo domicílio devido 
ao curto alcance de voo do mosquito. 
 Apesar de a dengue ser uma doença majoritariamente urbana, foram encontradas altas taxas 
de dengue em áreas de abrangência de centros de saúde caracterizadas como rurais. No entanto, 
cabe-se destacar que essas áreas possuem baixo número de população, o que leva a altas taxas de 
incidência com poucos casos de dengue.  
 Nessas áreas, o indicador que mais estive relacionado à dengue, além do alto número de 
pessoas por domicílio, foi também um alto percentual de domicílios sem abastecimento de água. A 
falta de acesso à rede geral de água é um fator que possui forte relação com a dengue, pois essa 
restrição implica no armazenamento de água pelas pessoas, propiciando potenciais criadouros para 
seu vetor. Pedro et al. (2009) identificou a limitação do acesso ao serviço de abastecimento de água 
e as práticas de estocagem de água como fatores que estariam condicionando a transmissão da 
dengue em localidades do município de Niterói. 
 Outro fato a se considerar sobre as altas taxas de incidência em áreas rurais é a sua 
proximidade com as áreas urbanas, podendo ser consideradas áreas periurbanas e, portanto, as 
tornam suscetíveis a ocorrência de dengue, como afirma a WHO (2016). Além disso, as pessoas 
residentes nas áreas rurais podem ter sido infectadas nas áreas urbanas, dado ao significativo 
movimento pendular diário em Brasília. 

Considerações Finais 

 Os achados desse trabalho revelam que a dengue, no DF, está associada a uma população 
de menor renda e privada de infraestrutura urbana, em especial relacionada ao abastecimento de 
água. Assim, pode-se afirmar que as desigualdades socioespaciais contribuem para uma distribuição 
também desigual da dengue, que é uma doença com forte relação com o ambiente e com as 
condições de vida das populações. 
 Esse trabalho pode vir a contribuir para a formulação de políticas públicas de controle e 
prevenção da dengue e de outras doenças com dinâmicas semelhantes, como a Zika e a 
Chikungunya, também transmitidas pelo Aedes aegypti. Nesse caso, a compreensão da dinâmica da 
dengue pode ser de grande relevância, pois há poucos dados sobre as outras duas doenças, de 
ocorrência mais recente no território brasileiro. Nesse sentido, essa pesquisa também avançou ao 
propor uma nova escala de análise ao delimitar as áreas de abrangência dos centros de saúde. Além 
disso, esse trabalho pode contribuir para futuras pesquisas sobre a dengue no DF. 
 As limitações desse trabalho referem aos dados da dengue, pois foram incluídos nas análises 
os confirmados laboratorialmente e aqueles que tiveram o diagnóstico por sintomas. Entre esses 
últimos, podem ter sido incluídos falsos positivos para a dengue, visto que é uma virose com 
sintomas muito semelhantes a outras doenças. Da mesma maneira, deve-se atentar a possibilidade 
de uma subnotificação, especialmente em áreas de população de renda maior, que tem acesso aos 
serviços particulares de saúde. 
 Uma segunda limitação refere-se ao fato de que os casos de dengue foram agregados nas 
áreas de abrangência dos centros de saúde, levando em consideração o endereço de residência da 
pessoa infectada. Entretanto, deve-se ter em vista que no Distrito Federal há um intenso movimento 
pendular entre as RAs e o Plano Piloto de Brasília, onde há uma concentração de serviços. Assim, a 
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infecção pelo vírus da dengue pode ter ocorrido em outro lugar, que não necessariamente o da 
residência. 
 Uma terceira limitação refere-se ao fato de que não foram levados em consideração os 
sorotipos da dengue, que podem influenciar em uma possível imunidade da população. Isso ocorreu 
devido à ausência dessa informação no banco de dados da dengue. 
 Uma última limitação refere-se ao fato de que foram utilizados apenas dados secundários e 
não foi realizada uma pesquisa de campo. Os dados secundários informam, por exemplo, a presença 
ou ausência de infraestrutura de abastecimento de água. No entanto, não há informação sobre 
possíveis interrupções desse serviço. Essa informação, assim como a identificação de outros fatores 
explicativos, para a dengue poderia ter sido obtida em investigação de campo. No entanto, a própria 
escala de análise limitou a realização do trabalho de campo. 
 Assim, essa limitação também se caracteriza como a principal sugestão para 
desdobramentos futuros dessa pesquisa. Além disso, sugere-se a investigação de um número maior 
de variáveis para a construção de indicadores socioambientais da dengue. 
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Resumo 
A dengue é uma doença que está intrinsicamente ligada ao ambiente, tanto no âmbito natural como 
social, e assim necessita ser abordadas a partir de condicionantes socioambientais. Esses 
condicionantes variam no espaço e no tempo, e necessitam de constante monitoramento, para uma 
avaliação mais eficaz da doença. Nesse sentido, busca-se com o presente trabalho abordar uma 
análise da dengue, a partir do viés de riscos e vulnerabilidades, frente a problemática socioambiental 
urbana. Para isso, adotou-se como recorte espacial uma cidade de porte pequeno localizada no 
Estado do Mato Grosso do Sul, sendo essa Aquidauana. Optou-se, por trabalhar com essa cidade 
para enfatizar que cidades de porte pequeno (população) também apresentam uma emergência de 
riscos e vulnerabilidades, principalmente, associados a saúde humana. Com isso, utilizou-se da 
cartografia de síntese para mapear a vulnerabilidade social a dengue, e do coeficiente de incidência 
para representar uma análise espaço-temporal da dengue no período de 2008 a 2015. Os resultados 
reafirmam a necessidade de monitoramento dos riscos e vulnerabilidade frente a problemática da 
dengue na cidade de Aquidauana, haja visto que diversas situações e ambientes propícios para a 
proliferação do Aedes aegypti foram identificados. Além disso, constatou-se que a expansão urbana, 
sem a devida infraestrutura básica, é um mecanismo intensificador da manifestação da doença.  
 
Palavras chave: problemática socioambiental urbana; Aedes aegypti; monitoramento; Aquidauana.   
 
 
Abstract 
Dengue is a disease that is intrinsically linked to the environment, both in natural context and social, 
and thus needs to be addressed from environmental constraints. These factors vary in space and 
time, and require constant monitoring, for the most effective evaluation of the disease. In this sense, it 
seeks to present work to address an analysis of dengue fever, from the bias of risks and 
vulnerabilities, forward the problematic urban environmental. For this reason, it was used as cut a 
space city of small-sized located in the state of Mato Grosso do Sul, being this Aquidauana. It was 
decided to work with the city to emphasize that cities of small-sized (population) also have an 
emergency of risks and vulnerabilities, especially related to human health. With this, we used the map 
of synthesis to map the social vulnerability to dengue fever, and the incidence coefficient to represent 
a spatial-temporal analysis of dengue in the period 2008 to 2015. The results confirm the need for 
monitoring of risk and vulnerability facing the problem of dengue fever in the city of Aquidauana, there 
are as many situations and environments conducive to the proliferation of Aedes aegypti larvae were 
identified. In addition, it was found that urban sprawl, without the proper basic infrastructure, is a 
mechanism of enhancer manifestation of the disease. 
 
Keyword: Environmental problems urbana; Aedes aegypti; monitoring; Aquidauana.  
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Introdução 
 

A cidade como um recorte da natureza é constituída por fluxo e matéria controlado pelo 
homem na constante transformação do espaço para sua adaptação. Essa transformação gera uma 
complexidade de sistemas baseados nas inter-relações e interdependências da sociedade com a 
natureza. As interações entre a sociedade e a natureza nem sempre são benéficas, visto que, a 
alteração do ambiente natural pode desencadear diversos problemas socioambientais que afetam 
cotidianamente a vida do homem.  

A sociedade moderna é marcada por viver em um palco em que os riscos são múltiplos, 
entretanto, os riscos que tem origens em fenômenos que envolvem a dimensão social e natural do 
ambiente, tem evidenciado grande poder de destruição ao homem. Mendonça (2000) refere que 
“alguns dos mais importantes fenômenos que contribuíram para a eclosão da questão ambiental na 
atualidade estão diretamente relacionadas ao clima, ou seja, à interação negativa entre este e a 
sociedade”. 

A interface clima/sociedade é considerada tanto, pelas vulnerabilidades do homem em 
relação as manifestações do clima, como pelas influências que as várias atividades humanas 
exercem sobre o ambiente natural, principalmente, em âmbito local (MENDONÇA; DANNI-OLIVEIRA, 
2007). Essa relação não ocorre de modo individual, mas sim mutuamente e de modo dinâmico, isso 
porque determinadas ações humanas provocam alterações ambientais locais que elevam o nível de 
vulnerabilidade socioambiental. 

O processo saúde-doença é resultado de uma interação de sistemas ambientais, sociais, 
econômicos, culturais e políticos, que alteram as condições de vida do homem, em especial na 
atualidade, os citadinos. Isso porque, as cidades ao longo da história do homem foram responsáveis 
pela introdução de novas ameaças para a saúde humana que provocam a emergência ou 
reemergência de doenças.   

Nesse sentido, Porto (2012) salienta que a análise de problemas socioambientais deve-se 
sustentar na abordagem sistêmica e holística, visto que existe uma grande complexidade técnica e 
social da geração-exposição-efeitos dos riscos modernos. Portanto, nesta pesquisa, adota-se na 
análise dos problemas socioambientais a noção de riscos e vulnerabilidades. Os riscos configuram-se 
a partir da interação de fenômenos de contingências naturais e sociais, que de modo integrado na 
sociedade, afetam a integridade da cidade proporcionando situações que perturbam as condições de 
vida da humanidade (MENDONÇA, 2010; MONTEIRO, 2003).  

A vulnerabilidade corresponde a “diferentes condições de exposição e de fragilidade de 
grupos sociais aos riscos” (MENDONÇA, 2010, p.156).  Nesse sentido, Oliveira e Herrmann (2006, p. 
190) salientam que “as cidades constituem hoje o maior exemplo de degradação ambiental, 
colocando em risco a segurança e a qualidade de vida de sua população, constituindo um palco de 
embates ecológicos”.  

O espaço mundial, assim como o Brasil, diante do acumulado populacional e urbano, tem 
convivido nos últimos anos, com diversas problemáticas envolvendo a saúde humana. Dessa forma, 
a população vive um risco constante atrelado as novas e velhas ameaças de doenças, 
especialmente, quando inseridas em ambientes urbanos que acentuam o risco em razão dos 
problemas socioambientais urbanos. Dentre as mais variadas, pode ser citada a Dengue, que 
encontrou no ambiente urbano, facilitadores para sua proliferação. 

A dengue é uma doença que vem atuando na faixa tropical do planeta desde o século XVIII. 
Com sua origem africana, expandiu-se nos demais continentes constituintes dessa área do planeta. 
Na região do sudeste asiático, essa, se desenvolveu principalmente pós Segunda Guerra Mundial 
quando a população migrou para as cidades em busca de melhores condições de vida (TEIXEIRA et 
al, 1999; GUBLER, 2002; CATÃO, 2012).  

Na década de 1950 a dengue foi erradicada, acredita-se que esse fato ocorreu devido as 
proporções construídas dos ambientes urbanos citadinos serem menores nesse período. Na década 
de 1980 essa doença se reintroduziu nas Américas e posteriormente no Brasil. O acúmulo de lixo nas 
cidades brasileiras têm sido um dos condicionantes urbanos na proliferação da dengue, pois, boa 
parte desses ambientes, ora abandonados, possuem determinados objetos que podem se 
transformar em reservatórios de desenvolvimento do Aedes aegypti (GUBLER, 1998, p.482). 

A dengue exige esforço do poder público e dos serviços de saúde pública. “Com frequência, 
se manifesta como uma epidemia, atingindo muitas pessoas em pouco tempo e pode provocar 
grande número de óbitos. Gera então grande impacto socioeconômico e combatê-la vem exigindo, 
ano a ano, grande empenho e dedicação por parte dos serviços de saúde dos centros urbanos” 
(BRITO, 2012, p.12). 
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Estudos relacionando a geografia, a vulnerabilidade e a saúde humana tornaram-se 

relevantes nos últimos anos, pois o homem tem mantido um maior vínculo com o ambiente urbano, 
ou seja, o espaço habitado, estando, assim, exposto a determinadas endemias que encontram-se 
relacionadas ao crescimento dos aglomerados urbanos. Nessa vertente, nasceu este estudo que 
versa sobre um dos desarranjos da saúde no ambiente urbano de Aquidauana-MS (Figura 1), na 
perspectiva de um ensaio sobre a vulnerabilidade social e a incidência de dengue no período de 2008 
a 2015. 

 

 
Figura 1: Localização da cidade de Aquidauana-MS. 

Org.: Os autores, 2017. 

 
A cidade de Aquidauana foi fundada no ano de 1892, às margens do rio que possui o mesmo 

nome (vide Figura 1). Por ser considerada como de altitude mais elevada em relação a planície 
pantaneira, essa era usada como porto para as embarcações que se deslocavam por via fluvial, e 
que tinham como objetivo abastecer os aglomerados populacionais que ali viviam, tal como, 
fazendas; além de ambientes citadinos como Nioaque, Miranda, Campo Grande etc. Considerada, 
geomorfologicamente, de relevo plano, apresenta suavidade até encontrar-se com a planície 
pantaneira. A cidade avançou entre os interflúvios das bacias dos córregos João Dias e Guanandy, 
sendo que, esses, na atualidade possui seus cursos, praticamente, dentro do ambiente urbano. As 
áreas construídas dispõem-se de construção urbana de baixo porte, apresentando, um pequeno 
quantitativo de médio porte. 
 
Procedimentos Metodológicos 
 
Coleta de dados  
 
 Os dados para elaboração do presente trabalho são de fontes secundárias e primárias, e 
enfatizam uma análise recente da problemática socioambiental urbana atrelada a manifestação da 
Dengue em áreas urbanas.  
 Os dados secundários consistem em:  

 Dados cartográficos: limites de bairros, setores censitário e municipal, disponibilizados pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 Dados de casos confirmados de Dengue: coletados junto à Secretaria Municipal de Saúde da 
cidade de Aquidauana-MS no nível desagregação de bairros (2014). 
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 Dados de atributos socioeconômicos: disponibilizados pelo IBGE, a partir do levantamento 

realizado para os resultados do censo de 2010 no nível desagregação de setores censitários.  
Os dados primários foram levantados a partir da realização de trabalhos de campo e, estão 

presente neste trabalho, por meio de registros fotográficos de condições identificadas na área de 
estudo. Os trabalhos de campo foram realizados no mês de dezembro de 2016. A imagem 
pertencente ao ano de 2009, foi disponibilizada por um morador do bairro Santa Terezinha. 

 
Mapeamento espaço-temporal da incidência de Dengue  
 
 Para calcular a taxa de incidência das doenças utilizou-se da seguinte equação (Equação 1) 
(BARBOSA, 1993):  
 

   (Equação 1) 
 
onde n equivale ao tamanho da amostra da população, nesta pesquisa, optou-se por utilizar o valor 
de n como sendo 4, de modo, que o coeficiente de incidência foi expresso por 100.000 habitantes. 
 
Mapeamento dos indicadores e da vulnerabilidade social a Dengue 
   
 O mapeamento de vulnerabilidade social a Dengue foi realizado com base na técnica de 
cartografia de síntese (MARTINELLI 1991, 2003; SAMPAIO, 2012), por meio da álgebra de mapas e 
análise multicritério. Assim, no primeiro momento, é apresentado um mapeamento dos indicadores de 
vulnerabilidade social de modo isolado, a fim, de identificar as variações e os padrões espaciais 
desses indicadores.  

Para a construção do mapeamento síntese, realizou-se as etapas de normalização, 
padronização e ponderação dos dados. Os atributos socioeconômicos utilizados para construção do 
indicador síntese de vulnerabilidade social a Dengue estão expostos na Tabela 1. Diversos estudos 
apontam esses atributos como condicionantes da manifestação de Dengue, tal como Flauzino; 
Souza-Santos; Oliveira (2009), Leite (2010), Resendes et al (2010), Flauzino; Souza-Santos; Oliveira 
(2011), Barata; Confalonieri (2011), Araújo; Desmoulière; Levino (2014), Barbosa; Silva (2015) e 
Feitosa; Sobral; Jesus (2015). 

 

Tabela 1: Caracterização das variáveis e seus respectivos pesos adotados para o mapeamento da 
vulnerabilidade social a Dengue.  

Categoria Peso Subcategoria Peso  Variáveis  

Características 
dos domicílios e 
dos moradores 

100% 

Renda  20% Total responsável com renda até 2 salários mínimos 

Lixo em 
logradouro  

25% 
Domicílios particulares permanentes com lixo acumulado nos 

logradouros 

Ocupação irregular  10% 
Domicílios particulares permanentes em outra condição de 

ocupação (não são próprios, alugados, nem cedidos) 

Rede de esgoto ou 
fossa séptica 

10% 
Domicílios particulares permanentes sem rede de esgoto ou 

fossa séptica 

Coleta de lixo 25% 
Domicílios particulares permanentes sem coleta de lixo, com 
depósito na propriedade, terreno baldio, logradouro, rio, lago 

ou mar 

Abastecimento de 
água 

10% 
Domicílios particulares permanentes com fonte de água 

proveniente de poço, rios, açudes ou água da chuva 

Elaboração: Autores (2017).  

 
Dengue em Aquidauana: aportes analíticos das condições de vulnerabilidade social e da 
incidência espaço-temporal   
 
 Utiliza-se da perspectiva da Geografia da Saúde, a fim de analisar de modo espaço-temporal 
o processo saúde/doença na sociedade contemporânea por meio da intersecção entre um conjunto 
de fenômenos sociais (SANTANA, 2005). Nesse sentido, nesse primeiro momento é discutido as 
condições de vulnerabilidade frente a problemática da Dengue, para posteriormente, analisar a 
ocorrência dessa doença e suas relações com as áreas mais e menos vulneráveis.  
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Mapeamento da vulnerabilidade social a Dengue na cidade de Aquidauana  
 
 A perspectiva de mapear a vulnerabilidade social a Dengue consiste em abordar a 
problemática a partir de uma análise integrada de atributos que compõem tanto as condições dos 
domicílios de moradia da população, bem como, características da população que ali vive. Mendonça 
(2004a, p.148) afirma que “a aplicação da perspectiva da vulnerabilidade socioambiental pode em 
muito contribuir para realçar a gênese e evolução dos problemas atinentes”. 
 Em caracterização geral das condições de vulnerabilidade social a Dengue, na cidade de 
Aquidauana, (Figura 2), percebe-se que o padrão de configuração das cidades brasileiras é 
identificável, em que as porções periféricas da cidade tendem a concentrar os graus mais elevados 
de vulnerabilidade. Por outro lado, a porção central consiste na área com condição mais homogênea 
de setores com muito baixa e baixa vulnerabilidade.  
         

 
Figura 2: Delineamento dos graus de vulnerabilidade social a Dengue na cidade de Aquidauana/MS. 

Org.: Os autores, 2017. 

 
Os bairros que se caracterizam com os maiores graus de vulnerabilidade social são: 

Trindade, Nova Aquidauana, Exposição, Campina e São Francisco. Todos esses bairros estão no 
sentido oposto a área de conurbação de Aquidauana com a cidade de Anastácio. Considerando, que 
a população de Aquidauana na década de 1990 era 39.342 habitantes e, em 2010, é de 45.614 
habitantes (IBGE, 2010), depreende-se que não houve um acréscimo significativo populacional, o que 
implica em supor que não ocorreu um processo intensivo de expansão urbana. Mas, observa-se que 
existem grandes porções da cidade que demandam de infraestrutura básica e, por sua vez, 
intensificam as condições de riscos que a população cotidianamente está exposta. Além disso, essas 
áreas estão, em sua grande maioria, associadas as áreas ribeirinhas e que constantemente são 
afetadas por fenômenos naturais que desestabilizam a integridade e as condições de vida da 
população.  

Na análise estatística das condições de vulnerabilidade na cidade de Aquidauana, conclui-se 
que 7,49% da área total da cidade apresenta grau de vulnerabilidade de muito baixo, seguido de 
6,65% na condição de baixa e, 16,02 no grau de médio a baixo. Por outro lado, as condições de 
médio a alto, alto e muito alto, são caracterizadas pelas seguintes porcentagens, respectivamente: 
14,75%; 17,84% e; 37,18%. Essas considerações permitem afirmar que a maior área da cidade está 
inserida na condição de média a alta até muito alta vulnerabilidade social, intensificando assim 
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problemas de saúde humana que estão intimamente relacionados com a problemática socioambiental 
urbana, tal como, a dengue. 

As áreas onde os índices de vulnerabilidade social são de médio a alto a muito alto são locais 
de expansão urbana, sendo esses ocupados por uma estrutura deficitária em relação ao saneamento, 
moradia, renda, coleta de lixo etc. O Bairro São Francisco, por exemplo, possui espaços informais de 
moradia. Atrelado a essas condições de infraestrutura básica, cabe mencionar a renda das pessoas 
que ocupam esses espaços, que se constituí como um importante fator intensificador da condição de 
vulnerabilidade alta e muito alta. Outro bairro, que também apresenta problemas de infraestrutura 
básica, é o Campina. Nesse bairro, visivelmente a maior problemática consiste no depósito 
inadequado de lixo, fator relevante para a manifestação de Dengue.  

Um espaço não muito comum em estudos, mas que indica ser um ambiente propício para a 
proliferação de Dengue, e a área edificada e destinada a festa agropecuária, localizada no bairro 
Exposição. Observou-se que durante o período do ano que não é utilizada, conserva ambientes 
propícios a proliferação do Aedes aegypti, tal como tanques que são usados no armazenamento de 
água para o gado durante a festividade. 

Considerando essa dinâmica espacial das condições de vulnerabilidade social frente a 
Dengue, busca-se no próximo item analisar a dinâmica espacial da Dengue, dentro da série temporal 
de 2008 a 2015.  

 

A incidência de dengue na cidade de Aquidauana 
A cidade de Aquidauana-MS se localiza em uma área de depressão e tem como 

características inverno seco e verão chuvoso. As temperaturas podem atingir facilmente os 40°C na 
primavera e no verão, devido ao período chuvoso, essas ficam no entorno de 38°C. Segundo Parra e 
Troppmair (2002, p.22), as regiões de planícies e depressões são quentes e abafadas. 

Essa, faz parte de uma região onde as características da tropicalidade climática tornam-se 
predominante durante quase todos os meses do ano, proporcionando um ambiente propício a 
dengue. No inverno, as temperaturas apresentam comportamento elevado, assim como, no verão, 
devido a atuação tanto da massa subtropical (já continentalizada) como da massa tropical atlântica, 
que possui maior atuação no período anual. A característica climática local associado ao crescimento 
urbano sem planejamento adequado apresenta configuração que poder ser desencadeador a 
proliferação da dengue, visto que essa se constitui na multicausalidade envolvendo múltiplos fatores 
desde a ordem natural (ação climática) a social (saneamento, moradia, coleta de lixo etc). 

A incidência dos casos de dengue neste ambiente urbano tem se intensificado nos últimos 
anos (Figura 3). Nessa cidade, por mais que exista um processo de conscientização envolvendo tanto 
o poder público como a população, ainda existem muitos hábitos que transformam o espaço-local 
como propícios ao desenvolvimento do Aedes aegypti.  

No bairro Centro, local de baixa incidência na maioria dos anos, destaca-se que esse espaço 
é destinado ao fluxo comercial, e embora exista grande circulação de pessoas, aspecto que pode 
elevar a probabilidade de incidência da doença, cabe ressaltar que a baixa incidência pode estar 
relacionada ao processo de notificação que é realizada pelo endereço da moradia 
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Figura 3: Incidência dos casos de dengue na cidade de Aquidauana-MS no período de 2008-2015. 

Org.: Os Autores, 2017.  
 

  
Ainda, na porção central, destaca-se que por estar localizada nas proximidades do Rio 

Aquidauana, frequentemente verifica problema associadas as inundações urbanas. Assim, com a 
passagem dessas águas, que se direcionam ao rio Aquidauana, as mesmas acabam ficando paradas 
em alguns ambientes, tal como um canal existente, que ao cruzar o trilho ferroviário retém água, 
ocasionando assim um ponto propício ao desenvolvimento do Aedes aegypti. (Figura 4). 

 

 
Figura 4: Região central da cidade de Aquidauana-MS 

Org.: Os Autores, 2017 
 

No bairro Alto, 3 anos foram identificados com incidência média, e um ano com alta 
incidência, essa condição tem um mecanismo direto de interferência, que é o cemitério da cidade. 
Nesse espaço existem vasos de flores abertos que armazenam água da chuva, formando assim 
condição propícia para a proliferação da Dengue. Ainda na região do cemitério, identificou-se outro 
ambiente favorável a proliferação de dengue, sendo esse um ferro velho. Esses são exemplos de 
espaços de riscos frente a problemática da dengue na cidade, e que necessitam urgentemente de 
medidas de mitigação e controle da doença (Figura 5). 
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Figura 5: Cemitério e Ferro Velho localizado no Bairro Alto, na cidade de Aquidauana-MS 

Org.: Os Autores, 2017. 
 

Outro aspecto identificado, por meio de trabalhos de campo, foi a questão de infraestrutura 
em áreas de expansão urbana. Como exemplos citam-se: o bairro Nova Aquidauana, área de maior 
incidência no ano de 2013 (Figura 6), possui terrenos ainda baldios, com casas abandonadas e 
quintais com restos de garrafas pets, latas de condimentos, os quais podem se transformar em 
redutos possíveis de desenvolvimento larvário do Aedes aegypt. Neste bairro, também, identificou-se 
outro ferro velho com recintos, ainda contendo água parada, mesmo alguns dias após a ocorrência de 
precipitação (Figura 6). Como já citado anteriormente, ambientes como este, possui uma 
probabilidade acentuada para o desenvolvimento da larva, exigindo assim uma maior atenção da 
comunidade. Segundo Aquino Junior e Mendonça (2012), “os cemitérios, centros de reciclagem, 
ferros-velhos, borracharias, oficinas mecânicas e transportadoras, são os principais responsáveis por 
notificarem focos do mosquito durante todo o ano, e assim se tornam responsáveis pela manutenção 
dos ciclos virais da doença”. 

 

 
Figura 6: Ferro Velho localizado no Bairro Nova Aquidauana, na cidade de Aquidauana-MS 

Org.: Os Autores, 2017. 
 
 
No Bairro da Santa Terezinha, nos anos de 2009 e 2010, o número de casos de dengue 

aumentou, e assim tornou-se como um espaço de incidência média (Figura 3). Neste, localiza-se o 
centro esportivo municipal com quadra de esporte, pista de corrida e uma piscina, essa última 
construção, segundo informações obtidas em campo, foi desativa no ano de 2011, no entanto, as 
medidas necessárias para desativação não foram realizadas (Figura 6), e por muitos anos a piscina 
se encontrou abandonada, servindo de reservatório de água e, consequentemente, se tornando um 
ambiente favorável a proliferação do Aedes aegypt. De acordo com o trabalho de campo, observou-
se que a mesma foi soterrada, ação positiva frente ao combate da Dengue.  
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Figura 6: Piscina localizada no Bairro Santa Terezinha no ano de 2009, na cidade de Aquidauana-MS. Desativada em 2011. 

Org.: Os Autores, 2017. 
 

Considerando as situações supramencionadas, nota-se que todos os espaços podem se 
tornarem propícios a proliferação da Dengue, uma vez se não forem monitorados e combatidos com 
medidas do poder público e privado. No entanto, cabe mencionar que a vulnerabilidade social auxilia 
em uma compreensão para além dos ambientes, uma vez que aponta condições da população e do 
local, que necessitam de maior atenção, por além de estarem em áreas de risco, ainda enfrentam 
condições sociais que intensificam o ambiente de risco.  

Por fim, cabe destacar que, Mendonça (2011), concebe a atual abordagem dos riscos e 
vulnerabilidades socioambientais como um novo paradigma na ciência geográfica. Isso porque, 
alterou-se o modo de compreensão da lógica de produção e reprodução socioespacial, quando se 
inseriu a análise das relações sociedade e natureza por meio da incerteza e instabilidade em relação 
aos impactos dos processos naturais e sociais no espaço geográfico. 

 
 

Considerações Finais 
 

A abordagem aqui realizada, contribuí para a afirmação de que a dengue é uma doença 
multicausal, ou seja, que envolve múltiplos fatores desde da ordem natural (principalmente 
relacionados com o clima) até de ordem social (principalmente associados ao déficit de saneamento, 
depósito de lixo em locais inadequados, renda e condições de moradia). De modo geral, identificou-
se relações espaciais entre os bairros com incidência de Dengue e com índices de médio a alta a 
muito alta vulnerabilidade social.     

Nesse sentido, compreende-se que a problemática de Dengue, é uma questão atual para ser 
estudada em todos os ambientes urbanos com condições naturais favoráveis a doença. Assim, 
observou-se que, mesmo em uma cidade de porte pequeno a doença pode ser um problema de 
saúde pública, que, portanto, necessita de medidas de controle e combate. Essas medidas, devem 
embasar-se na problemática como um todo, que considere os problemas sociais, ambientais e, 
também de eficácia das políticas públicas atuais frente a doença.  

Na questão metodológica, destaca-se que são muitas as maneiras de abordar o problema, e 
que todas têm seus limites, mas também possibilidades de auxiliar na tomada de decisão frente a 
problemática socioambiental que se relaciona com a Dengue. Como um ponto importante, destaca-se 
a necessidade de contextualizar os dados com a realidade empírica, seja história como atual, uma 
vez que os dados possibilitam a representação da realidade, que necessita ser comprovada.  

Os resultados da presente pesquisa, realizado a partir de dados temáticos (IBGE e Secretaria 
Municipal de Saúde) e primários (trabalhos de campo) enfatizam uma possibilidade de discussão 
sobre a manifestação da Dengue e da problemática socioambiental em uma cidade de porte 
pequeno. Busca-se destacar a importância de realizar estudos como este. Muitos são os estudos que 
abordam as cidades de porte médio e grande, mas cidades de porte pequeno, também, podem ser 
locais que necessitam de muita atenção frente a saúde humana e a problemática socioambiental.  

Como contribuição analítica, esta pesquisa conclui que para a cidade de Aquidauana, a 
problemática socioambiental da dengue apresenta relações com as áreas de expansão urbana, que 
demandam de infraestrutura básica (esgotamento sanitário, coleta de lixo). Também, está 
intrinsicamente associada, com ambientes que necessitam de um constante monitoramento, por 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   195 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
serem ambientes propícios a proliferação do Aedes aegypt, tais como: cemitérios, edificações 
abandonas e, principalmente, locais de depósito de ferro velho.  
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Resumo 
Introdução: Dengue é um problema de saúde pública mundial, sendo o Brasil um dos países com 
maior ocorrência da doença. No país, o estado de Goiás foi um dos últimos a notificar casos da 
doença, porém após a inserção do vírus no território o número de casos de dengue aumentou 
progressivamente, sendo hoje um dos estados com maior número de notificações. Objetivos: O 
presente estudo buscou correlacionar a ocorrência da dengue no estado de Goiás com a densidade 
populacional dos municípios notificantes. Metodologia: para a análise foram utilizadas três variáveis: o 
de número de notificações de dengue, conseguidos no banco de dados do DataSUS; a população 
absoluta e a densidade demográfica, conseguidos no banco de dados Instituto Mário Borges de 
Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. Todos os dados foram buscados na escala municipal para 
os anos entre 2000 e 2015. Resultados: Encontrou-se uma baixa correlação entre densidade e 
incidência de dengue para os municípios do estado de Goiás (valor r entre -0,02 e 0,221), o que pode 
ser explicado pela heterogeneidade espacial da dengue; pelos padrões complexos de ocorrência da 
doença; e pelas condições climáticas do estado de Goiás, que favorecem a ocorrência do vetor 
Aedes aegypti. Conclusão: no estado de Goiás, a nível municipal, não há forte correlação entre 
densidade populacional e ocorrência de dengue.  
 
Palavras-chave: Dengue, Densidade Demográfica, Geografia Médica. 

 
 

Abstract 
Background: Dengue is a worldwide public health problem, Brazil being one of the countries with the 
highest occurrence of the disease. In the country, the state of Goiás was one of the last to report 
cases of the disease, but after the insertion of the virus in the territory the number of cases of dengue 
increased progressively, being today one of the states with the highest number of notifications. 
Objectives: The present study sought to correlate the occurrence of dengue in the state of Goiás with 
the population density of the notifying municipalities. Methodology: Three variables were used for the 
analysis: the number of dengue notifications obtained in the DataSUS database; the absolute 
population and the population density, obtained in the database Mário Borges Institute of Statistics 
and Socioeconomic Studies. Results: A low correlation between population density and dengue 
incidence was found for the municipalities of the state of Goiás (r value between -0.02 and 0.221), 
which can be explained by the spatial heterogeneity of dengue; the complex patterns of occurrence of 
the disease; and by the climatic conditions of the state of Goiás, which favor the occurrence of the 
Aedes aegypti vector. Conclusion: in the state of Goiás, at municipal level, there is no strong 
correlation between population density and occurrence of dengue. 
 
Keywords: Dengue, Population Density, Medical Geography. 

 
 

Introdução 
 

Transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti e em circulação nos cinco continentes, 
com potencial para desenvolvimento de formas graves e letais da doença (FLAUZINO, 2009), a dengue 
é a segunda doença viral mais numerosa do mundo (TEIXEIRA et al., 2009). Nas Américas, a 
incidência de dengue tem aumentado nas últimas quatro décadas, atingindo as grandes cidades e 
fazendo da doença uma prioridade para as autoridades em saúde pública (SIQUEIRA, 2004).  
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Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2010) em 2009 as Américas 

reportaram 1.165.399 casos de dengue. A distribuição dos casos em cada país está demonstrada na 
tabela 1. Nela, percebe-se que a maior parte dos casos foi registrada no Brasil: sozinho, o país 
responde por mais da metade do casos reportados (50,7%), justificando o empenho deste país no 
controle da transmissão de dengue que, na ausência de uma vacina eficaz que imunize a população, 
se baseia principalmente no controle do mosquito transmissor.  

Tabela 1. Distribuição dos casos de dengue, por país, nas Américas. 
Local Número de casos 

Américas 1.165.399 
América do Norte 3 
Bermuda 0 
Canadá 0 
Estados Unidos da América 3 
América Latina 1.161.184 
México 249.763 
Brasil 591.254 
Istmo Centroamericano 74.049 
Belize 1.457 
Costa Rica 7.214 
El Salvador 15.040 
Guatemala 10.438 
Honduras 15.291 
Nicarágua 17.140 
Panamá 7.469 
Caribe Latino 29.981 
Cuba 96 
Guadalupe 2.234 
Guiana Francesa 11.330 
Haiti 0 
Martinica 1.378 
Porto Rico 6.651 
República Dominicana 8.292 
Área Andina 215.132 
Bolívia  84.418 
Colômbia 51.543 
Equador 4.489 
Peru 8.813 
Venezuela 65.869 
Cone Sul 30.986 
Argentina 26.612 
Chile 27 
Paraguai 4.347 
Uruguai 0 
Granada 23 
Caribe Não Latino 4.212 
Anguila 0 
Antígua e Barbuda 0 
Antilhas Holandesas 0 
Aruba 2.791 
Bahamas 0 
Barbados 91 
Dominica 2 
Granada 23 
Guiana 994 
Ilhas Cayman 2 
Ilhas Turcas e Caixos 0 
Ilhas Virgens (EUA) 0 
Ilhas Virgens (RU) 65 
Jamaica 70 
Montserrat 0 
São Cristóvão e Nevis  2 
São Vicente e Granadinas  10 
Santa Lúcia 18 
Suriname 120 
Trinidad e Tobago 24 

                                 Fonte: OMS, 2010 

http://www.portalbrasil.net/americas_belize.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_costarica.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_elsalvador.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_guatemala.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_honduras.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_nicaragua.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_panama.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_cuba.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_haiti.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_repdominicana.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_granada.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_antigua.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_bahamas.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_barbados.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_dominica.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_jamaica.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_saocristovao.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_saovicente.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_santalucia.htm
http://www.portalbrasil.net/americas_trinidad.htm


 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   199 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
   

Apesar de ter erradicado o mosquito Aedes aegypti do território nacional em dois momentos 
(1958 a 1967; 1973 a 1976) este vetor foi re-introduzido no Brasil de forma definitiva. Entende-se que 
o “Brasil está inserido no contexto epidemiológico americano do dengue, possui grandes extensões 
de fronteira onde o controle e vigilância de doentes e vetores são precários, além do intenso 
intercâmbio com países vizinhos” (DONALISIO apud CATÃO, 2011, p. 57). Dessa forma, a tarefa de 
erradicar o mosquito de forma permanente é inviável. Apesar disso, na ausência de uma vacina que 
imunize a população, o combate ao vetor é, ainda, a única forma de combate à dengue (CATÃO, 
2011).  

No século XXI, o Brasil foi o país com maior incidência de casos de dengue, tendo reportado 
mais de três milhões de casos entre 2000 e 2005, ou o equivalente a 78% dos casos nas Américas e 
61% dos casos mundiais. Diferentemente do que ocorre em outros países, particularmente nos 
asiáticos, no Brasil a incidência de dengue é maior na população economicamente ativa (TEIXEIRA 
et al., 2009).  

O primeiro caso de dengue no Brasil é de 1982, em Boa Vista – Roraima, disseminando-se 
para o Nordeste até chegar ao Sudeste do país e permitindo a eclosão, em 1986, de uma epidemia 
na região metropolitana do Rio de Janeiro. A partir de então, utilizando as redes e fluxos de pessoas 
e mercadorias que saem do Rio de Janeiro, uma das principais cidades do país, a doença se alastra 
por todo o território nacional (CATÃO, 2011) conforme indicado pela figura 1. Nela, pode-se perceber 
o alastramento da incidência de dengue por cem mil habitantes pelo território nacional entre os anos 
de 1982 a 2008. 

Nessa figura, podemos perceber que a região sul do país demora a apresentar casos da 
doença, fazendo-o apenas em 1995, quando o estado do Paraná registra os primeiros casos. Esse 
fato pode ser explicado pelas condições climáticas da região, tendo em vista que “a temperatura é um 
dos principais fatores ecológicos que influi tanto direta como indiretamente sobre os insetos” 
(BESERRA et al, 2006, p. 853).  

Segundo Beserra (2006, p. 853) “a temperatura favorável ao desenvolvimento de A. aegypti 
encontra-se entre 21ºC e 29ºC, e para longevidade e fecundidade os adultos entre 22ºC e 30ºC”.   A 
eclosão dos ovos não ocorre em água com temperatura igual ou inferior a 17ºC, e temperaturas 
ambiente abaixo de 18ºC ou acima de 34ºC são altamente deletérias à fecundidade das fêmeas.  

A partir dessas características, explica-se a diminuta participação da região sul do Brasil no 
número total de casos de dengue, visto que há predominância do clima mesotérmico brando, com 
temperaturas médias anuais entre 10ºC e 15ºC. Algumas áreas esparsas no norte da região 
apresentam clima subquente, com temperaturas médias levemente mais altas, porém abaixo de 18ºC 
(NIMER, 1979). Dessa forma, conforme preconizado por Beserra, o mosquito falha em reproduzir e, 
consequentemente, a disseminação das doenças por ele transmitidas, incluindo-se aqui a dengue, é 
interrompida já que “a eliminação de criadores artificiais nos meses mais frios, pode ser uma forma de 
diminuição da população de fêmeas aptas a realizar o repasto sanguíneo” (BESERRA, 2006, p. 854). 
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Figura 1.  Evolução da taxa de incidência de dengue no Brasil – 1982 a 2008. 

 
Fonte: CATÃO, 2011, p. 64.  

 

Apesar das condições climáticas desfavoráveis, a presença do mosquito Aedes aegypti, 
principal vetor da doença, já era registrada no estado do Rio Grande do Sul, o mais extremo ao sul do 
Brasil, desde 1918 (CARDOSO, 2010). Fato este que reforça a ideia de Beserra (2006) de que a 
temperatura baixa auxilia na diminuição, não na extinção da população de fêmeas do mosquito 
prevenindo, dessa forma, a transmissão da dengue – não a impedindo. Por esse motivo, a partir de 
2006 todos os estados da região sul do país apresentam casos da doença e, a partir de 2007, o Rio 
Grande do Sul confirma a transmissão autóctone de dengue, ou seja, a infecção ocorreu dentro do 
próprio estado (CARDOSO, 2010).  

A região norte é a última a reportar casos de dengue. Quando o faz, contudo, é com uma 
incidência elevada e após o decreto de notificação obrigatória dos casos da doença, que se deu em 
dezembro de 1999 (SERRA, 2000). Esses fatos levantam a hipótese de que havia casos de dengue 
na região norte que não eram devidamente notificados, caracterizando uma lacuna nos dados que 
tornam as informações anteriores ao decreto de compulsoriedade das notificações, questionáveis – o 
fato de os países com os quais faz fronteiras apresentava casos de dengue antes que a região os 
reportasse reforça essa ideia. Como exemplo, cita-se a Venezuela, que em 1968 já apresentava 
casos de Febre Hemorrágica de Dengue e que, entre 1989 e 1990, apresentou a segunda maior 
epidemia da doença nas Américas (CATÃO, 2011).  Outro fator que corrobora essa hipótese é a 
supracitada entrada da dengue no Brasil através da fronteira dos estados da região norte 
(especificamente Roraima) com países onde a dengue era – e ainda é – endêmica.  

A região centro-oeste do país, longe da faixa litorânea e dos grandes centros comerciais do 
país, também apresentou um atraso na introdução de dengue no seu território. A incidência, contudo, 
se manteve estável ao longo do tempo neste estado, que é uma rota de comércio importante no 
interior do país, tendo em vista sua proximidade com a capital do país – Brasília. 
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O IBGE classifica as cidades a partir da sua região de influência, podendo ser considerada 

uma Grande Metrópole Nacional (São Paulo), Metrópole Nacional (Rio de Janeiro e Brasília), 
Metrópole, Capital Regional A ou Capital Regional B. Na primeira categoria, está a cidade de São 
Paulo; na segunda, Rio de Janeiro e Brasília; na terceira, Goiânia, juntamente com outras 8 capitais 
estaduais. A partir dos dados de 2007, Goiânia exercia influência sobre 363 municípios e sobre uma 
área de 6.408.542 Km² (MINISTÉRIO, 2007).  

À exceção de Brasília, que é a capital do Brasil, Goiânia e Belém são as únicas das cidades 
classificadas acima de Capital Regional que não estão localizadas na faixa litorânea do país. Dessa 
forma, fica demonstrada a importância das cidades para a economia, o desenvolvimento e, aqui, em 
particular, a disseminação de doenças infecciosas, entendendo que Goiânia é a cidade de referência 
para a região Centro-Oeste, enquanto que Belém é a cidade de referência para a região Norte.  

A primeira infestação pelo vetor de dengue no estado de Goiás teria ocorrido em 1988, porém 
a primeira epidemia no estado se deu em 1994, sendo a capital Goiânia responsável por 
aproximadamente 98% dos casos. Em 1994 começa, na periodização de Siqueira Jr (apud CATÃO, 
2011) o segundo período no padrão epidemiológico da dengue, quando há circulação viral endêmica 
e epidêmica em todo o país, ou seja, o Estado de Goiás foi “protegido” da epidemia até que o vírus se 
instalou de forma permanente em todo o território, possivelmente em virtude da sua distância da faixa 
litorânea, foco primeiro de endemias. Além disso, assim que o vírus se instalou, restringiu sua área de 
atuação à capital do Estado, mais densamente povoada e com maior fluxo de pessoas e mercadorias 
com o restante do país. Posteriormente, a doença foi difundida a partir da capital, atingindo 
primeiramente a região metropolitana e, por fim, para os outros municípios de Goiás (CATÃO, 2011). 

Em 2004, enquanto o resto do país diminuía a incidência da doença, Goiás já era, juntamente 
com Pará, o segundo estado com maior número de notificações de dengue, atrás apenas de Minas 
Gerais. Em 2005, a região Centro-Oeste é a que apresenta as maiores taxas de dengue regionais, 
mantida a ocorrência de casos em números elevados e culminando na grande epidemia de 2008, 
quando o estado reportou mais de 35.000 casos de dengue (CATÃO, 2011). 

A densidade demográfica é considerada uma característica importante quando se pensa em 
epidemias, principalmente o crescimento da população urbana (TEIXEIRA et al., 2009). Quanto maior 
a densidade demográfica, maior o contato entre as pessoas e, consequentemente, maior a 
transmissibilidade do vírus (CATÃO, 2011). Além disso, com o rápido crescimento populacional nos 
centros urbanos, estes não conseguiram atender às necessidades da crescente população, como 
habitação e saneamento básico, o que resultou em um “aumento no número de criadouros potenciais 
do principal mosquito vetor” (TAUIL, 2001, p. 100).  

Os casos de dengue transpassam limites socioeconômicos: em algumas cidades, a doença 
atinge mais bairros com condições socioeconômicas favoráveis, enquanto que em outras a doença é 
mais acentuada em populações empobrecidas (TEIXEIRA et al., 2009). Dessa forma, a 
“heterogeneidade existente no interior dos municípios, entre os diversos municípios, [que] poderia 
distorcer a análise, consistindo em uma falácia ecológica” (CATÃO, 2011, p. 102) é naturalmente 
evitada ao se realizar análises estatísticas.   

 
 

Metodologia 
 

Foram levantados os dados referentes à densidade demográfica nas cidades do estado de 
Goiás – Brasil e número de casos de dengue nas mesmas cidades para determinar se existe entre 
eles correlação. Os dados referentes à densidade populacional e população absoluta dos municípios 
do estado de Goiás foram conseguidos junto ao Instituto Mário Borges de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás; os dados 
referentes ao número de casos de dengue foram buscados junto ao Ministério da Saúde, através da 
plataforma DataSUS. Os sítios eletrônicos de ambos os Órgãos são de livre acesso, dispensando a 
necessidade de aprovação do uso de seus dados pelo Comitê de Ética em Pesquisa. 

A partir dos dados relativos ao número de casos registrados de dengue e da população 
absoluta dos municípios, calculou-se a taxa de incidência de dengue para cada 100.000 habitantes, 
conforme preconizado pela Organização Pan-Americana de Saúde (REDE, 2008). Com isso, os 
valores foram homogeneizados, evitando encontrar falsos resultados de maior incidência em 
municípios com maior população, particularmente na capital Goiânia e na região metropolitana.  

A classificação de risco da incidência de dengue, a partir dos resultados calculados de acordo 
com a metodologia supracitada, seguiu a prerrogativa do Ministério da Saúde (apud LOWE et al., 
2014), classificando em baixo, médio e alto risco os municípios que apresentaram menos de 100 
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casos de dengue, entre 100 e 300 casos de dengue, e mais de 300 casos de dengue para cada 
100.000 habitantes, respectivamente.  

O estado de Goiás foi escolhido para análise em razão de ter sido um dos últimos estados a 
notificar casos de dengue e, após a inserção do vírus no estado, este progredir rapidamente no 
ranking dos estados com maior número de casos relatados, mantendo altos índices por todo o 
período de análise. Na figura 2, está localizado o estado de Goiás no mapa do Brasil, podendo-se 
perceber que a área está distante da faixa litorânea, que foi o foco primário de epidemia no país, 
razão pela qual houve um atraso nas notificações no estado. 

Optou-se por utilizar os dados de notificação a partir do ano 2000, ignorando os anteriores, em 
função da implementação do sistema de notificação compulsória de um grupo de doenças, aqui 
incluindo-se a dengue, em dezembro de 1999. Dessa forma, utilizar os dados de antes da 
compulsoriedade da notificação com os dados após a mesma poderia resultar em um viés de 
aferição. Os dados foram tabulados, unificados e analisados utilizando o programa Excel. Os gráficos 
e tabelas também foram gerados pelo mesmo programa.  

 
Figura 2. Mapa do Brasil localizando o estado de Goiás 

 
Fonte: UGS, 2016; SIG-GO, 2016. 
Elaboração: OLIVEIRA L. H. de, 2017.  

 
 

Resultados e Discussão 
 

A partir dos dados, encontrou-se como resultado principal o demonstrado pelo gráfico 1, onde 
se realizou um teste de correlação linear de Pearson entre as variáveis densidade populacional e 
número de casos de dengue, por 100.000 habitantes. Foram utilizados os dados referentes a todos 
os municípios de Goiás entre os anos 2000 e 2012. Neste gráfico, nota-se que a correlação entre 
densidade populacional e incidência de dengue é muito fraca (r=0,056; r²=0,0032).  

Percebe-se que o valor da correlação se mantém baixo a partir da análise da densidade e 
número de casos de dengue por 100.000 habitantes quando se tomam os dados ano-a-ano, 
conforme demonstrado pelos valores de correlação, expressos na tabela 2. Pode-se perceber através 
dos resultados apresentados na tabela que no ano de 2004 a correlação tendeu ao negativo, apesar 
de ser extremamente baixa. Ou seja, quanto maior a densidade da cidade menor a incidência de 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   203 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
dengue. Esses valores diferem do esperado pela literatura, conforme os artigos revisados por 
FLAUZINO (2009).  

Nota-se também, a partir da aglomeração de municípios no lado esquerdo do gráfico 1, que a 
maior parte dos municípios é de baixa densidade populacional, embora haja uma grande amplitude 
de valores para a densidade.   

 
 
 

 
Gráfico 1. Correlação Linear de Pearson entre número de casos de dengue por 100.000 
habitantes e a densidade populacional dos municípios de 2000-2010. 
Fonte dos dados: MINISTÉRIO da Saúde, 2017.  
Elaboração: Gabriela Bassani Fahl, 2017. 
 

Tabela 2. Valores de correlação (r) entre densidade populacional e número de casos de 
dengue por 100.000 habitantes, por município. 

Ano r Ano r 

2000 0,017 2007 0,101 

2001 0,014 2008 0,221 

2002 0,120 2009 0,112 

2003 0,024 2010 0,048 

2004 -0,002 2011 0,133 

2005 0,099 2012 0,106 

2006 0,014   

Fonte dos dados: BRASIL, 2013 (MS/ DATASUS/ SIM). 
Elaboração: “O Autor”, 2013. 
      

Quando se classifica os dados referentes às taxas de incidência da dengue, encontra-se como 
resultado os valores expressos no gráfico 2. Nele, percebe-se que até 2007, todos os municípios de 
Goiás estavam com baixos níveis de dengue e que, em 2010, há um pico de municípios com alta 
incidência de dengue.  
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Gráfico 2. Correlação Linear de Pearson entre número de casos de dengue por 100.000 
habitantes e a densidade populacional dos municípios de 2000-2010. 
Fonte dos dados: MINISTÉRIO da Saúde, 2017.  
Elaboração: Gabriela Bassani Fahl, 2017. 

 
Ao realizar a análise de correlação de Spearman para os dados categorizados e a densidade 

populacional dos municípios, os resultados encontrados mostram-se em acordo com o hipotizado. Até 
o ano 2005, todos os municípios apresentam baixa incidência de dengue, razão pela qual não se 
encontra valor de correlação. A partir de 2006 começam a surgir municípios com média e alta 
incidência de dengue, o que possibilita a análise.  

O ano de 2008 é o primeiro a apresentar correlação significativa entre densidade populacional 
e incidência de dengue categorizada (p<0,001; r=0,308). Esse acontecimento é repetido em 2010 
(p=0,001; r=0,210) e 2011 (p=0,005; r=0,180). Apesar dessa correlação estatística, o que se verifica a 
partir do gráfico 3 é que a média de densidade dos municípios não segue uma lógica que possa 
indicar a incidência de dengue. No ano de 2008, a média de densidade dos municípios com alta 
incidência da doença é alta, porém a média de densidade dos municípios com baixa incidência de 
dengue é maior que a dos municípios com média incidência de dengue. Já em 2010, quando 
igualmente se encontrou uma correlação estatística para densidade demográfica, os municípios com 
média incidência de dengue apresentaram densidade demográfica superior aos municípios com alta 
incidência da doença. Por fim, em 2011, a média de densidade dos municípios com baixa e com alta 
incidência da doença foi similar, afastando-se da média de densidade dos municípios com alta 
incidência de dengue.  

Dessa forma, os dados categorizados, apesar de significativos estatisticamente, mostram o 
mesmo que os dados brutos: a densidade populacional, no estado de Goiás, não é um bom indicador 
para a incidência de dengue.  
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Gráfico 3. Densidade populacional média dos municípios com baixa, média e alta incidência de 
dengue, por ano, entre 2006 e 2012. 
Observação: no ano de 2006 não há nenhum município com média incidência da doença. 
Fonte dos dados: MINISTÉRIO da Saúde, 2017.  
Elaboração: Gabriela Bassani Fahl, 2017. 

 
A tabela 3 mostra que, a cada ano (com exceção de 2007), a densidade demográfica média 

das cidades aumentou, assim como o desvio padrão das medidas. A discrepância entre média e 
mediana, além do alto desvio padrão, demonstram que os valores não têm distribuição normal, ou 
seja, alguns poucos municípios, particularmente a capital Goiânia, são mais densamente povoados, 
levando a média de densidade para cima. Esse também pode ser o motivo de não se encontrar uma 
correlação forte, como era esperado, entre densidade populacional e incidência de dengue: como são 
poucos os municípios com alta densidade populacional, a predominância de baixa densidade pode ter 
sido um viés na análise.  

 
Tabela 3. Média, mediana e desvio padrão das densidades populacionais nos municípios do 

estado de Goiás, por ano. 

Ano Média Desvio padrão Mediana 

2000 37,50988 163,4991 8,975 

2001 38,29549 169,0219 8,865 

2002 39,31164 174,418 9,165 

2003 40,37898 180,1765 9,12 

2004 42,62115 192,3674 9,19 

2005 43,86184 199,1666 9,2 

2006 45,09291 205,9466 9,215 

2007 43,19434 199,7161 8,89 

2008 44,94893 207,8712 9,21 

2009 45,87475 212,4482 9,23 

2010 46,79316 215,4616 9,32 

2011 47,54213 219,6192 9,365 

2012 48,12328 222,2751 9,55 
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Em 2007 ocorre a primeira epidemia importante de dengue, com um aumento no número de 

municípios que reportaram casos da doença e com seis municípios reportando mais de mil casos 
para cada cem mil habitantes (Gouvelândia – 1930,33; Santa Rita do Araguaia – 1804,87; Aporé – 
1322,45; Aparecida do Rio Doce – 1184,31; Campos Verdes – 1168,85; Padre Bernardo – 1012,75). 
A partir desse ano pode-se perceber que, por mais que o número de municípios com baixa densidade 
populacional se mantenha predominante, o número de casos relatados por esses municípios 
aumentou.  

Também a partir de 2007 houve aumento do número de municípios que apresentaram casos 
de dengue no estado, conforme pode ser verificado no gráfico 4. Em 2000 apenas 10 municípios 
reportaram; esse número se mantém baixo até 2007 quando houve uma inversão nos dados e a 
maior parte dos municípios passaram a reportar casos da doença. Esse fator foi fundamental para a 
ocorrência da grande epidemia de 2008 que acometeu o estado. 

 

 
Gráfico 4. Número de municípios do estado de Goiás que apresentaram casos de dengue, por 
ano. 
Fonte dos dados: MINISTÉRIO da Saúde, 2017.  
Elaboração: Gabriela Bassani Fahl, 2017. 

 
A partir desses resultados, questiona-se o motivo de o estado de Goiás não apresentar maior 

incidência de casos de dengue nos municípios mais densamente povoados, como era esperado. Uma 
das explicações pode ser a hipótese de Teixeira e colaboradores (2009). Esses autores notaram que, 
até 1996, o vírus da dengue circulava de forma mais intensa em cidades com mais de 500.000 
habitantes, particularmente na faixa litorânea; a partir de 1997, contudo, a dengue começou a 
apresentar níveis elevados de incidência em pequenas cidades, principalmente no Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste do país, em função das características climáticas mais favoráveis para a proliferação do 
Aedes aegypti.  

Essa justificativa é corroborada por Catão (2011), que afirma que  

Os fatores climáticos e orográficos (principalmente precipitação, umidade 
relativa do ar, temperatura e altitude) dão suporte para a vida do vetor (reprodução 
e longevidade) e para a densidade vetorial e intensidade das epidemias. Os outros 
fatores como a densidade demográfica, imunidade de grupo a determinado 
sorotipo e nível de viremia ficam em segundo plano (CATÃO, 2011, p. 94).  

 
O clima no estado de Goiás é predominantemente quente, com algumas manchas esparsas de 

subquente, o que classifica a maior porção de seu território com temperaturas médias como acima de 
18ºC (NIMER, 1979), tornando seu clima ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti 
conforme preconizado por Beserra (2006).  

Uma vez que o vírus encontrou clima favorável em Goiás para a sua reprodução, estabeleceu-
se o ciclo urbano endêmico/epidêmico nos assentamentos humanos mais densos, onde o vírus 
circula endemicamente, configurando uma transmissão contínua, mas a baixos níveis, intercalados a 
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períodos epidêmicos, em que ocorre um grande número de casos em um curto período de tempo 
(CATÃO, 2011).  

Outra hipótese é corroborada pelas afirmações de Flauzino (2009), que defende que a dengue 
é uma doença que apresenta heterogeneidade espacial, explicando que “no caso da dengue, quando 
nos referimos à heterogeneidade espacial de distribuição de casos e/ou incidência, estamos nos 
referindo também à heterogeneidade espacial de condições de vida” (FLAUZINO, 2009, p. 458). 
Dessa forma, entendendo que a dengue é uma doença de distribuição complexa, que ocorre em 
múltiplos espaços, a emergência de um padrão claro e absoluto de sua ocorrência é dificultado.  

Outros estudos também falharam em encontrar uma correlação entre densidade demográfica e 
incidência de dengue (FLAUZINO, 2009), assim como entre incidência de dengue e outras variáveis, 
tais como a pobreza (SILVEIRA apud FLAUZINO, 2009). Para este autor, a dengue apresenta 
“padrões complexos, que não corroboram a expectativa baseada no senso comum, de uma relação 
linear entre dengue e pobreza em Niterói” (SILVEIRA apud FLAUZINO, 2009, p. 457). O que 
encontrou-se com o presente estudo é que a relação linear entre dengue e densidade demográfica 
também foge do senso comum e falha em apresentar correlação.  

Por fim, é possível que a densidade só seja um indicador da presença de dengue em 
associação com outras variáveis, tais como baixa renda, conforme encontrou o estudo de Siqueira et 
al. (2004). Além disso, ao utilizar o município como unidade de agregação dos dados, incorre-se em 
uma generalização muito alta, eliminando a heterogeneidade existente no interior dos municípios 
(CATÃO, 2011). É possível que em uma escala maior, como bairros ou setores censitários, se 
encontrem resultados significativos para ocorrência da doença.  

Até o ano de 2012, a maior parte dos municípios do estado continuaram a reportar casos da 
doença, tendência que vêm se mantendo e mostra que, ainda, é necessário muito esforço por parte 
das autoridades e da população para diminuir a ocorrência do mosquito Aedes aegypti e, assim 
controlar a ocorrência de dengue.  
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Resumo 
Introdução: Em termos de magnitude epidemiológica, a dengue é a doença viral mais importante do 
Brasil atualmente, presente em todo o território nacional. O estado do Rio Grande do Sul, por 
apresentar clima desfavorável para o desenvolvimento do vetor, o mosquito Aedes aegypti, reporta 
menos casos da doença do que os outros estados da Federação, porém a incidência de dengue tem 
aumentado na região. Objetivo: verificar os padrões de dependência espacial de fatores 
socioeconômicos e demográficos explicativos para o registro de casos de dengue nos municípios do 
Rio Grande do Sul entre os anos de 2009 a 2015. Metodologia: Estabelecemos uma ponte 
interdisciplinar entre as áreas da geografia, epidemiologia e economia. Utilizou-se o software livre 
Geoda para realizar o modelo econométrico Logit estimado via GMM espacial de Conley (1999), a 
Análise Exploratória de Dados Espaciais e a Local Indicators of Spatial Association, utilizando como 
variável dependente a presença ou ausência de casos reportados de dengue e como variáveis 
independentes o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), o índice de Gini e a 
densidade populacional. Resultados: verificou-se a formação de clusters de presença e de ausência 
de dengue no estado. Todas as variáveis analisadas se mostraram parcialmente explicativas para a 
ocorrência de dengue. A análise precisou ser complementada com considerações acerca das 
condições climáticas específicas de cada região.  
 
Palavras chave: Dengue, Análise espacial, Economia da Saúde, Mapeamento Geográfico.  

 
 

Abstract 
Background: In terms of epidemiological magnitude, dengue fever is one of the most important viral 
diseases in Brazil, present throughout the country. The state of Rio Grande do Sul, due to the 
unfavorable climate for vector development, the Aedes aegypti mosquito, reports fewer cases of 
disease then the other states of the Federation, but an incidence of dengue fever has increased in the 
region. Objective: To verify the patterns of spatial dependence of socioeconomic and demographic 
explanatory factors for the registration of dengue cases in the municipalities of Rio Grande do Sul from 
2009 to 2015. Methodology: We established an interdisciplinary bridge between the areas of 
geography, epidemiology and economy. We’ve used the Geoda's free software to perform the 
econometric model Logit estimated via Conley's spatial GMM (1999), the The Exploratory Spatial Data 
Analysis and the Local Indicators of Spatial Association, using as a dependent variable the presence 
or absence of reported cases of dengue and as independent variables the Municipal Human 
Development Index (HDI-M), Gini Index and the population density. Results: there was a formation of 
clusters of presence and of absence of dengue in the state. All variables analyzed were partially 
explanatory for dengue occurrence. The analysis needed to be complemented with considerations on 
the specific climatic conditions of each region. 
 
Keywords: Dengue, Spatial Analysis, Health Economics, Geographic Mapping. 
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Introdução 

 
Em termos de magnitude epidemiológica, a dengue é hoje a doença viral transmitida por 

mosquitos mais importante do Brasil. Concomitante ao surgimento das ocorrências do vírus da zika, 
os casos de dengue são mais numerosos e se espalham por todo o território nacional (TEIXEIRA e 
CRUZ, 2011). 

A partir da primeira epidemia registrada no país em 1986, a dengue tornou-se questão de 
saúde pública nacional. Essa epidemia, que se deu no estado do Rio de Janeiro, propagou o vírus, 
através das redes e fluxos deste estado, para todo o Brasil. Primeiramente, o vírus se alastrou pelas 
regiões nordeste e sudeste, posteriormente para a região sul e, por fim, para a região centro-oeste 
(CATÃO, 2011).  

Segundo Tumioto (2014), o primeiro caso registrado no Rio Grande do Sul ocorreu em 1996. 
Porém, o primeiro caso autóctone da doença foi registrado apenas em janeiro de 2007. O motivo do 
atraso do estado mais ao sul do país em constar nas estatísticas de dengue se deve, em grande 
parte, ao seu clima frio, com temperaturas médias anuais abaixo dos 18ºC, que protege o estado do 
principal vetor da doença, o mosquito Aedes aegypti (BESERRA et al., 2006).  

 
A temperatura média mais baixa em muitas cidades da região Sul do Brasil dificulta 
a instalação do vetor da doença, o Aedes aegypti, e também aumenta o tempo para 
a incubação dos vírus em seres humanos e em vetores. Desta forma a baixa 
temperatura limita a transmissão autóctone da doença e age como uma barreira à 
expansão do complexo patogênico do dengue (CATÃO, 2016, p. 4) 

 

Diversos pesquisadores empenham-se na compreensão e combate da dengue a partir de suas 
disciplinas específicas, ajudando no combate contra a doença (CATÃO, 2011). As ciências da saúde, 
em particular, focam nas características orgânicas da transmissão do vírus e as consequências que 
essa transmissão tem no organismo humano. A prevenção do processo de adoecimento, contudo, 
não pode ser pautado pela atenção ao indivíduo infectado. Segundo Valle et. al. (2016), o país 
convive com falhas na prevenção, dependendo de muitos aspectos que extrapolam o setor da saúde. 
Em especial, merecem destaque os aspectos macroestruturais, socioeconômicos e ambientais, 
historicamente ignorados em prol de intervenções meramente biomédicas ou tecnológicas. 

Outro autor (LIMA apud CATÃO, 2011) lembra que, na década de 1920, a tarefa de reduzir a 
população de Aedes aegypti em função da epidemia de febre amarela ficou a cargo da Fundação 
Rockfeller, uma fundação norte-americana que, além de reafirmar a liderança política e ideológica 
dos EUA no continente, concentrou esforços na erradicação do mosquito no litoral norte e nordeste 
do país e, posteriormente, na criação de uma vacina contra a febre amarela quando o governo 
brasileiro assume integralmente o combate à doença. Posteriormente, com a febre amarela sob 
controle, na década de 80 o foco do programa passa a ser a erradicação do mosquito para combater 
a dengue. Apesar dos benefícios trazidos pela Fundação, ficou também o legado de “uma forma de 
pensar e raciocinar extremamente pragmática, não levando em consideração as variáveis sociais e 
econômicas que têm um peso tão importante quanto as variáveis biológicas” (LIMA apud CATÃO, 
2001, p. 50). 

Sabendo que a ocorrência da dengue não se deve exclusivamente a fatores biológicos, mas 
também sociais, outras áreas da ciência, como a economia e a geografia, podem contribuir para a 
construção do conhecimento em torno no mosquito e da dengue utilizando análise espacial como 
método. Assim surgiu a ideia desse estudo, tendo como objetivo a identificação de elementos 
socioeconômicos e demográficos que explicam as taxas de incidência de dengue nos municípios do 
Rio Grande do Sul para os anos de 2009 a 2015.  

A utilização de técnicas de análise espacial que agreguem variáveis sociais e econômicas nas 
análises de dengue é admitida e incentivada pelos pesquisadores de saúde, que consideram a 
existência de limitações nas suas metodologias para a compreensão do fenômeno de adoecimento. 
De acordo com Resendes et al (2010), o uso de metodologias que melhor destaquem processos 
ambientais e sociais interferentes nos padrões de transmissão de doenças é de grande importância 
para adoção de medidas eficazes de prevenção e controle. Assim, a estratificação do espaço, 
segundo indicadores socioambientais, acrescida das informações relativas ao nível de endemicidade 
da área, constitui importante instrumento de apoio ao planejamento das ações. Dessa forma, é 
necessário conhecer as características demográficas e socioeconômicas das unidades territoriais na 
análise das diferentes situações em saúde, assim como dos seus grupos populacionais. 

As características socioeconômicas de uma região adotam um conceito de desenvolvimento 
econômico, não apenas representado pelo crescimento da renda, mas sua desigualdade de 
distribuição e relação com a estrutura educacional e de saúde. De acordo com Sen (2000), a 
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concepção de desenvolvimento deve ultrapassar a análise da renda e incorporar necessidades 
básicas para relacionar-se com a possibilidade de melhora de vida. Para isso, incorpora-se na análise 
de endemicidade as variáveis de desigualdade de renda, resumida pelo Índice de Gini, e de 
desenvolvimento social expresso pelo Índice de Desenvolvimento Humano dos municípios (IDH-M). 

A utilização de uma metodologia específica e bem definida é importante no trabalho com 
análise espacial. Caso contrário, os recortes nem sempre representarão a realidade envolvida na 
dinâmica da doença, tão pouco detectarão adequadamente os padrões de transmissão das mesmas 
visto que os processos tanto ambientais quanto sociais, incluindo-se aqui os processos que 
promovem ou restringem situações de risco à saúde, não se limitam às fronteiras imaginárias criadas 
para delimitar espaços de poder (RESENDES et al., 2010).  

Os problemas resultantes dos recortes espaciais utilizados, chamados de problemas da 
unidade de área modificável podem ser solucionados através da análise dos fatores que definem a 
vulnerabilidade ou não de uma área. Sabe-se, por exemplo, que piores condições de infraestrutura de 
serviços de saneamento e alto incremento populacional, assim com maior percentual de residências 
em situação de favela, são mais vulneráveis para a produção e reprodução das doenças infeciosas 
(RESENDES et al., 2010). 

Contudo, algumas áreas são mais propensas à ocorrência de agravos por motivos 
climatológicos – particularmente a dengue tem um padrão de dispersão nitidamente dependente de 
variáveis climáticas. Dessa forma, é importante que a análise espacial da doença não seja limitada 
aos dados de incidência da doença, mas ajustados para os fatores de confusão como temperatura e 
umidade. Nesse estudo, esses ajustes foram realizados através de uma análise qualitativa dos 
resultados, observando os locais de clusterização da doença e os relacionando com as 
características de cada cluster, buscando explicações satisfatórias. 

De modo geral, pode-se afirmar que “se a doença é uma manifestação do indivíduo, a situação 
de saúde é uma manifestação do lugar” (BARCELLOS et al., 2002, p. 129). A análise de situação de 
saúde é um processo dependente da territorialização do espaço em unidades com uma lógica de 
distribuição humana segundo similaridades de interesse. Entendendo o território como um fato social, 
e não apenas um palco onde as doenças e as relações acontecem de forma aleatória, é a base para 
a análise dos agravos, particularmente da dengue, do ponto de vista da geografia. A doença ocorre 
no espaço e depende dele para se reproduzir. “Assim, o dengue, tal como se apresenta hoje, vai 
além de uma ocorrência natural (biológica), configurando-se num fenômeno socioespacial, dentro de 
uma sociedade desigual” (CATÃO, 2011, p. 6).  

Alguns fatores socialmente construídos que influenciam diretamente no ciclo da dengue são: o 
aumento populacional, especialmente o urbano; falta de infraestrutura das cidades para receber essa 
população; aumento da produção de lixo, que serve de reservatório de água e facilita a reprodução 
do vetor; aumento das redes e fluxos de transportes; e a deterioração dos serviços e da infraestrutura 
de saúde pública (CATÃO, 2011; TAUIL, 2001) 

 
 

Metodologia 
 
Como o objetivo do estudo é trabalhar com dados sociodemográficos, climáticos e de saúde, 

foi preciso encontrar uma escala padrão para as análises. Como os dados sociodemográficos e o 
número de casos de dengue são apresentados a nível municipal, optou-se por trabalhar com dados 
municipais. Outro fator a ser considerado era a extensão da área em análise: como não era objetivo 
do estudo analisar as políticas públicas adotadas pelos governos no controle das endemias, decidiu-
se realizar a análise considerando apenas os municípios de um único estado.  

Na escolha do estado em análise, é importante que este apresente barreiras geográficas para 
a dengue, ou seja, barreiras estruturais e conjunturais que podem servir como indicadores 
geográficos da incidência de dengue. Por barreira estrutural entende-se “aquela em que os 
determinantes (ou sua ausência) demoram um longo período para se modificar (ou se modificam na 
escala temporal geológica), como no caso da altitude, clima (...)” (CATÃO, 2016, p. 4); já por barreiras 
conjunturais entendem-se aquelas que “atuariam em escalas geográficas mais restritas, como na 
local, e que tem a propriedade de se modificar com facilidade [como] a imunidade do grupo frente a 
algum sorotipo específico, ou ainda as oscilações de temperatura e pluviosidade decorrentes do 
fenômenos como El Niño/La Niña” (idem ibidem).  

O estado do Rio Grande do Sul se mostrou adequado segundo esses critérios, pois apresenta 
estações bem definidas, presença de serras, planaltos e planícies, e diferenças sociodemográficas 
entre os municípios. Por esse motivo, o estado foi o escolhido para análise. Apesar de ter o clima 
mais frio, o que dificulta a reprodução e longevidade do vetor, este “se espalha por toda a faixa 
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tropical e subtropical, mais frequentemente entre as latitudes 35º norte e 35º sul [abrangendo, então, 
o estado do Rio Grande do Sul], podendo, no verão, alcançar a latitude 45º norte.” (CATÃO, 2011, p. 
23) 

A investigação de processos de dependência espacial, ou seja, de “contágio” entre os 
municípios se dá por meio de técnicas de Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE). De forma 
geral, Anselin (1999) sugere a autocorrelação espacial como a coincidência de valores em 
localidades vizinhas. Além disso, essa dependência espacial retrata situações nas quais os valores 
observados em uma região dependem dos valores observados nas regiões vizinhas. 

A difusão de doenças, para Catão (2016), pode se dar por expansão, por realocação ou por 
uma combinação dos dois. No primeiro, o processo se expande a partir do núcleo, nunca o 
abandonando; no segundo, o fenômeno deixa o local de origem e se desloca para outro espaço; no 
terceiro, há realocação da doença entre várias populações, porém o núcleo se mantém ativo e se 
expandindo. Quando se pensa em doenças infecciosas, como a dengue, o modelo de difusão mais 
comum é o por expansão.  

Dentro da difusão por expansão, há duas ramificações: por contágio e por hierarquia. No 
primeiro, quanto mais perto de uma pessoa infectada, maior a chance de contágio; no segundo, há 
uma ordem para transmissão, normalmente de uma cidade maior para uma média e, então para as 
pequenas cidades. Considerando que, no caso da dengue, é necessária uma pessoa infectada com o 
vírus para infectar o mosquito Aedes aegypti e, então, este infectar mais pessoas, esta doença é 
classificada como uma doença de difusão por expansão por contágio.  

Para Catão (2016, p. 30) “os processos de difusão não se movem, tanto no tempo como no 
espaço, de maneira homogênea. Eles são modulados por barreiras que estão presentes no espaço 
que podem mudar a direção, diminuir a velocidade ou até mesmo cessar uma onda de difusão”. 
Dessa forma, justifica-se a escolha da AEDE para análise dos dados, buscando encontrar os fatores 
socioeconômicos em analise – IDH-M, índice de Gini e densidade populacional – como barreiras para 
a difusão da dengue.  

Para a identificação da existência de autocorrelação espacial, utiliza-se a ferramenta do I de 
Moran Global proposto por Anselin (1995). Segundo Almeida (2012), o coeficiente representa a 
inclinação da reta de regressão linear simples calculada via Mínimos Quadrados Ordinários (MQO), 
formalmente definido por: 

 (1) 

No qual zt é o vetor de n observações para o ano t na forma de desvio em relação à média. W 
representa a matriz de pesos espaciais a ser definida, sendo que os elementos wii na diagonal são 
iguais a zero, enquanto que os elementos wij indicam a forma como a região i está espacialmente 
conectada com a região j. A seleção da matriz de dependência espacial segue o critério de Baumont 
(2004), que recomenda a adoção da matriz que gera o maior I de Moran estatisticamente significativo. 

O I de Moran Global não revela padrões locais e pode ser suscetível à influência de outliers. A 
fim de complementar essa análise com uma visualização cartográfica, utilizamos a decomposição do 
indicador I de Moran Local, definido por Anselin (1999) como Local Indicators of Spatial Association 
(LISA), expresso por: 

 

  (2) 

Onde zi e zj são variáveis padronizadas e a somatória sobre j é tal que somente os valores dos 
vizinhos j Є Ji são incluídos. O conjunto Ji abrange os vizinhos da observação i e n denota o total de 
observações. 

O caráter da dependência espacial será identificado através de testes de Multiplicador de 
Lagrange (LM). Os resultados desses testes justificam a escolha de um modelo autoregressivo 
espacial (SAR), ou então, de um modelo de erros espaciais (SEM). Procede-se então na estimação 
de modelos econométricos espaciais a fim de identificar a contribuição de fatores socioeconômicos 
para o registro de dengue nos municípios. O modelo proposto segue a forma: 

 

 (3) 
 

No qual DRDeng é uma dummie que assume valor 1, se o município registrou ao menos um 
caso de dengue no ano, e valor 0, se o município não reportou nenhum caso. Além da constante, 
inclui-se a Densidade populacional (DensPop) do município, seu Índice de Gini, e seus Índices de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M).  
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A estimação de modelos que incorporam a dependência espacial costuma ser feita por Máxima 

Verossimilhança, dado que a endogeneidade das defasagens espaciais torna o MQO inconsistente. 
Todavia, um pressuposto necessário para a consistência desse método é a normalidade na 
distribuição dos resíduos. Detecta-se que os dados não possuem essa característica, adotando-se 
então o procedimento do Método Generalizado dos Momentos (GMM) para dados espaciais proposto 
por Conley (1999). 

 Apesar de não estimar os parâmetros espaciais, esse procedimento não requer a 
especificação de uma matriz de pesos espaciais, o que se torna um problema em outros modelos que 
são sensíveis à escolha da matriz. Em seu lugar, informa-se vetores de coordenadas 
georrefenciadas, como latitude e longitude. 

A utilização de variáveis dependentes binárias com dados espaciais em cross section são 
fatores reconhecidos como causadores de heteroscedasticidade, invalidando a inferência dos 
coeficientes estimados. Segundo Almeida (2012), o procedimento GMM é capaz de estimar modelos 
lineares e não lineares, calculando erros padrão robustos à dependência espacial e à 
heteroscedasticidade. Formalmente, o modelo pode ser expresso por: 

 

  (4) 

 

Onde m é uma função linear ou não linear,  contém as variáveis explicativas, e o termo de 

erro  possui média zero, podendo ser heteroscedástico ou espacialmente dependente. Segundo 

Ywata & Albuquerque (2011), a flexibilidade da estimação por GMM permite o tratamento de modelos 
não lineares, com formulações paramétricas como a Logit, na qual: 

 

  (5) 

 
Desta forma, adota-se um modelo de resposta binária Logit estimado via GMM de Conley 

(1999) para cada ano estudado entre 2009 e 2015. Antes da modelagem econométrica, é necessária 
a descrição e análise exploratória dos dados. 

Os dados utilizados para a elaboração da pesquisa foram obtidos de forma secundária em 
plataformas de acesso livre. As informações sobre casos de dengue em cada município foram 
acessadas no site do Datasus (Ministério da Saúde, 2016) para os 496 municípios do Rio Grande do 
Sul. Já os dados socioeconômicos foram obtidos a partir do Censo Demográfico 2010 (IBGE). Para 
as análises, foram utilizados os softwares livres GeoDa e IpeaGeo. 

 
 

Resultados e discussão 
 

A partir dos dados obtidos (Ministério da Saúde, 2016), podemos observar que o número de 
casos registrados no Estado varia substancialmente de um ano para outro, possivelmente em função 
das condições climáticas e pluviométricas presentes nos períodos. O município de Porto Alegre 
registra o maior número de casos em três anos, 2009, 2012 e 2013 (32%; 23,5% e 55,9% dos casos 
estaduais, respectivamente). Nos demais anos, se destacam como os municípios a ter maior 
proporção de registros da doença no estado: Ijuí, com 84,8% em 2010, Santa Rosa, com 53,1% em 
2011, Ubiretama com 36,9% em 2014 e Caibaté com 21,1% em 2015. 

A importância de Porto Alegre, a capital do estado, para a incidência de dengue pode ser 
explicada pelo conhecido poder das metrópoles de concentrar e dispersar um grande volume de 
fluxos, tanto de pessoas quanto de bens, e assim difundir as doenças infecciosas (CATÃO, 2011).  

Todas as cidades que se mantém entre as líderes no registro da doença se situam em zonas 
climáticas de elevada pluviosidade e altas temperaturas no verão; Porto Alegre, Ijuí e Santa Rosa 
possuem alta densidade populacional, que ajuda na disseminação da dengue (ROSSATO, 2011). O 
estudo concentra-se sobre os fatores socioeconômicos relativamente constantes no tempo, que são 
determinantes para a manutenção do padrão espacial da distribuição da doença.  

Também verificamos que a distribuição de casos é desigual, tendo alguns municípios 
apresentado mais de mil casos e outros não apresentado nenhum. Dessa forma, optou-se por 
dicotomizar a variável, classificando os municípios de acordo com a presença ou a ausência de casos 
de dengue.  

Essa opção foi feita em virtude da dificuldade criada pela carência de informações relativas à 
notificação. Não se sabe, por exemplo, se a pessoa foi diagnosticada em Porto Alegre, onde trabalha, 
mas reside em Canoas; se os pacientes buscam tratamento nas grandes cidades, onde 
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presumivelmente a infraestrutura de saúde é mais apropriada, ao invés das suas cidades de 
residência.  

Assim, tornando a variável dicotômica (presença ou ausência de casos de dengue na cidade), 
diminui-se a importância da quantidade de casos e permite-se trazer o foco da análise para a 
formação de clusters de cidades em que a doença está presente. Outro possível viés para a análise 
de dados secundários de dengue é a subnotificação (CATÃO, 2011; FLAUZINO et al, 2009), que 
também é diminuída a partir da dicotomização dos dados.  

O ferramental da análise exploratória de dados espaciais (AEDE) nos permite detectar padrões 
heterogeneidade e autocorrelação espacial entre as observações. Para descobrir se os dados são 
aleatoriamente distribuídos no espaço, adotam-se estatísticas de autocorrelação espacial como I de 
Moran global. Essa estatística é necessária para a definição de matrizes de contiguidade, a fim de 
verificar a existência de clusters através da análise LISA (Local Indicators of Spatial Association). 

O coeficiente do I de Moran pode ser interpretado como a inclinação da linha de regressão 
entre a variável em análise, e os valores dessa variável em seus vizinhos. De modo geral, o diagrama 
de dispersão representa os valores de duas variáveis observadas nas regiões, com a indicação da 
declividade da reta da regressão calculada por MQO. 

No caso univariado, a segunda variável é uma defasagem espacial da primeira variável. “A 
ideia intuitiva é descobrir se os valores de uma variável observada em uma dada região guardam 
uma associação com os valores de outra variável observada em regiões vizinhas” (ALMEIDA, 2012, 
p.117). 

Por meio deste indicador de autocorrelação espacial pode-se rejeitar a hipótese de distribuição 
aleatória espacial da dengue no Rio Grande do Sul. A significância de uma autocorrelação positiva 
indica que municípios com casos de dengue estão rodeados por outros municípios com registro de 
dengue, ou também, que municípios sem o registro de casos estão cercados de semelhantes. Na 
tabela 1, visualizamos os resultados dos coeficientes significativos do I de Moran para cada ano 
utilizando matrizes do tipo Queen e Rook de ordem 1. 

 
Tabela 1. I de Moran das Matrizes de Contiguidade 

Ano Queen Rook 

2009 0,0565 0,0570 
2010 0,1585 0,1590 
2011 0,0785 0,0826 
2012 0,0951 0,0972 
2013 0,1103 0,1095 
2014 0,1313 0,1329 
2015 0,1127 0,1125 

Fonte: Elaboração própria. 

 
Para tornar a escolha do valor de n não arbitrária, o procedimento de Baumont (2004) foi 

adotado. A autora recomenda o teste de diversas matrizes, adotando-se a de maior coeficiente 
estatisticamente significativo. As matrizes do tipo k-nearest e de ordens mais elevadas testadas 
apresentaram valores inferiores. Por estes critérios, a matriz escolhida é a Rook, por gerar o mais alto 
valor I de Moran significativo para o maior número de períodos. Definiu-se a ordem igual a 1, na qual 
a matriz de pesos espaciais é construída considerando os vizinhos imediatos mais próximos.  

Em nosso caso, a significância das matrizes de contiguidade nos permite afirmar que as 
condições que produzem o registro de casos de incidência de dengue geram resultados que se 
propagam do local onde ocorrem para os locais que estão na sua vizinhança. Logo, a combinação 
das técnicas de AEDE é adequada para ser usado em análises espaciais univariadas e bivariadas. 

Também foi realizado um mapeamento de clusters, através dos Local Indicators of Spatial 
Association (LISA). Essa metodologia foi inicialmente concebida por Anselin (1995) para dados 
contínuos. Em nosso estudo, a variável de registro de casos de dengue é binária, assumindo o valor 
1, se o município registrou ao menos um caso de dengue naquele ano, ou o valor 0 no caso contrário. 
A mudança altera a interpretação de “alto” e “baixo” como municípios e vizinhos que registraram ou 
não a doença. 

A análise LISA nos permite verificar a ideia de efeitos de transbordamento do registro de casos 
de dengue de uma cidade para seus vizinhos, formando assim clusters de municípios com ou sem 
registros de incidência. Se há a formação de clusters espaciais é porque o fenômeno possui 
dependência espacial, ou seja, há um processo de “contágio”. Além disso, Anselin (1995) ressalta 
que a LISA serve para interpretar indicadores de grupos locais não estacionários ao longo do espaço 
e também revelar a influência de localidades individuais na magnitude de estatísticas globais, 
possibilitando identificar outliers.  
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O quadro 1 relaciona geograficamente os municípios que registraram casos de dengue no Rio 

Grande do Sul com os registros de dengue nos municípios vizinhos para cada ano de 2009 a 2015. 
As regiões em vermelho representam um cluster do tipo alto-alto (AA), o que indica que municípios 
que reportaram casos de dengue estão cercados de municípios que também registraram a doença.  

Regiões em azul formam um cluster considerado baixo-baixo (BB), não apresentando casos 
nos municípios e em seus vizinhos. As colorações intermediárias representam situações alto-baixo 
(AB) e baixo-alto (BA), nos quais o município registra casos, mas seus vizinhos não, e situações nas 
quais os vizinhos registram a doença e o município não, respectivamente. 

Os clusters são recorrentes, sendo encontrados nos mesmos locais em cada ciclo anual, 
porém em tamanhos variados. As áreas da Região Metropolitana de Porto Alegre e o Noroeste do 
estado registram clusters da doença em todos os anos observados. Nos anos de 2012 e 2013 a 
região da Serra Gaúcha também forma clusters de registro de dengue. Os municípios do extremo sul 
aparecem recorrentemente numa relação baixo-baixo, por não terem registrados casos nos 
municípios e nos seus vizinhos. 

A análise espacial através do LISA confirma a existência da dependência espacial no 
fenômeno da dengue no Rio Grande do Sul. Em seu estudo a nível nacional, Cabral e Freitas (2012) 
afirmam não encontrar indícios de dependência espacial para a dengue no Brasil. Sem a ocorrência 
de externalidades e transbordamentos, os esforços de combate à dengue são questões de interesse 
municipal. A nossa análise evidencia o contrário, que a dengue é uma questão regional, pois a 
formação de clusters na análise LISA indica um processo de contágio entre os municípios que repor- 

 
 

Quadro 1. Clusters de Contágio de Dengue nos Municípios do Rio Grande do Sul. 
 

  

  

2010 
2011 

2012 2013 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   216 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

   

AA         BB        BA         AB        NS 
Fonte: Elaborado por ADAMCZYK, 2016 no software GeoDa 1.6.  

 
taram casos da doença. Essa correlação foi encontrada no nível municipal por Teixeira e Cruz (2011) 
na cidade do Rio de Janeiro. 

As visualizações da análise LISA evidenciam os resultados de autocorrelação espacial no 
registro dos casos de dengue no Rio Grande do Sul. A partir desses resultados, produz-se uma 
análise econométrica a fim de investigar os fatores socioeconômicos e de dependência espacial que 
influenciam o surgimento de casos de da doença nos municípios. 

A seguir estimou-se a equação de Registro de Incidência de Dengue através do método de 
Mínimo Quadrados Ordinários (MQO), e realiza-se os seguintes testes para identificar a existência e 
o caráter da dependência espacial: o teste I de Moran, aplicado aos resíduos da estimação OLS; o 
teste do Multiplicador de Lagrange robusto (LM) para a variável dependente; e, o teste do 
Multiplicador de Lagrange robusto (LM) para o termo de erro. Caso os testes detectem dependência 
espacial, procede-se na escolha de qual o modelo de econometria espacial possui a melhor 
especificação para o objetivo proposto. 

Esta dependência pode se dar sobre a variável dependente ou sobre os erros. Segundo 
Almeida (2012), a identificação do tipo de dependência espacial no modelo é importante porque sua 
desconsideração acarreta em estimadores viesados e inconsistentes, ao passo que desconsiderar o 
erro espacial provoca a ineficiência nas estimativas, porém, estas permanecem não viesadas e 
consistentes. 

A tabela 2 traz os testes LM para a identificação do melhor modelo a ser estimado para o ano 
de 2015. De acordo com os testes, é possível afirmar que o método de Mínimos Quadrados 
Ordinários não é o mais apropriado. Ao analisar o teste I Moran, verifica-se que o mesmo é 
estatisticamente significativo a 1% de significância, indicando assim, que existe a ocorrência de 
autocorrelação espacial. Os testes mais significantes, MLλ (erro e erro robusto), indicam que o 
modelo mais adequado para o estudo da Dengue no Estado do Rio Grande do Sul é o modelo de 
Spatial Error (SEM). 

 
Tabela 2. Diagnóstico de dependência espacial 
 

Teste Coeficiente P-valor 

I de Moran  3.2869 0.00101*** 

MLρ (defasagem) 5.2899 0.02145** 

MLρ (defasagem robusta) 4.0799 0.04340** 

MLλ (erro) 9.4566 0.00210*** 

MLλ (erro robusto) 6.0985         0.00408*** 
*Significativo a 10%, **Significativo a 5%, ***Significativo a 1%. 
Fonte: Elaborado por ADAMCZYK, 2016 no software GeoDa 1.6.  

 

O modelo SEM foi estimado por Máxima Verossimilhança (MV), incluindo as variáveis de 
Densidade Populacional, Índice de Gini, e Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), 
calculados pelo IBGE (2010). Este modelo mostrou que os coeficientes são significativos para os três 

2014 
2015 
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primeiros fatores, além da constante, a 1%. O coeficiente λ, que denota a dependência espacial dos 
erros, também é significativo a 1%. Alternativamente, estimamos o modelo SAR, que se mostrou 
significativo apenas a 3,8% de acordo com o Teste de Verossimilhança. Por esse teste, confirmamos 
os resultados dos testes LM para a escolha de um modelo SEM.  

A estimação por MV dos modelos SAR e SEM não é adequada frente à presença de não 
normalidade. O diagnóstico dos testes de especificação revela que tanto a hipótese de normalidade 
quanto a hipótese de homoscedasticidade dos erros podem ser rejeitadas. Pelo teste Jarque-Bera, os 
erros não são distribuídos normalmente, enquanto por meio do teste de Koenker-Bassett, há 
evidências de heteroscedasticidade nos resíduos, o que invalida a inferência dos coeficientes. 

Os problemas considerados nos inclinam a não aceitar o modelo linear SEM como o modelo 
apropriado, e sim, a investigar um modelo para variáveis dependentes binárias. Adota-se então o 
procedimento do Método Generalizado dos Momentos proposto por Conley (1999). Dado o caráter 
binário da variável dependente, o modelo Logit com incorporação da dependência espacial é mais 
adequado para tratar a heteroscedasticidade do que os modelos lineares. Assim, um modelo Logit 
Espacial para o ano mais recente, de 2015, é estimado na tabela 3. 

 
Tabela 3. Resultados do Modelo Logit Espacial para 2015. 

 

Variável Coeficiente Desvio-padrão Est. t p-valor 

Constante 
-20.5695 

3.0835 -6.6709 0.0000*** 

Densidade Pop. 
0.0018 

0.0008 2.2877 0.0221** 

Gini 
6.4405 

1.9238 3.3477 0.0008*** 

IDH-M 
21.8006 

3.8946 5.5976 0.0000*** 

Pares previstos: 
Concordantes  
Discordantes  

 
78.27% 
21.72%    

*Significativo a 10%, **Significativo a 5%, ***Significativo a 1%. 
Fonte: Elaborado por ADAMCZYK, 2016 no software IpeaGeo 2.1. 

 
Este modelo ilustra os modelos estimados também para os anos de 2009 a 2014. Por não 

possuir efeitos parciais constantes, nosso interesse de análise recai sobre a direção dos coeficientes. 
A direção se mantém a mesma em todos os anos, variando em magnitude e p-valor estatisticamente 
significativo. A Densidade Populacional, Gini e IDH-M contribuem positivamente para a chance de 
incidência de dengue em um município. Quanto maiores os valores dessas variáveis, maior tende a 
ser a chance de o município registrar casos de dengue. 

Para termos uma ideia do ajuste do modelo podemos observar o número de pares 
concordantes e discordantes previstos. Segundo Almeida (2012), a proporção de pares é uma 
medida do nível de coincidência entre as predições do modelo e as observações — em outras 
palavras, como o modelo reflete os dados observados. A coluna C da tabela 4 representa o 
percentual de casos corretamente previstos pelo modelo Logit Espacial. Em todos os anos esse 
percentual é satisfatório e indica um bom ajuste dos modelos. 
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Tabela 4. Resultados do Modelo Logit Espacial de 2009 a 2015. 

 

 Constante Densidade Gini IDH-M C (%) 

2009 NEG*** POS*** POS    POS*** 77,92 

2010 NEG*** POS** POS*** POS*** 79,61 

2011 NEG*** POS*** POS*** POS*** 84,38 

2012 NEG*** POS*** POS POS*** 75,54 

2013 NEG*** POS*** POS*** POS*** 79,65 

2014 NEG*** POS*** POS* POS*** 81,02 

2015 NEG*** POS** POS*** POS*** 78,27 

*Significativo a 10%, **Significativo a 5%, ***Significativo a 1%. 
Fonte: Elaborado por ADAMCZYK, 2016 no software IpeaGeo 2.1. 
 

Podemos observar que a Densidade Populacional é significativa a 5% em todos os anos, 
fornecendo evidências para afirmamos que municípios com maior adensamento são mais propensos 
a registrar casos da doença. Esta conclusão está de acordo com estudos semelhantes de Simone et 
al. (2004), Scandar (2007), Machiner et al. (2009), Carneiro e Candeias (2010), Cabral e Freitas 
(2012). 

O Índice de Gini mostrou-se sempre positivo e significativo em 4 dos 7 anos analisados: 2010, 
2011, 2013 e 2015. A contribuição positiva da desigualdade de renda para a maior chance de 
incidência de dengue também foi encontrada por Teixeira e Cruz (2011), quando estudaram a 
espacialização da dengue na cidade do Rio de Janeiro, e por Resendes et. al. (2010), quando 
estudaram as áreas prioritárias para ações de controle da dengue na cidade de Niterói-RJ.  

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal se mostrou positivo e significativo em todos 
os anos analisados. Isso indica que municípios com níveis mais elevados de desenvolvimento 
socioeconômico tem maiores probabilidades de registrarem casos de dengue. A discussão das 
razões para os resultados dos modelos estimados é reservada para a seção seguinte. 

A partir dos resultados encontrados podemos refletir sobre as razões para a diferente 
incidência de dengue nas regiões e municípios do Estado. As técnicas econométricas apontaram 
como significativos os efeitos positivos da densidade demográfica, desigualdade de renda e IDH-M 
para a incidência de dengue.  

A recorrência dos registros mais altos de dengue em Porto Alegre, nos anos de 2009, 2011 e 
2012, pode ser explicada por duas características. A primeira é a alta densidade populacional da 
região metropolitana, que favorece a dispersão da doença. O segundo é o clima, já que Porto Alegre 
está situada em uma faixa de clima úmido e quente no verão, características ideais para o aumento 
da proliferação do mosquito transmissor da dengue (CATÃO, 2011). 

A significância da densidade populacional como fator explicativo da incidência de dengue por 
este trabalho, assim como em estudos anteriores, confirma a importância do direcionamento de 
políticas para áreas de maior adensamento da população. Os resultados confirmam a hipótese de 
correlação positiva com a ocorrência da doença. Como o principal mosquito transmissor (Aedes 
aegypti) se beneficia fortemente em ambientes urbanos, em razão da presença de condições ideais 
para a reprodução (recipientes artificiais para armazenamento de água) e de abundantes fontes de 
alimentação para a fêmea (sangue humano), é esperado que em ambientes densamente povoados 
ocorra maior proliferação do mosquito e, consequentemente, mais sujeitos sejam infectados (ZARA 
et. al., 2016; RIBEIRO et. al., 2006; CATÃO, 2011; TAUIL, 2001). 

Considera-se também, que as ocorrências das desigualdades sociais são rotineiramente 
encontradas em proximidade geográfica. Essa afirmação vale não apenas quando se realizam 
análises ao nível municipal, como se percebe no trabalho de Teixeira e Cruz (2011) como também 
quando as análises são realizadas ao nível estadual, conforme os achados do presente estudo. 
Dessa forma, sabendo-se que o Índice de Gini tem uma correlação espacial e que a incidência de 
dengue também apresenta a mesma correlação é possível afirmar que é provável que onde há 
desigualdade de renda exista também alta incidência de dengue. 
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Segundo Resendes et. al. (2010), o agravamento das desigualdades sociais associadas à 

segregação espacial, que restringem o acesso da população a melhores condições de vida, é a 
justificativa da utilização da estratificação territorial aplicada à vigilância em saúde. Quando se 
trabalha com padrões de transmissão de doenças infecciosas, os fatores sociais e demográficos 
influenciam fortemente a formação de clusters que devem ser focos prioritários de ações preventivas. 
Os resultados do presente estudo corroboram essas hipóteses, indicando que o estado do Rio 
Grande do Sul sofre forte influência desses fatores na ocorrência da dengue, não podendo ser 
desprezados no intuito de erradicar a doença.  

As características biológicas do mosquito transmissor ainda explicam outros resultados das 
análises, como a diferença de incidência da doença, na mesma localidade, de um ano para outro. 
Algumas especificidades do mosquito, tais como a necessidade de temperaturas acima 20ºC e 
umidade acima de 70% para se reproduzir (SOUZA, 2011; CORRÊA, 2012) fazem com que a 
ocorrência da doença seja influenciada pelas alterações cíclicas climatológicas. 

No caso das cidades de Santa Rosa e Ijuí, pode-se afirmar que se trata de metrópoles 
regionais, com conhecido processo de migração pendular e, particularmente no caso de Ijuí em 2010, 
uma situação climática excepcional de calor e pluviosidade (INMET, 2016) que propiciou a 
proliferação desenfreada do vetor. Já as cidades de Ubiretama e Caibaté, com população inferior a 
6000 habitantes, têm seus casos explicados majoritariamente pelas condições climáticas favoráveis à 
reprodução do vetor transmissor e pelas características socioculturais. 

Os fatores climatológicos justificam também os clusters formados no Rio Grande do Sul. Por 
ser um estado com inverno rigoroso, quando as temperaturas dificilmente se encontram acima dos 
20ºC, condição sine qua non para a reprodução do vetor transmissor, não há casos autóctones 
registrados entre os meses de julho e novembro. Além disso, segundo Rossato (2011) as regiões 
com clusters de dengue (Noroeste e Região Metropolitana) estão situadas em zonas climáticas 
caracteristicamente úmidas (1700 a 1800 mm de chuva por ano, distribuídas por 100-120 dias, na 
região Noroeste; 1700-1900 mm de chuva por ano, distribuídas por 110-140 dias, na região 
Metropolitana) e com altas temperaturas no verão (23ºC-26ºC na primeira; 23ºC-29ºC na segunda).  

Essas características tornam as regiões propícias para a emergência da dengue nos meses de 
verão nessas regiões. Por sua vez a região sul do estado está situada na zona climática 
caracteristicamente seca (1200 a 1500 mm anuais de chuva, distribuídos por 80-100 dias) e a região 
nordeste na zona climática de mais baixas temperaturas no estado (17ºC a 23ºC no verão). Por essa 
razão o vetor da dengue não consegue se reproduzir com facilidade nestas regiões e, 
consequentemente, menos frequentes serão os casos autóctones registrados. 

 
 

Considerações Finais 
 

A proposta deste estudo concentrou-se na identificação de elementos socioeconômicos e 
demográficos que explicam as taxas de incidência de dengue nos municípios do Rio Grande do Sul 
para os anos de 2009 a 2015. Reconhecendo que a ocorrência da dengue não se deve 
exclusivamente a fatores biológicos, mas também sociais, estabelecemos uma ponte interdisciplinar 
entre o tema da dengue, tipicamente tratado pelas áreas da saúde e da epidemiologia, em conjunto 
com os métodos de análise espacial estabelecidos na geografia e na economia. 

Concluímos que as características socioeconômicas e demográficas de uma região possuem 
efeito explicativo parcial para os padrões de registro de dengue ao longo dos anos. A análise 
econométrica nos permite afirmar que municípios com maior desigualdade de renda, nível de 
desenvolvimento econômico e densidade populacional apresentam maiores chances de registro de 
casos de dengue. Além disso, as características biológicas do mosquito transmissor ainda explicam 
outros resultados das análises, como a diferença de incidência da doença, na mesma localidade, de 
um ano para outro. 

Podemos afirmar também que as condições que favorecem o aparecimento de casos da doença 
geram resultados que se propagam do local onde ocorrem para os locais que estão na sua 
vizinhança. A análise espacial revelou esses padrões de distribuição da dengue no estado do Rio 
Grande do Sul. Através da análise LISA, verificamos a presença de efeitos de transbordamento de 
casos de dengue registrados de uma cidade para seus vizinhos. A formação de clusters espaciais 
mostra que alguns municípios sofrem dependência espacial, ou seja, há um processo de “contágio” 
entre os municípios da região. 
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Resumo 
Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar a dinâmica socioeconômica das Regiões 
de Saúde do estado de São Paulo segundo sua inserção na rede urbana paulista. Método: Para isso 
foram analisadas as distribuições do Produto Interno Bruto (PIB) e da população, nos anos de 2002 e 
2012, segundo as 63 Regiões de Saúde paulistas, classificadas em quatro categorias de condição de 
urbanização (Baixa urbanização, Média urbanização, Alta urbanização e Metropolitana) e a inserção 
dos municípios na Rede Urbana, sem considerar a capital do estado. Resultado: A análise dos dois 
anos, 2002 e 2012, permite inferir que não está ocorrendo uma desconcentração, nem produtiva nem 
populacional, no território estadual, mas sim, em alguma medida, um deslocamento da população e 
da atividade econômica para alguns centros urbanos circunscritos às regiões. Esse fato corrobora a 
ideia do comportamento inercial no desenho da rede urbana, que faz com que alguns lugares sejam 
privilegiados, ao longo do tempo, como espaços de atração de investimentos, sobretudo daqueles 
relacionados com atividades estratégicas e de maior valor agregado. Conclusão: O reconhecimento 
dessas dinâmicas socioeconômicas nas Regiões de Saúde, que são recortes regionais construídos 
intencionalmente pela política de saúde pública nacional para promover a regionalização do SUS, 
pode contribuir para que o planejamento das ações e serviços de saúde pública se contraponha à 
lógica de concentração territorial que, no processo histórico brasileiro, gerou desequilíbrios regionais 
e centros urbanos de crescimento desordenado. 
 
Palavras-chaves: regiões de saúde; rede urbana; regionalização 

 
Abstract 
Objective:  The present study aims to present the socioeconomic dynamics of the Health Regions of 
the state of São Paulo according to their insertion in the urban network of São Paulo. Method: For this 
purpose, the Gross Domestic Product (GDP) and population distributions were analyzed in 2002 and 
2012, according to the 63 Health Regions of São Paulo, classified into four categories of urbanization 
condition (Low urbanization, Medium urbanization, High urbanization and Metropolitan) and the 
insertion of the municipalities in the Urban Network, without considering the capital of the state. 
Result: the analysis of the two years, 2002 and 2012, allows us to infer that there is not a 
deconcentration, neither productive nor population, in the state territory, but rather to a certain extent, 
a displacement of population and economic activity to some urban centers. Conclusion: The 
recognition of these socioeconomic dynamics in the Health Regions, which are regional cuts 
intentionally constructed by the national public health policy to promote the regionalization of SUS, can 
contribute to the planning of health actions and services against the logic of territorial concentration. 
 

Key words: Health regions; Urban network; Regionalization 

 

Introdução 
 
A redução das desigualdades sociais e regionais são elementos fundantes da Constituição Federal 
de 1988 e orienta o processo de regionalização da política de saúde pública nacional como estratégia 
de consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). A regionalização do SUS, ainda que associada à 
necessidade de organização das ações e serviços públicos de saúde em uma rede regionalizada e 
hierarquizada, integra projeto maior de democratização e mitigação das desigualdades regionais 
brasileiras. Desse modo, cabe à política pública de forma geral, e a de saúde pública em especial, 
identificar as enormes desigualdades conformadas no território nacional para o desenvolvimento de 
estratégias de mitigação das inequidades socioeconômicas brasileiras.  
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Em relação à construção da política de saúde pública é possível afirmar que o processo de 

regionalização do SUS apresenta duas vertentes dinamizadoras (Duarte, 2016; Heimann, 1992). Uma 
delas é orientada pela diretriz da descentralização político-administrativa que encarregou, sobretudo, 
os municípios na gestão dos serviços de saúde, tendo como premissa a maior capacidade desse ente 
federado no reconhecimento das necessidades de saúde de sua população e a garantia da 
participação da comunidade. A outra, pela diretriz de regionalização e hierarquização da rede de 
saúde em níveis de complexidade crescente e a integração de atividades e serviços em regiões. A 
reconhecida ausência, sobretudo na esfera federal, de ações efetivas para que o território seja uma 
plataforma de integração de políticas públicas (Duarte et al., 2013), faz com que essas vertentes 
dinamizadoras da política de saúde pública relacionadas ao debate da regionalização do SUS 
apareçam, muitas vezes, como concorrentes. 

Nessa perspectiva, na qual é necessário considerar a organização territorial para promover a 
integração das duas vertentes do processo de regionalização do SUS, a divisão inter-regional do 
trabalho tem muito a contribuir para os avanços no planejamento da política de saúde pública 
nacional. A divisão inter-regional do trabalho pode ser considerada elementar para a diferenciação 
das regiões segundo suas funções na organização da produção e permite a compreensão dos nexos 
que se estabelecem entre o local e o global, conforme nos aponta Brandão (2007).  

Para fins de planejamento, é possível recorrer à rede urbana como síntese da divisão inter-
regional do trabalho. Nesse sentido Corrêa (2006) afirma que a rede urbana é “um reflexo da e uma 
condição para a divisão territorial do trabalho” e, por meio dela, “o mundo pode tornar-se, 
simultaneamente, desigual e integrado” (p. 26). Também Santos (2013) aponta a importância de se 
compreender a relação campo-cidade considerando os elementos de estruturação do espaço, que 
sinteticamente são apresentados como espaços agrícolas e espaços urbanos. Para o autor as 
“cidades locais se especializam tanto mais quanto na área respectiva há possibilidades para a divisão 
do trabalho” (Santos, 2013, p. 57), criando assim grande diversidade de arranjos na rede urbana 
brasileira, resultante de múltiplos processos, com diferentes vetores dinamizadores (centro regional-
região e região-centro regional). Nesse sentido, a rede urbana deve ser considerada como síntese do 
impacto da forma de produção capitalista sobre o território. 

Dessa forma, podemos compreender que a rede urbana deriva da divisão inter-regional do 
trabalho, condicionando e sendo condicionada por esta, e deve ser concatenada tanto com o 
ambiente construído, e as possibilidades de compreensão dos conflitos e consensos dos 
investimentos (ou desinvestimentos) que o dinamizam (Harvey, 2013), como também com a 
integração espacial para a extração do excedente produzido. Considerar a rede urbana como 
derivada da divisão inter-regional do trabalho, significa reconhecer os comandos hegemônicos 
externos aos lugares. Conforme aponta Correa (2006), através dela, decisões, investimentos e 
inovações circulam conforme a dinâmica do capitalismo, transformando atividades e cidades. Assim, 
a rede urbana oferece aos gestores das políticas públicas de forma geral, e do SUS em especial, a 
possibilidade de inserir de forma sistemática o conceito de divisão inter-regional do trabalho no 
planejamento e análise dos resultados das ações públicas.  

Assim, tendo em conta a importância de se identificar a inserção das Regiões de Saúde (RS) 
na rede urbana brasileira, o presente trabalho recorreu à caracterização das RS paulistas e seus 
municípios por condição de urbanização

31
. O uso dos estudos disponíveis sobre a rede urbana 

paulista, quais sejam, o Rede urbana e regionalização do Estado de São Paulo elaborado 
conjuntamente pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa) e a Fundação 
Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) e o Região de Influência da Cidade (REGIC), 
elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), permitiu que as 63 RS paulistas 
fossem classificadas em quatro categorias de condições de urbanização (Baixa urbanização, Média 
urbanização, Alta urbanização e Metropolitana), sendo que dentro de cada uma das RS foi possível 
identificar os municípios segundo sua inserção na rede urbana, sendo eles de sete tipos: i) os centros 
metropolitanos; ii) os municípios metropolitanos, ou seja, que fazem parte das aglomerações 
metropolitanas, porém sua centralidade não se destaca no funcionamento da região metropolitana; iii) 
centros de aglomeração urbana; iv) municípios que compõem a aglomeração urbana, sem destaca da 
sua centralidade; v) centros regionais isolados; vi) pequenos centros regionais; e vii) centros locais). 
Dessa forma, foi possível identificar 212 municípios no estrato superior da rede urbana paulista, 
sendo 87 considerados centros regionais, com diferentes centralidades, e 125 que compõem as 
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 Para detalhes, ver capitulo 4 d... 
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aglomerações urbanas, metropolitanas e não metropolitanas, com núcleos urbanos que não se 
destacam no funcionamento da região na qual eles estão inseridos. 

A partir da caracterização proposta foi possível realizar a análise da dinâmica socioeconômica 
das Regiões de Saúde (RS), considerando a distribuição populacional e econômica, pelos diferentes 
recortes territoriais, no período 2002 e 2012. A verificação das mudanças ocorridas na contribuição 
desses recortes territoriais no Produto Interno Bruto (PIB) e populacional nesses dois anos, conforme 
veremos a seguir, permite sugerir tendências concentradoras/desconcentradoras da dinâmica 
territorial paulista. São tendências que devem ser consideradas para o planejamento das políticas 
publicas de forma geral, e dos SUS em especial, visto que podem influenciar a forma de organização 
da assistência e das condições de vida nos territórios.  

Análise da dinâmica populacional e produtiva do território paulista a partir da 
caracterização urbana das Regiões de Saúde: os anos 2002 e 2012 

Os dados de população e do Produto Interno Bruto dos municípios (PIB municipal)
32

, 
calculados pela Fundação Seade, foram organizados por condição de urbanização das 63 RS 
(metropolitana, Alta urbanização, Média urbanização e Baixa urbanização), destacando os municípios 
por sua inserção na rede urbana (metropolitano, centro metropolitano, aglomeração urbana – AU, 
centro de aglomeração urbana – Centro de AU, Centro Regional Isolado – CRI, Pequeno Centro 
Regional – PCR e Centros Locais – CL).  

A Tabela 1 apresenta as informações dos municípios, população e PIB, agregadas segundo a 
condição de urbanização de RS, destacando os municípios segundo a inserção na RU, no ano de 
2012.  

Tabela 1 – Municípios, População, PIB e PIB per capita segundo condição de urbanização da 
Região de Saúde e tipologia de municípios – Estado de São Paulo (2012) 

Regiões 

de Saúde

Tipologia de RS e dos 

Municípios

PIB per 

capita

63 Total 645          100,0% 41.939.997 100,0% 1.408.903,86  100,0% 33.593,32      

Metropolitana 67            10,4% 24.541.818 58,5% 956.506,11      67,9% 38.974,54      

Centro Metropolitano 3               0,5% 12.901.142 30,8% 579.863,95      41,2% 44.946,71      

Região Metropolitana 64            9,9% 11.640.676 27,8% 376.642,16      26,7% 32.355,69      

Alta urbanização 196          30,4% 9.864.376    23,5% 294.932,15      20,9% 29.898,71      

Centro Aglomeração Urbana 23            3,6% 5.443.400    13,0% 177.825,74      12,6% 32.668,14      

Aglomeração Urbana 61            9,5% 2.789.920    6,7% 84.293,12        6,0% 30.213,45      

Pequeno Centro Regional 6               0,9% 261.677       0,6% 5.833,42          0,4% 22.292,44      

Centro Local 106          16,4% 1.369.379    3,3% 26.979,87        1,9% 19.702,27      

Média urbanização 218          33,8% 4.948.052    11,8% 101.266,39      7,2% 20.465,91      

Centro Regional Isolado 17            2,6% 2.239.576    5,3% 47.834,49        3,4% 21.358,73      

Pequeno Centro Regional 13            2,0% 565.035       1,3% 12.486,04        0,9% 22.097,82      

Centro Local 188          29,1% 2.143.441    5,1% 40.945,86        2,9% 19.102,86      

Baixa urbanização 164          25,4% 2.585.751    6,2% 56.199,21        4,0% 21.734,19      

Pequeno Centro Regional 25            3,9% 1.146.004    2,7% 28.138,87        2,0% 24.553,90      

Centro Local 139          21,6% 1.439.747    3,4% 28.060,34        2,0% 19.489,77      

20

Municípios População
PIB (em milhões de 

Reais)

8

19

16

 
Fonte: Fundação Seade. 
Nota: Elaboração própria. 

É possível observar que as 20 RS classificadas como de Baixa urbanização, abarcam 164 
municípios (25,4% do total de municípios do estado) e concentram 6,2% da população e 4,0% do PIB 
estadual, evidenciando a inserção periférica dessas regiões na dinâmica populacional e econômica 
paulista. Também as 16 RS de Média urbanização, ainda que sejam as que concentram maior 
número de municípios (218 municípios que representam 33,8% do total), respondem por 11,8% da 

                                                           
32

 O indicador econômico Produto Interno Bruto – PIB dos municípios calculado pela Fundação Seade, 
segundo metodologia coordenada pelo IBGE e comum a todos os estados, estima a distribuição do PIB pelos 
municípios segundo a ótica da produção. Dessa forma, cabe ressaltar que as análises não se referem aos locais 
onde a renda é apropriada mas sim onde ocorre a atividade produtiva. Devido ao processo de cálculo das 
Contas Nacionais e Regionais do IBGE, o último ano disponível do PIB dos municípios no momento da 
realização do presente estudo é 2012. Mais detalhes ver em: 
http://produtos.seade.gov.br/produtos/pibmun/pdfs/Metodologia_PIBMun_novaserie_2aEdicao.pdf 
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população e 7,2% da atividade econômica do Estado. Já as 19 RS classificadas como de Alta 
urbanização, abarcando 196 municípios (30,4% do total), representam 23,5% da população e 20,9% 
da atividade econômica paulista, o que demonstra a relativa importância desses territórios na 
dinâmica populacional e econômica paulista. Todavia, são as oito Regiões de Saúde Metropolitanas, 
formadas por 67 municípios (10,4% do total de municípios), que concentram 58,5% da população e 
67,9% do PIB, explicitando a violenta concentração territorial do estado de São Paulo.  

Assim, a análise concatenada da distribuição da população e da atividade produtiva 
demonstra que quanto maior o nível de urbanização da região maior a concentração relativa da 
atividade econômica frente à concentração populacional. Essa relação se reflete no PIB per capita 
regional. Verifica-se que esse indicador é relativamente mais alto nas RS Metropolitanas e nas de 
Alta urbanização (R$ 38.974,54 e R$ 29.898,71, respectivamente), do que os verificados nas RS de 
Média e de Baixa urbanização (R$ 20.465,91 e R$ 21.734,19, respectivamente). Verifica-se ainda a 
tendência de um maior PIB per capita nos municípios que compõem o estrato superior da rede 
urbana, sobretudo naqueles que apresentam maior centralidade. As aglomerações urbanas, 
metropolitanas e não metropolitanas, considerando seus centros urbanos principais e os que 
compõem seu entorno, apresentam PIB per capita maior do que os CRI e os PCR. Os CL são os que 
apresentam menor PIB per capita. Essa relação é mais bem identificada quando se exclui da análise 
o município de São Paulo

33
, conforme dados organizados na Tabela 2.  

Tabela 2 – Municípios, População, PIB e PIB per capita segundo condição de urbanização da 
Região de Saúde e tipologia de municípios – Estado de São Paulo, exceto a capital (2012) 

Regiões 

de Saúde

Tipologia de RS e dos 

Municípios

PIB per 

capita

62 Total 644          100,0% 30.560.883 100,0% 909.528,46   100,0% 29.761,20    

Metropolitana 66            10,2% 13.162.704 43,1% 457.130,71   50,3% 34.729,24    

Centro Metropolitano 2               0,3% 1.522.028    5,0% 80.488,55      8,8% 52.882,44    

Região Metropolitana 64            9,9% 11.640.676 38,1% 376.642,16   41,4% 32.355,69    

Alta urbanização 196          30,4% 9.864.376    32,3% 294.932,15   32,4% 29.898,71    

Centro Aglomeração Urbana 23            3,6% 5.443.400    17,8% 177.825,74   19,6% 32.668,14    

Aglomeração Urbana 61            9,5% 2.789.920    9,1% 84.293,12      9,3% 30.213,45    

Pequeno Centro Regional 6               0,9% 261.677       0,9% 5.833,42        0,6% 22.292,44    

Centro Local 106          16,5% 1.369.379    4,5% 26.979,87      3,0% 19.702,27    

Média urbanização 218          33,9% 4.948.052    16,2% 101.266,39   11,1% 20.465,91    

Centro Regional Isolado 17            2,6% 2.239.576    7,3% 47.834,49      5,3% 21.358,73    

Pequeno Centro Regional 13            2,0% 565.035       1,8% 12.486,04      1,4% 22.097,82    

Centro Local 188          29,2% 2.143.441    7,0% 40.945,86      4,5% 19.102,86    

Baixa urbanização 164          25,5% 2.585.751    8,5% 56.199,21      6,2% 21.734,19    

Pequeno Centro Regional 25            3,9% 1.146.004    3,7% 28.138,87      3,1% 24.553,90    

Centro Local 139          21,6% 1.439.747    4,7% 28.060,34      3,1% 19.489,77    

20

Municípios População
PIB (em milhões de 

Reais)

7

19

16

 
Fonte: Fundação Seade. 
Nota: Elaboração própria. 

As informações da Tabela 2 permitem observar que, sem o município de São Paulo, os 
centros metropolitanos (Santos e Campinas) apresentam um PIB per capita ainda maior, de R$ 
52.882,44.  

A análise agregada das 19 RS caracterizadas como de Alta urbanização demonstra 
praticamente a mesma concentração da atividade econômica e da população, 32,4% e 32,3%, 
respectivamente. No entanto, os 23 centros de AU juntos, apresentam maior concentração da 
atividade econômica frente à da população, 19,6% e 17,8%, respectivamente, enquanto os 
municípios que compõem as AU apresentam concentrações muito parecidas nas duas variáveis 
analisadas (9,1% da população e 9,3% do PIB). Observa-se que, tanto o PCR quanto os CL das RS 
de Alta urbanização, concentram mais população em comparação com a atividade econômica. 

As 16 RS classificadas como de Média urbanização apresentam maior concentração 
populacional vis-à-vis a da atividade econômica (16,2% da população e 11,1% do PIB). Essa 
característica pode ser verificada no conjunto dos municípios, indiferente da sua inserção na RU, 

                                                           
33 Como se sabe, a capital do Estado tem características, no que se refere a concentração populacional 

e economia, que destoam de todos os demais municípios do estado. Em 2012, o município de São Paulo 
sozinho respondia por 35,4% do PIB paulista e 27,1% da população total do Estado.  
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desde os de maior centralidade, como o CRI, como no PCR e no CL. Como esperado, também o 
conjunto de 20 RS de Baixa urbanização e seus dois tipos de municípios – PCR e CL – também 
concentram mais população frente à atividade econômica.  

As diferenças relativas entre a distribuição da população e da atividade econômica pelos 
diferentes níveis de urbanização corroboram a ideia de que alguns lugares, selecionados pelo capital, 
acolhem atividades produtivas mais sofisticadas, com maior capacidade de produção de valor 
agregado, classificadas sobretudo no setor econômico de serviços, principalmente aqueles voltados 
ao maior uso de tecnologias. São esses lugares que tendem a ser privilegiados por investimentos 
econômicos de maior complexidade produtiva, relacionados às tecnologias de informação – TI, ao 
desenvolvimento de capacidades gerenciais e de comando. São principalmente nesses lugares que 
se localizam as sedes das empresas nacionais ou as filiais das empresas estrangeiras. No outro 
extremo, estão os lugares que acolhem atividades produtivas mais tradicionais, normalmente 
relacionadas aos setores primário e secundário menos sofisticados, recorrentemente comandados 
por lógicas de funcionamento exógenas à região. Entre um e outro encontram-se os lugares 
intermediários que, com a reestruturação da produção, tem seus processos produtivos dinamizados a 
medida em que se complexifica a divisão inter-regional do trabalho por meio da fragmentação 
produtiva

34
.  

Conforme apontam Santos et al. (2011), no estado de São Paulo o processo de 
desconcentração e interiorização do desenvolvimento, a partir da década de 1970, “provocou 
mudanças importantes na dinâmica da rede urbana paulista, sobretudo no sentido de uma maior 
urbanização do interior e da concentração de sua população urbana em cidades de médio e grande 
porte” (p.446) e fez com que a RMSP passasse a “dividir seu dinamismo econômico e populacional 
com determinadas regiões do interior” (p.449). É esse o processo responsável pelo adensamento 
urbano, não apenas das regiões metropolitanas, que não a de São Paulo, mas também das 
aglomerações urbanas

35
 não metropolitanas. Assim, a possibilidade de identificar as Regiões de 

Saúde a partir desses contextos mais amplos do funcionamento da dinâmica territorial nos ajuda a 
compreender lógicas que tendem a interferir no processo de regionalização do SUS. 

Com vistas à apreensão das transformações recentes na distribuição da população e da 
atividade produtiva no território paulista, o presente estudo buscou sistematizar as informações da 
população e do PIB dos municípios no ano de 2002 e 2012. Vale ressaltar que a escolha do período 
se deve à série histórica disponível do PIB municipal e que, devido às limitações metodológicas na 
estimativa do PIB municipal, que impossibilitam o uso de índice de preços para o deflacionamento da 
série histórica

36
, não foi possível uma análise comparativa dos valores absolutos em períodos 

diferentes. Vale ressaltar ainda, que tal indicador é usado unicamente para a comparação entre 
municípios e regiões em um mesmo ano. Dessa forma, as informações foram organizadas segundo a 
condição de urbanização e a inserção dos municípios na RU, em dois períodos, 2002 e 2012, sem a 
capital do estado. 

A Tabela 3 denuncia o processo de concentração da população e da atividade econômica 
nas RS Metropolitanas no ano de 2012, quando comparado ao ano de 2002. Em relação à 
população, ainda que se observe pequena concentração, vale apontar que esse processo se deu nos 
municípios do entorno dos núcleos principais. Essa característica da concentração populacional 
reflete o processo de “expansão da mancha metropolitana que incorpora espaços cada vez mais 
distantes” (Santos et al., 2011, p. 449) levando grande parte da população, sobretudo de baixa renda, 
a deslocamentos periódicos cada vez mais custosos. Em relação à atividade econômica, além de ser 
possível observar a ampliação da concentração de forma mais intensa do que aquela observada em 

                                                           
34

 Sobre a reestruturação e fragmentação produtiva em São Paulo ver Matteo (2010). 
35

 Para mais detalhes sobre as tendências da distribuição da população e das atividades econômicas no 
estado de São Paulo e da formação de uma porção territorial denominada “macrometrópole” ver Santos, et al. 
(2011) e Emplasa (2011). 

36 O cálculo do PIB dos municípios se baseia na distribuição, entre os municípios, do valor adicionado 

bruto, em valores correntes, das atividades econômicas, obtido pelas Contas Regionais do Brasil, tornando 
inadequado o uso de índices de preços que não reflitam as diferentes estruturas produtivas regionais. Para 
mais detalhes sobre a metodologia de rateio do PIB dos municípios ver: 
ftp://ftp.ibge.gov.br/Pib_Municipios/Notas_Metodologicas_2010/NotaMetodologicaPIB_MunicipiosRef2010.p
df  

ftp://ftp.ibge.gov.br/Pib_Municipios/Notas_Metodologicas_2010/NotaMetodologicaPIB_MunicipiosRef2010.pdf
ftp://ftp.ibge.gov.br/Pib_Municipios/Notas_Metodologicas_2010/NotaMetodologicaPIB_MunicipiosRef2010.pdf
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relação à população, nota-se que, tanto os núcleos principais, quando os municípios do entorno, 
participaram desse processo.  

Tabela 3 – Distribuição da população e do PIB segundo condição de urbanização da 
Região de Saúde e tipologia de municípios – Estado de São Paulo, exceto a Capital 
(2002 e 2012) 

2002 2012 2002 2012

Metropolitana 42,4% 43,1% 47,5% 50,3%

Centro Metropolitano 5,2% 5,0% 7,4% 8,8%

Região Metropolitana 37,3% 38,1% 40,0% 41,4%

Alta urbanização 32,0% 32,3% 33,3% 32,4%

Centro Aglomeração Urbana 17,7% 17,8% 20,3% 19,6%

Aglomeração Urbana 8,8% 9,1% 9,0% 9,3%

Pequeno Centro Regional 0,9% 0,9% 0,7% 0,6%

Centro Local 4,6% 4,5% 3,3% 3,0%

Média urbanização 16,8% 16,2% 11,7% 11,1%

Centro Regional Isolado 7,5% 7,3% 5,3% 5,3%

Pequeno Centro Regional 2,0% 1,8% 1,6% 1,4%

Centro Local 7,3% 7,0% 4,9% 4,5%

Baixa urbanização 8,8% 8,5% 7,5% 6,2%

Pequeno Centro Regional 4,0% 3,7% 4,2% 3,1%

Centro Local 4,9% 4,7% 3,3% 3,1%

Tipologia de RS e de municípios
População PIB

 
Fonte: Fundação Seade. 
Nota: Elaboração própria. 

Em relação às RS de Alta urbanização, verifica-se a perda de participação na atividade 
econômica e um ligeiro ganho na população. Em relação à atividade econômica, apenas os 
municípios que compõem a AU, exceto os núcleos principais, apresentaram ligeiro aumento de 
participação, todos os demais, inclusive os centros de AU, analisados de forma agregada, perderam 
participação. Quanto à população, o aumento de concentração está relacionado ao comportamento 
dos municípios que compõem a AU e também daqueles considerados centros de AU. As RS de 
Média urbanização e de Baixa urbanização perderam participação, tanto populacional quanto 
econômica. 

O comportamento verificado no PIB é fortemente determinado pelo setor de serviços devido 
ao seu peso na composição do cálculo do Valor Adicionado (VA) total do estado de São Paulo, ainda 
mais quando se considera a ampliação da sua participação de 67,1%, em 2002, para 73,1%, em 
2012 (Tabela 5). Ainda que seja possível fazer diferentes análises das características produtivas das 
RS quando se considera a participação dos setores econômicos – serviços, indústria e agropecuária 
– na composição total do VA paulista, para o estudo em tela é suficiente apontarmos que as RS, que 
perdem participação no PIB total, podem ganhar participação quando se consideram os setores de 
forma desagregada.  



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   229 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
Tabela 4 - Valor adicionado por condição de urbanização das RS e tipologia dos municípios e setores 
de serviços, indústria e agropecuária – Estado de São Paulo (2002 e 2012) 

2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012

Total 645 429.140,13 1.155.173,21  288.070,75 844.707,07 129.656,21 288.624,37 11.413,17 21.841,77 

Metropolitana 67 279.501,70 761.188,97     199.054,97 589.479,62 79.809,93    170.846,62 636,80       862,73       

Centro Metropolitano 3 172.832,85 452.810,63     131.619,74 368.532,80 41.163,51    84.204,89    49,60          72,94          

Região Metropolitana 64 106.668,85 308.378,34     67.435,23    220.946,82 38.646,42    86.641,73    587,20       789,79       

Alta urbanização 196 93.065,82    252.652,06     54.502,48    164.495,89 34.748,60    81.446,31    3.814,74    6.709,86    

Centro Aglomeração Urbana 23 56.845,59    152.244,16     34.854,68    103.467,10 21.031,44    47.276,04    959,47       1.501,02    

Aglomeração Urbana 61 24.529,08    71.098,86        13.272,26    43.216,61    10.465,11    26.288,58    791,71       1.593,67    

Pequeno Centro Regional 6 1.928,05      5.142,64          1.201,19      3.377,77      509,30          1.452,78      217,56       312,09       

Centros Locais 106 9.763,10      24.166,40        5.174,35      14.434,41    2.742,75      6.428,91      1.846,00    3.303,08    

Média urbanização 218 34.488,21    91.210,25        21.331,79    59.917,03    8.892,97      22.584,98    4.263,45    8.708,24    

Centro Regional Isolado 17 15.386,69    42.589,37        11.013,94    31.311,98    3.580,81      9.726,49      791,94       1.550,90    

Pequeno Centro Regional 13 4.571,28      11.267,54        2.561,83      6.739,70      1.563,62      3.681,51      445,83       846,33       

Centros Locais 188 14.530,24    37.353,34        7.756,02      21.865,35    3.748,54      9.176,98      3.025,68    6.311,01    

Baixa urbanização 164 22.084,40    50.121,93        13.181,51    30.814,53    6.204,71      13.746,46    2.698,18    5.560,94    

Pequeno Centro Regional 25 12.147,84    24.196,55        7.614,68      15.312,90    3.812,76      7.488,87      720,40       1.394,78    

Centros Locais 139 9.936,56      25.925,38        5.566,83      15.501,63    2.391,95      6.257,59      1.977,78    4.166,16    

Em milhões de Reais

VA AgropecuáriaTipologia de RS e dos 

Municípios

Número de  

Municípios

VA Total VA Serviços VA Indústria

 
Fonte: Fundação Seade. 
Nota: Elaboração própria 
 
Tabela 5 - Participação dos setores no VA total – Estado de São Paulo (2002 e 2012) 

2002 2012 2002 2012 2002 2012 2002 2012

Total 645 100,0% 100,0% 67,1% 73,1% 30,2% 25,0% 2,7% 1,9%

Metropolitana 67 100,0% 100,0% 71,2% 77,4% 28,6% 22,4% 0,2% 0,1%

Centro Metropolitano 3 100,0% 100,0% 76,2% 81,4% 23,8% 18,6% 0,0% 0,0%

Região Metropolitana 64 100,0% 100,0% 63,2% 71,6% 36,2% 28,1% 0,6% 0,3%

Alta urbanização 196 100,0% 100,0% 58,6% 65,1% 37,3% 32,2% 4,1% 2,7%

Centro Aglomeração Urbana 23 100,0% 100,0% 61,3% 68,0% 37,0% 31,1% 1,7% 1,0%

Aglomeração Urbana 61 100,0% 100,0% 54,1% 60,8% 42,7% 37,0% 3,2% 2,2%

Pequeno Centro Regional 6 100,0% 100,0% 62,3% 65,7% 26,4% 28,2% 11,3% 6,1%

Centro local 106 100,0% 100,0% 53,0% 59,7% 28,1% 26,6% 18,9% 13,7%

Média urbanização 218 100,0% 100,0% 61,9% 65,7% 25,8% 24,8% 12,4% 9,5%

Centro Regional Isolado 17 100,0% 100,0% 71,6% 73,5% 23,3% 22,8% 5,1% 3,6%

Pequeno Centro Regional 13 100,0% 100,0% 56,0% 59,8% 34,2% 32,7% 9,8% 7,5%

Centro local 188 100,0% 100,0% 53,4% 58,5% 25,8% 24,6% 20,8% 16,9%

Baixa urbanização 164 100,0% 100,0% 59,7% 61,5% 28,1% 27,4% 12,2% 11,1%

Pequeno Centro Regional 25 100,0% 100,0% 62,7% 63,3% 31,4% 31,0% 5,9% 5,8%

Centro local 139 100,0% 100,0% 56,0% 59,8% 24,1% 24,1% 19,9% 16,1%

VA Agropecuária
Tipologia de RS e dos Municípios

Número 

de  

VA Total VA Serviços VA Indústria

 
Fonte: Fundação Seade. 
Nota: Elaboração própria 
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Na tabela 6, onde é possível observar a distribuição do VA desagregado por setor econômico, 
nota-se que as RS de Média urbanização foram as que mais ampliaram participação no VA industrial, 
sobretudo nos municípios considerados CRI, quando se considera os anos de 2002 e 2012. Os 
municípios que compõem as AU nas RS de Alta urbanização também apresentam ampliação na 
participação no setor industrial, além da ampliação verificada no VA de serviços. Já as RS de Média 
urbanização ganham destaque no VA da agropecuária, seguidas pelas RS de Baixa urbanização. Em 
ambas essa dinâmica é dada sobretudo pelos CL. 

Vale ressaltar que as RS Metropolitanas ampliam a participação no VA dos serviços, ainda 
que não se observe a ampliação da concentração nos centros metropolitanos, conforme foi verificado 
em relação à distribuição do PIB, e que as RS de Alta urbanização mantiveram sua participação no 
setor nos dois períodos analisados. A diferença entre o resultado do PIB e do VA de serviços decorre, 
sobretudo, do comportamento da distribuição dos Impostos

37
.  

Tabela 6 – Distribuição do Valor Adicionado segundo condição de urbanização da Região de 
Saúde e tipologia de municípios por setores de serviço, indústria e da agropecuária – Estado de 
São Paulo, exceto a capital (2002 e 2012) 

2002 2012 2002 2012 2002 2012

Metropolitana 47,5% 50,1% 46,0% 45,2% 5,4% 3,9%

Centro Metropolitano 7,7% 6,9% 4,1% 4,9% 0,3% 0,2%

Região Metropolitana 39,8% 43,2% 41,9% 40,3% 5,2% 3,6%

Alta urbanização 32,1% 32,1% 37,7% 37,9% 33,5% 30,7%

Centro Aglomeração Urbana 20,6% 20,2% 22,8% 22,0% 8,4% 6,9%

Aglomeração Urbana 7,8% 8,4% 11,3% 12,2% 6,9% 7,3%

Pequeno Centro Regional 0,7% 0,7% 0,6% 0,7% 1,9% 1,4%

Centro Local 3,1% 2,8% 3,0% 3,0% 16,2% 15,1%

Média urbanização 12,6% 11,7% 9,6% 10,5% 37,4% 39,9%

Centro Regional Isolado 6,5% 6,1% 3,9% 4,5% 6,9% 7,1%

Pequeno Centro Regional 1,5% 1,3% 1,7% 1,7% 3,9% 3,9%

Centro Local 4,6% 4,3% 4,1% 4,3% 26,6% 28,9%

Baixa urbanização 7,8% 6,0% 6,7% 6,4% 23,7% 25,5%

Pequeno Centro Regional 4,5% 3,0% 4,1% 3,5% 6,3% 6,4%

Centro Local 3,3% 3,0% 2,6% 2,9% 17,4% 19,1%

Tipologia de RS e de municípios
VA Serviços VA Indústria VA Agropecuária

 
Fonte: Fundação Seade. 
Nota: Elaboração própria. 

                                                           
37 O PIB, segundo a ótica da produção, é calculado somando os valores adicionados dos diversos 

setores, acrescidos impostos líquidos de subsídios sobre produtos não incluídos na valoração da produção. 
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Conclusão 

Assim, as informações da atividade produtiva e da população organizadas pelas RS, 
considerando sua condição de urbanização e a inserção dos municípios na rede urbana, permitem 
apreender, mesmo que parcialmente, o impacto que as dinâmicas socioeconômicas mais gerais 
causam em recortes territoriais específicos. É possível verificar que as diferentes RS são 
dinamizadas de formas diversas e que a compreensão dessa diversidade passa por reconhecer seus 
núcleos urbanos e o papel deles no ordenamento do território paulista.  

A análise dos dois anos, 2002 e 2012, permite inferir que não está ocorrendo uma 
desconcentração, nem produtiva nem populacional, no território estadual, mas sim, em alguma 
medida, um deslocamento da população e da atividade econômica para alguns centros urbanos 
circunscritos às regiões. Também se verifica que, em relação à atividade produtiva, o comportamento 
dos diferentes setores é diverso, sendo que aquelas atividades de menor valor agregado são as que 
se desconcentraram relativamente mais. Esse fato corrobora a ideia do comportamento inercial no 
desenho da rede urbana, que faz com que alguns lugares sejam privilegiados, ao longo do tempo, 
como espaços de atração de investimentos, sobretudo daqueles relacionados com atividades 
estratégicas e de maior valor agregado. 

O reconhecimento dessas dinâmicas socioeconômicas nas RS, que são recortes regionais 
construídos intencionalmente pela política de saúde pública nacional para promover a regionalização 
do SUS, pode contribuir para que o planejamento das ações e serviços de saúde se contraponha à 
lógica de concentração territorial que, no processo histórico brasileiro, gerou desequilíbrios regionais 
e centros urbanos de crescimento desordenado. Essa forma de ocupação territorial associada ao 
desenvolvimento de um capitalismo periférico, gerou regiões e cidades, sobretudo no estado de São 
Paulo, que, ao mesmo tempo em que se modernizam, dispondo de tecnologias e conhecimentos de 
ponta, disseminam, para grande parte da população, uma forma de vida que significa lidar 
diariamente com problemas de mobilidade urbana, poluição ambiental, violência social, moradias 
precárias, entre outros.  

Ao se considerar a saúde no seu conceito ampliado, que não se restringe apenas a promover 
o acesso à assistência médica segundo o modelo biomédico de atenção, cabe à análise das RS a 
verificação de elementos que orientem a política à desconcentração de recursos de forma a favorecer 
maior equidade territorial. Tal equidade não diz respeito a um cálculo mecânico de população versus 
assistência à saúde, mas sim de promoção de Regiões de Saúde cuja autonomia permita à 
população adstrita uma atenção à saúde adequada a suas necessidades de saúde. 
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Resumo 
Este artigo tem como objetivo realizar uma contextualização da regionalização, oferta e acesso aos 
serviços de saúde em Uberlândia-MG. São adotados como procedimentos metodológicos para o 
alcance do objetivo proposto, a pesquisa bibliográfica e documental além do levantamento de dados 
no campo. A compreensão do quadro geral dos serviços tem grande importância para subsidiar a 
tomada de decisão, para a implantação/implementação das políticas, programas de ações, enfim 
para o planejamento e melhoria das condições de saúde, de modo geral, em determinado local. 
Considerando o contexto de Uberlândia, ainda que nos últimos anos, em função das crises política e 
econômica a tendência tenha sido da precarização dos serviços públicos de saúde, os dados 
apontam para uma conjuntura razoável considerando a oferta dos diferentes níveis de complexidade 
dos serviços de saúde. Em relação ao acesso aos estabelecimentos públicos de saúde ponderando o 
meio e o tempo de deslocamento, evidencia-se a necessidade que estejam próximos das residências, 
de modo que sejam acessados de forma rápida e a pé, condições que determinam a satisfação dos 
usuários. Quanto aos serviços de atenção básica da saúde, reafirma-se a necessidade de que sejam 
valorizados, haja vista a importância que têm no âmbito do sistema de saúde.  
 
Palavras chave: Saúde. Oferta. Acesso. Uberlândia-MG. 
 
 
Abstract 
This paper aims to contextualize the regionalization, supply and access to health services in 
Uberlândia-MG. As methodological procedures for the achievement of the proposed objective, are 
adopted bibliographical and documentary research, besides the data collection in the field. The 
understanding of the general framework of services is of great importance to support decision making, 
implementation/implementation of policies, programs of action, and ultimately to plan and improve 
health conditions, in general, in a given place. Considering the context of Uberlândia, although in 
recent years, due to political and economic crises, the tendency has been for the precariousness of 
public health services, the data point to a reasonable conjuncture considering the supply of the 
different levels of complexity of the health services. Regarding access to public health establishments 
considering the means and time of displacement, it is evident that they are close to the homes, so that 
conditions that determine the users' satisfaction are reached quickly and on foot. Regarding basic 
health care services, the need for their valuation is reaffirmed, given the importance they have in the 
health system. 
 
Key works: Health. Supply. Access. Uberlândia-MG. 
 
 
Introdução 
 

A análise sobre as condições de saúde no momento contemporâneo exige que se leve em 
consideração as transformações socioeconômicas que, sobretudo na transição dos séculos XX e XXI, 
se foram intensas em diversas partes do globo e, portanto tiveram rebatimentos no âmbito dos 
sistemas de saúde. No contexto brasileiro, a partir da década de 1970, quando o país passava por 
mudanças políticas e econômicas e um processo de redemocratização, iniciaram importantes 
medidas para a mudança na concepção de saúde no país. Buscava-se passar de uma orientação 
curativa e centralizada inerente ao modelo médico assistencial para as ações de prevenção e de 
promoção da saúde, baseado em atividades principalmente coletivas (MENDES, et al. 2012). 
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A VIII Conferência Nacional de Saúde Pública, ocorrida em março de 1986 – portanto, 8 
meses antes da 1ª Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, da qual decorreu a Carta de 
Ottawa-, consiste no evento político-sanitário de maior importância para a reforma sanitária brasileira, 
ao definir que “a saúde é resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio 
ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a 
serviços de saúde” e lançar as bases doutrinárias de um novo sistema público de saúde e para a 
elaboração da Seção da Saúde da Constituição Federal de 1988.  

Em 1987, foi implantado no executivo federal, um arranjo institucional denominado Sistema 
Unificado e Descentralizado de Saúde (Suds) nos estados, que foi a base para a criação do o 
Sistema Único de Saúde (SUS), na seção de saúde, art. 196-200 da Constituição Federal, e por 
conseguinte das Leis n. 8.080 e 8.142 de 1990 constituem as bases jurídicas, constitucionais e 
infraconstitucionais do SUS. (BRASIL, 2006). 

A partir de então, passou se ao conceito amplo de saúde como resultado de políticas 
econômicas e sociais; a saúde como direito da cidadania e dever do Estado; a criação de um sistema 
único de saúde, organizado pelos princípios da universalidade, da descentralização, da integralidade 
e da participação da comunidade.  

Com a implantação da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) o modelo de orientação 
do SUS, passou a ter como estratégia prioritária para sua organização e expansão, as diretrizes da 
atenção básica, nomeadamente a Saúde da Família. Tal orientação segundo Mendes et al. (2012) 
proporciona maior acesso e resolubilidade a partir do trabalho de equipes que assumem a 
responsabilidade pela população de uma área geográfica definida onde são desenvolvidas ações 
individuais e coletivas de forma integral e contínua. De tal modo, conforme recomendado pela 
Declaração de Alma-Ata o SUS tem como um de seus fundamentos a valorização dos “Cuidados 
Primários de Saúde”, que integram o primeiro nível de contato dos indivíduos com o sistema nacional 
de saúde, e que devem responder às principais necessidades e problemas de saúde proporcionando 
ações de promoção, prevenção, serviços curativos e de reabilitação.  

Portanto, um sistema público de saúde, sobretudo pautado nas ações para prevenção e 
promoção tem grande importância em qualquer parte do mundo, mas especialmente em contextos de 
países onde há tripla carga de doenças, tal como evidenciado por Mendes na apresentação do 
PDR/MG (2013, p.11), para a conjuntura do estado de Minas Gerais, onde “uma transição 
demográfica acelerada e uma transição epidemiológica singular em que convivem, coetaneamente, 
as doenças infecciosas e parasitárias e as condições ligadas à reprodução humana, as causas 
externas e as doenças infecciosas, com forte predomínio relativo das doenças crônicas”.  

Diante desta conjuntura, destaca-se a relevância de uma organização eficiente do sistema, no 
sentido da distribuição dos equipamentos de saúde, da ampliação de cobertura, enfim do acesso. A 
partir destes pressupostos, estabeleceu-se como objetivo deste artigo realizar uma contextualização 
da regionalização da saúde, oferta e acesso dos serviços em Uberlândia. São adotados, como 
procedimentos metodológicos para o alcance de tal objetivo proposto, a pesquisa bibliográfica e 
documental e também o levantamento de dados no campo.  

Na pesquisa bibliográfica buscou-se em teses, dissertações, artigos embasamento teórico 
para abordagem da temática. Na pesquisa documental foram analisados documentos como o 
“Política, Planejamento e Gestão das Regiões e Redes de Atenção à Saúde no Brasil”

38
 e o Plano 

Diretor de Regionalização (PDR), e dados, obtidos por meio de consulta ao Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) utilizando 
o tabulador de dados (TABNET) desenvolvido DATASUS. Nas ponderações quanto à situação da 
saúde em Uberlândia, utilizou-se também índices como os fornecidos pelo SUS como Índice de 
Desempenho do Sistema Único de Saúde (IDSUS)

39
, que utiliza um painel de controle com variáveis 

                                                           
38

 Um dos resultados do estudo é a construção de uma tipologia nacional das regiões de saúde com base nas Comissões 
Intergestores Regionais – CIR, considerando o graus de desenvolvimento econômico, social e características da rede de saúde 
dos municípios. Segundo esse estudo, considerando a dimensão “oferta e complexidade dos serviços de saúde”, a Região de 
Saúde Uberlândia/Araguari classifica-se em situação intermédiária com as seguintes condições: beneficiários de plano de 
saúde na população (42,4%), médicos SUS no total de médicos (72,9%), leitos SUS no total de leitos (68,5%), médicos por mil 
habitantes (2,28) e leitos por mil habitantes (2,2). Mais informações em: <http://www.resbr.net.br/a-pesquisa/resumo-
executivo/>. 
39

 O IDSUS se compõe de 24 indicadores associados aos temas de cobertura (acesso potencial ou obtido) com 14 indicadores, 
e efetividade (resultados esperados) do SUS, com 10 indicadores. Os indicadores de cobertura foram definidos em três áreas 
assistenciais (atenção básica, atenção ambulatorial e hospitalar de média complexidade e atenção ambulatorial e hospitalar de 
alta complexidade) enquanto que os indicadores de efetividade tomaram em consideração a atenção básica e a atenção 
ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade em conjunto. Para saber mais: <http://idsus.saude.gov.br/index.html>. 
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(avaliadas por notas de 0 a 10) e subíndices (que variam de 0 a 1), dentre eles o índice de condições 
de saúde da população.  

Por fim, os dados em relação ao acesso, foram adquiridos a partir de inquérito à população. 
As entrevistas foram realizadas em duzentos e dois (202) agregados familiares, distribuídos 
espacialmente em dezessete (17) bairros de Uberlândia, quais são: Presidente Roosevelt, Jardim 
Karaíba, Shopping Park, Lagoinha, Cidade Jardim, Prof. Élisson Prieto, Santa Mônica, Dom Almir, 
Alto Umuarama, Umuarama, Luizote de Freitas, Planalto, Jardim Canaã, Centro, Martins, Brasil, 
Fundinho. Tais bairros estão distribuídos nos cinco setores urbanos, bem como representam a 
diversidade socioeconômica típica das cidades brasileiras.  

 
 

Regionalização da saúde: contextualização do município de Uberlândia-MG 
 

A referência basilar para a compreensão das redes regionalizadas de atenção à saúde é o 
Relatório Dawson, elaborado em 1920 pelo Ministério de Saúde do Reino Unido. O pioneirismo e 
originalidade deste documento na utilização dos conceitos de território, região e redes, no âmbito dos 
níveis de complexidade da saúde, é reconhecido por vários estudiosos.  

Conforme destacam Kuschnir e Chorny (2010, p. 2309) além de considerar conceitos como 
“níveis de atenção, porta de entrada, vínculo, referência e coordenação pela atenção primária” numa 
perspectiva de medicina preventiva e curativa integradas, o Relatório Dawson introduziu a 
territorialização, ausente até então dos sistemas de seguro social; apontou a necessidade de 
articulação entre a saúde pública (necessariamente nas mãos do Estado) e a atenção individual; e 
marcou a associação entre o modelo de organização de serviços e sua gestão, ao prescrever uma 
autoridade de saúde única no território.  

Os autores acrescentam ainda que para a garantia de acesso ao cuidado integral, foi 
concebida uma regionalização, composta por territórios de diferentes escalas, considerando desde as 
grandes concentrações populacionais, com autossuficiência em recursos de saúde em todos os 
níveis de atenção, até as sub-regiões ou microrregiões e os distritos. Já a forma de organização 
concebida para garantir acesso com equidade a toda uma população foi em redes informação e de 
transportes, organizadas de forma coordenada. 

Os preceitos básicos do Relatório Dawson (1920), tanto fundamentaram a criação do sistema 
nacional de saúde britânico em 1948, como, com as devidas adaptações às especificidades locais, 
passou a orientar a reorganização dos sistemas de saúde em vários países do mundo que 
construíram sistemas nacionais de saúde, como os nórdicos e o Canadá e em menor quantidade os 
países da América Latina, como o Brasil. Os pressupostos do relatório têm embasado a proposta dos 
Sistemas Locais de Saúde (SILOS) preconizada pela Organização Mundial de Saúde a partir da 
década de 1980 (LAVRAS, 2011); (KUSCHNIR; CHORNY, 2010; MENDES, 2011). 

No contexto brasileiro, foi na década de 1980 a partir da Constituição Federal de 1988, que foi 
instituído o SUS, o qual conforme o Art. 198 da CF/1988 estabelece-se por uma “rede regionalizada e 
hierarquizada das ações e serviços públicos de saúde, organizado de modo descentralizado, com 
direção única em cada esfera de governo; a partir do atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; e participação da comunidade”. 

O SUS é regulamentado pelas Leis Complementares 8.080/90 e 8.142/90, também chamadas 
de Leis Orgânicas de Saúde (LOS). A primeira dispõe sobre as condições para a promoção, proteção 
e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências. Na perspectiva da organização em rede do SUS, o seu Art. 10º aponta “arranjos 
organizacionais para as redes loco-regionais através de consórcios intermunicipais e distritos de 
saúde como forma de integrar e articular recursos e aumentar a cobertura das ações”. Enquanto a 
segunda dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 
providências. Sendo que para o cumprimento destas leis foram aprovadas por portarias ministeriais e 
publicadas as denominadas Normas Operacionais Básicas (NOB), as quais definem os papeis de 
cada esfera de governo; os instrumentos de gestão; os critérios e fluxos de financiamento; o 
acompanhamento, controle e avaliação do SUS; participação e controle social. 

Dentre as quatro Normas Operacionais do SUS (NOB/SUS - 01/91; 01/92; 01/93 e a 01/96), no 
sentido da municipalização da saúde, destaca-se a NOB 01/93, que habilitou os municípios como 3ª 
instância gestora do SUS; a transferência de recursos de forma regular e automática (fundo a fundo); 
instituiu as Comissões Intergestoras Bipartite (de âmbito estadual) e Tripartite (nacional) como 
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importantes espaços de negociação, pactuação e articulação entre os gestores das três esferas de 
governo na condução do SUS etc. 

 A consolidação do pleno exercício do poder público municipal na função de gestor da atenção 
à saúde foi viabilizada pela NOB 01/96, que dentre outras medidas extingue as condições de gestão 
anteriores, criando duas novas condições de gestão municipal: Gestão Plena da Atenção Básica 
(GPAB) Gestão Plena do Sistema Municipal (GPSM) e duas condições de gestão estadual: Gestão 
Avançada do Sistema Estadual Gestão Plena do Sistema Estadual; esta NOB criou o Piso da 
Atenção Básica (PAB), favorecendo avanços na ampliação e no acesso nesse nível de atenção, bem 
como reorientou o modelo de atenção, mediante o estabelecimento de incentivos de financeiros a 
determinados programas, conforme a adesão de cada município a esses, consolidando o Programa 
da Saúde da Família (SAUTER; GIRARDON-PERLINI; KOPF, 2012). 

Certamente a descentralização municipal dos serviços de saúde implicou em vantagens e 
desvantagens ao sistema de saúde. Sauter; Girardon-Perlini; Kopf (2012, p.268) destacam entre as 
vantagens, a expansão dos serviços municipais de saúde, com o objetivo de prover, no município, o 
maior número de serviços de saúde, bem como a entrada em cena de novos atores envolvidos na 
formulação e execução das ações; e, por conseguinte a maior democratização do setor, a melhoria 
do acesso às ações e serviços, tanto na atenção básica quanto de serviços mais complexos; e êxito 
no controle de uma série de doenças evitáveis. Por outro lado, segundo as autoras, dentre as 
desvantagens destacam-se: a fragmentação e a baixa qualidade dos serviços de saúde, pois o 
município expandia a assistência à saúde com pouca economia de escala e de escopo e, ainda, sem 
criar nenhuma articulação regional dos serviços de saúde.  

Com os problemas decorrentes da municipalização surgiu a necessidade de reorganização das 
formas de atenção e de gestão da saúde, nomeadamente por meio da regionalização. Logo, ocorreu 
a publicação das duas Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS), 01/2001 e 01/2002. 

 Dentre as propostas da NOAS/ SUS 01/2001 destaca-se a instituição do Plano Diretor de 
Regionalização (PDR) baseado nas prioridades de intervenção coerentes com as necessidades de saúde 
da população e garantia de acesso a todos os níveis de atenção; introdução dos conceitos-chave: Região 
de saúde, enquanto a base territorial de planejamento da atenção, não necessariamente coincidente com 
a divisão administrativa da UF, considerando as características demográficas, socioeconômicas, 
geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de serviços, relações entre municípios, entre outras. Base 
territorial que também pode ser dividida em microrregiões de saúde e, por conseguinte módulos 
assistenciais, primeiro nível de referência, constituído por um ou mais municípios, com área de 
abrangência mínima a ser estabelecida para cada UF. Além disso, a NOAS de 2001 institui a 
Programação Pactuada e Integrada (PPI), que representa o principal instrumento para garantia de acesso 
da população aos serviços de média complexidade não disponíveis em seu município e o Plano Diretor de 
Investimentos (PDI), que deve expressar os recursos de investimentos para atender às necessidades 
pactuadas no processo de planejamento regional e estadual. 

Com vistas à revisão e adequação de diretrizes da regionalização em processo de 
implementação foi publicada a NOAS/SUS 01/02. Dentre os pressupostos desta norma destaca-se a 
organização da atenção à saúde segundo níveis de complexidade em uma estrutura hierárquica da 
assistência, a partir de acordos entre as diferentes escalas regionais. A figura 1 representa a tipologia 
do modelo de regionalização com o respectivo nível de atenção à saúde (primário, secundário e 
terciário) conforme previsto no Diretor de Regionalização da Saúde de Minas Gerais (PDR/MG),  
elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais entre 1999 e 2002, e atualizado entre 
2003 e 2010 e em 2013 por Malachias et al. 
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Figura 1: PDR/MG: tipologia do modelo de regionalização (2013) 

 
 Fonte: Malachias et al (2013). 

 

Com base nos princípios fundamentais de integralidade, universalidade e equidade de acordo 
com o PDR/MG o estado de Minas Gerais possui 13 Macrorregiões de Saúde, a saber: Centro, 
Centro Sul, Jequitinhonha, Leste, Leste do Sul, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Sul, Sudeste, 
Triângulo do Norte e Triângulo do Sul (figura 2), sendo que cada uma destas macrorregiões possui 
suas microrregiões, compostas por uma quantidade menor de municípios.  

O município de Uberlândia se insere na Macrorregião de Saúde Triângulo do Norte, que 
abrange no total 27 municípios, de 3 microrregiões de Saúde: a de Uberlândia/Araguari, com 09 
municípios (Araguari, Araporã, Cascalho Rico, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Nova Ponte, 
Prata, Tupaciguara e Uberlândia) (figura 2), sendo que vive nestes municípios um total de 820.693 
habitantes; a de Ituiutaba, com 09 municípios (Cachoeira Dourada, Campina Verde, Canápolis, 
Capinópolis, Centralina, Gurinhatã, Ipiaçu, Ituiutaba e Santa Vitória), onde vive cerca de 185.166 
habitantes; e a de Saúde Patrocínio/Monte Carmelo, com 09 municípios (Abadia dos Dourados, 
Coromandel, Estrela do Sul, Grupiara, Iraí de Minas, Monte Carmelo, Patrocínio e Romaria) que 
contam com cerca de 184.184 habitantes.  

Acrescenta-se ainda que Uberlândia é polo da Região de Saúde Uberlândia/Araguari e 
também da Macrorregião de Saúde do Triângulo Norte e do Consórcio Público Intermunicipal de 
Saúde do Triângulo Mineiro (CISTM) composto pela união dos municípios da Amvap, cujo consórcio 
tem como objetivo “garantir a agilidade na execução de ações em saúde, redução de custos, ganhos 
de escala, melhoria da qualidade técnica, ações comuns em espaços intermunicipais e captação 
concentrada de recursos”. É em Uberlândia que se localiza o Hospital das Clínicas de Uberlândia 
(HC/UFU) que realiza atendimento de atenção secundária e terciária à saúde, sendo a maior 
infraestrutura e complexidade em comparação aos hospitais das demais das regiões da saúde, 
portanto referência macrorregional. 

 
 
 
 

 

Figura 2: Minas Gerais: regionalização da saúde conforme o PDR/MG (2013). 
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Fonte: Adaptado de Malachias (2013). 

 
De acordo com PDR, Malachias et al. (2013 considerando resolubilidade, ou seja, “o 

percentual da demanda atendida nos serviços hospitalares de uma população, pelo SUS, em sua 
região de residência, em relação aos elencos de procedimentos definidos na Carteira de 
Serviços/PDR/SUS-MG para o nível de densidade tecnológica assistencial de cada região”, a região 
de saúde Uberlândia/Araguari apresenta taxas acima de 90% para as atenções terciárias e 
secundárias, portanto enquadrando-se em um parâmetro ótimo. Portanto, com o objetivo de 
compreender o estado de saúde no município de Uberlândia, a seguir é apresentado um quadro geral 
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da oferta dos serviços de saúde, considerando também alguns indicadores e índices, como acesso 
aos serviços pela população, qualidade da atenção médica prestada, dentre outros fatores.  

 
Rede assistencial de saúde em Uberlândia 

 

Informações têm grande importância para a compreensão de determinada situação, bem 
como para subsidiar a tomada de decisão, para a implantação/implementação das políticas, 
programas de ações, enfim para o planejamento de modo geral. De tal modo, apresenta-se um 
quadro geral da oferta dos serviços, indicadores e índices sobre a saúde em Uberlândia. Sendo que 
os dados apresentados, grosso modo, foram obtidos por meio de consulta ao Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Departamento de Informática do SUS (DATASUS) utilizando 
o TABNET, que consiste em um “tabulador genérico de domínio público que permite organizar dados 
de forma rápida conforme a consulta que se deseja tabular” desenvolvido DATASUS. 

Os serviços de saúde abarcam uma grande diversidade de atividades, desde as atividades do 
comércio varejista de produtos farmacêuticos, médico-hospitalares e de planos de saúde até as 
atividades de formação de recursos humanos e associações de classe, portanto formando os 
denominados complexos médico-hospitalares ou clusters de serviços de saúde. Entretanto, neste 
caso a abordagem será com foco na rede assistencial médico-hospitalar. 

De acordo com dados do CNES, no período de 2014 a 2016, a quantidade de 
estabelecimentos de saúde em Uberlândia passou de 1.397 em 2014 para 1.447 em 2015 e 1.503 
2016, considerando os dados até o mês de novembro. Portanto, com um aumento de 106 
estabelecimentos, o que representa (7%).  

De acordo com a esfera administrativa, nota-se pelos dados da Tabela 1 que na maioria dos 
estabelecimentos de saúde estão subordinados à esfera privada, os quais também apresentaram o 
maior aumento no número de unidades. Para o período de 2013 a 2015, com um acréscimo de 133 
unidades ou (10%). Já os estabelecimentos estaduais e municipais reduziram em uma e duas 
unidades, respectivamente, entre os anos de 2014 e 2015.  

 

Tabela 1: Uberlândia-MG: estabelecimentos de saúde, por esfera administrativa (2015). 
Anos Federal Estadual Municipal Privada Total 

2013 6 7 99 1.197 1.309 
2014 8 7 105 1.277 1.397 

2015 8 6 103 1.330 1.447 

Fonte: CNES (2013, 2014 e 2015).  Org: Alves (2017). 
 

Pode-se relacionar a diminuição do número de estabelecimentos públicos de saúde a alguns 
fatores como a redução da arrecadação dos municípios e estados, que foi acentuada com a crise 
econômica do primeiro, segundo e terceiro setores da economia, ou seja, agricultura, indústria e 
comércio e serviços. Isto refletiu na redução do orçamento público, sendo que neste caso houve corte 
de gastos destinados à saúde pública. Como consequência de tais medidas que levaram à 
precarização dos serviços de saúde públicos, houve a expansão das iniciativas da saúde privada que 
buscaram aumentar sua zona de influência sobre a população, considerada a demanda e o público-
alvo órfão do setor público de saúde. Este fato não é desconhecido, mas já foi visto por meio das 
politicas neoliberais implementadas por Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e no Brasil por 
Fernando Henrique Cardoso.  

Ao considerar o nível de atenção prestada, em relação à esfera administrativa (tabela 2) 
observa-se que a maioria dos estabelecimentos de saúde são voltados para o atendimento 
ambulatorial de complexidades nos níveis médio e, sobretudo básico. Níveis de complexidade que 
apresentaram o maior incremento em relação ao número de estabelecimentos, nomeadamente 
considerando a esfera municipal, a responsável pela maior parte dos atendimentos nestes níveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2: Uberlândia- MG: estabelecimentos de saúde, por nível de atenção - assistência 
ambulatorial (2015) 
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Anos 

Ambulatorial 

Complexidade básica Complexidade média Complexidade alta 
Total 

Estadual Munic. Estadual Munic. Muni. Estadual 

2013 3 825 1 96 3 48 1.376 
2014 3 866 1 541 3 50 1.464 
2015 3 906 1 549 2 53 1.514 

Fonte: CNES (2013, 2014 e 2015).  Organização: Alves (2017). 
 

Quanto ao atendimento hospitalar, que abarca para além dos hospitais, mas também prontos-
socorros e/ou unidades de atendimento integrado (UAI’s), destaca-se que Uberlândia no período de 
2013 a 2015, os estabelecimentos deste tipo passaram de 20 para 28. Considerando o nível de 
complexidade dos atendimentos, no período considerado os estabelecimentos hospitalares que 
realizavam atendimentos de média complexidade passaram de 14 para 20, já os atendiam a nível de 
alta complexidade  passarem de 6 para 8. Ressalta-se ainda que tais estabelecimentos são 
pertencentes a esfera administrativa municipal. 

Apesar do aumento dos estabelecimentos de saúde privados, ressalta-se a importância dos 
estabelecimentos públicos e também dos estabelecimentos que são conveniados ao SUS e, por 
conseguinte responsáveis pela prestação de serviços de atenção básica, secundária e também terciária 
à população que não possui planos e/ou pode pagar pelo atendimento à saúde. Em relação aos 
estabelecimentos conveniados ao SUS, em Uberlândia estes são 13 no total. Sendo que considerando 
os leitos do SUS, o município apresenta mais de 880 leitos, tabela 3.  Estudos como o PDR, Malachias 
et al. (2013), destacam que esta quantidade de leitos é insuficiente para atender a demanda, sendo que 
seria necessário mais um total de mais 164, dos quais 46 seriam para atender a Alta Complexidade e 
Média Complexidade Especial 1 e 2, outros 57 para atender a Média Complexidade Hospitalar 1 e 2 e, 
por fim outros 62 para atender Média Complexidade Hospitalar Básica.  

 
Tabela 3: Uberlândia (MG): Hospitais e leitos SUS (2014). 

Hospitais Nº Leitos 

Hospital de Clinicas de Uberlândia 520 
Hospital Santa Marta Uberlândia 33 
Hospital Santa Catarina Uberlândia 18 
Clinica Dom Bosco Uberlândia 31 
Hospital e Maternidade Mun Dr Odelmo Leao Carneiro Uberlândia 170 
Uai Martins Dr Joao Fernandes de Oliveira Uberlândia 14 
Uai Sao Jorge Uberlândia 8 
Uai Pampulha Unid de Atend. Integrado Irma Dulce Uberlândia 14 
Uai Roosevelt Dr Josias de Freitas Uberlândia 13 
Uai Tibery Anice Dib Jatene Uberlândia 21 
Uai Planalto Dr Tubal Vilela da Silva Uberlândia 18 
Uai Luizote Dr Domingos Pimentel de Ulhoa Uberlândia 13 
Uai Morumbi Uberlândia 9 

Total 882 

           Fonte: CNES (2014).   Org. Alves (2016). 

 
A influência de Uberlândia é demonstrada na análise da distribuição dos deslocamentos para 

atendimento pelo SUS, considerando o volume de internação e a classe de complexidade dos 
procedimentos (frequência dos tipos de equipamentos e as especialidades informadas pelos 
estabelecimentos de saúde) com base na hierarquia das aglomerações urbanas metropolitanas e não 
metropolitanas (as cidades médias e as cidades pequenas) da Região de Influência das Cidades 
(IBGE/REGIC, 2008). Onde, em uma hierarquia em seis níveis para o índice de centralidade da 
saúde para as cidades brasileiras, considerando a média e a alta complexidade, Uberlândia, 
enquanto capital regional B, possui um nível de centralidade de classe 3, como demonstram os 
mapas 1 e 2 (OLIVEIRA; ONEILL, 2013, p.84).  
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Mapa 1: Brasil: Internações hospitalares para procedimentos de 
média complexidade (2009). 

 

Mapa 2 – Brasil: Internações hospitalares para 
procedimentos de alta complexidade (2009). 

 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   242 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
No contexto em que Uberlândia se insere segundo Oliveira e ONeill (2013, p.84) há mais 

centros urbanos com condições de atendimento de média e alta complexidade, o que, eventualmente, 
reduz a relação hierárquica entre os municípios, bem como as distâncias a serem percorridas pelas 
pessoas para alcançar esse tipo de atendimento. No entanto, observa-se que especialmente em 
relação à alta complexidade a demanda externa a ser atendida por Uberlândia é elevada, por vezes 
sobrecarregando o sistema de saúde.   

Para o planejamento regional integrado é necessário, que a cada um dos entes que 
compõem a região de saúde: 

 
[...] realize o seu planejamento, por meio da participação do Conselho Municipal de 
Saúde, considerando as especificidades do seu território para além dos limites 
territoriais das cidades; as necessidades de saúde da população, que sempre serão 
expressas nos municípios, nunca no Estado ou na União; a definição de prioridades, 
diretrizes, objetivos e metas a serem alcançadas mediante ações e serviços 
programadas e definidas pelos conselhos municipais de saúde, a conformação, 
modelagem e organização das redes de atenção à saúde, contribuindo para 
melhoria da qualidade da resposta do SUS impactando na condição de saúde da 
população. (UBERLÂNDIA/PMS, 2014-2017). 

 
Tais ações são essenciais para o bom funcionamento do sistema de saúde, organizado em 

níveis de complexidade crescentes, com foco, sobretudo as ações de atenção primária, que deve ser 
a prioridade de todos os municípios, posto sua capacidade resolutiva para pelo menos 85% das 
necessidades de saúde das pessoas de determinado território, bem com a necessidade de mudar a 
lógica dominante do modelo de saúde centrado no médico e no hospital, em eventos agudos 
(urgência e emergência) no sanitarismo-campanhista, para um modelo que considere a 
individualidade das pessoas e do território onde vivem. 

Nesta perspectiva, no modelo de atenção à saúde em Uberlândia é prevista no Plano 
Municipal de Saúde (PMS, 2014-2017), a Rede de Produção de Saúde, que “constitui em um 
conjunto de ações e serviços de saúde, organizada em pontos de atenção, linhas de cuidado, fluxos e 
protocolos assistenciais, com diversos mecanismos e instrumentos de gestão, como a regulação, a 
auditoria, a avaliação e o controle assistencial”, cuja rede “amplia a Rede de Atenção, incorporando a 
Vigilância e a Promoção em Saúde, e principalmente, as políticas e estratégias intersetoriais, 
articulando a Política Pública de Saúde com as demais políticas públicas, seja sociais (educação, 
cultura, desenvolvimento social, habitação), seja econômicas (trabalho, emprego, renda, 
desenvolvimento industrial e comercial) e ambientais (meio ambiente, saneamento, planejamento 
urbano)” no PMS (2014-2017, p.51). 

No âmbito da Atenção Primária da Saúde (APS), os agentes comunitários de saúde, as 
equipes da saúde da família e os núcleos de atenção a saúde da família

40
 têm grande importância. 

Neste nível da saúde o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 
(PMAQ-AB), que objetiva incentivar os gestores e as equipes a melhorar a qualidade dos serviços de 
saúde, possui para estratificação dos municípios para o processo de certificação das equipes de 
Atenção Básica um índice que varia de zero a dez, composto por cinco indicadores: produto interno 
bruto (PIB) per capita, percentual da população com plano de saúde, percentual da população com 
Bolsa Família, percentual da população em extrema pobreza, densidade demográfica–apenas o PIB 
com peso 2. Por esse índice Uberlândia em 2010 é classificada no extrato 6 - municípios com 
população acima de 500 mil habitantes ou com pontuação igual ou superior a 5,85. Em fase posterior, 
o PMAQ prevê elevação no repasse de recursos do incentivo federal para os municípios participantes 
que atingirem melhora no padrão de qualidade no atendimento, para tal as equipes da Atenção 
básica se autoavaliam - 10% da nota; são monitoradas por 24 indicadores de saúde contratualizados 
no momento de adesão do PMAQ - 20% da nota; e são avaliadas por avaliadores externos in loco - 
70% da nota, para certificação e recebimento dos recursos, em Uberlândia em 2013 foram equipes 
16 certificadas e os valores dos repasses em torno de R$120.800,00 entre 2012 e 2014. 
(MINSTÉRIO DA SAÚDE, 2015). 

Tal conjuntura, no entanto pode ser considerada razoável, pois conforme a tabela 4, 
proporcionalmente Uberlândia apresenta menor quantidade do que as demais escalas, o que pode 
ser explicado pela existência de uma cultura institucional e hospitalocêntrica, especialmente pelo 
pronto-atendimento, e pela ausência de investimento nestas estratégias, que conforme destaca 
Rodrigues (2013) a implantação destas estratégias iniciou-se tardiamente, em 2003, se comparado 

                                                           
40

 São equipes multiprofissionais de especialistas que articulam ações e serviços da atenção especializada com a AB, seja com 
apoio matricial, educação permanente, consultas individualizas e conjuntas, grupos e teleconsultoria. 
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com outros municípios mineiros de porte populacional semelhante, como Contagem, Betim, Juiz de 
Fora, Montes Claros, Ribeirão das Neves, Uberaba e Governador Valadares, onde tais ações 
iniciaram ainda na década de 1990.  

 
Tabela 4: Brasil, Região Sudeste, Minas Gerais e Uberlândia: Implantação das estratégias de 
Agentes Comunitários de Saúde, Equipes da Saúde da Família e NASF’s (dez.2013). 

 Uberlândia Região 
Sudeste 

Minas 
Gerais 

Brasil 

População  619536 81565983 19855332 193976530 

 
 

Agentes 
Comunitários 

de Saúde 

Implantados 293 75706 28900 257936 

Estimativa da 
População 

coberta 
168475 40251080 14566890 125584425 

Proporção de 
cobertura 

populacional 
estimada 

27,19 49,35 73,37 64,74 

Equipe de 
Saúde da 
Família 

Implantados 49 11077 4564 34715 

Estimativa da 
População 

coberta 
169050 36169212 14332272 109341094 

Proporção de 
cobertura 

populacional 
estimada 

27,29 44,34 72,18 56,37 

Núcleo de 
Apoio à 

Saúde da 
Família 
(NASF) 

Implantados 0 685 372 2767 

Fonte: MS/SAS/Departamento de Atenção Básica – DAB. Org. Alves (2015). 

 

Destaca-se que para a implantação destas estratégias o Ministério da Saúde, recomenda que 
a condição socioeconômica seja um dos critérios considerados. Afinal, a Atenção Primária prevê 
entre os municípios a garantia de proporcionalmente mais recursos para os que mais precisam fato 
que deve ser transposto para a escala local. Sendo que, em Uberlândia, segundo Rodrigues (2013, 
p.179). 

Levou-se em consideração os bairros e a população existentes em 2001, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE); critérios sócio-
econômicos, a acessibilidade à unidade e indicadores de atenção básica como óbito 
infantil, óbito total, peso ao nascer, gravidez na adolescência e doenças 
cardiovasculares. Além disso, foi realizado o levantamento da necessidade de 
recursos humanos, equipamentos e infraestrutura para o funcionamento das 
unidades de saúde. 

 

Conforme o índice de cobertura do PSF do IMRS
41

, em 2010 em Uberlândia ocupava a 836ª 
posição entre os 845 municípios mineiros, figura 3. Nesse ano, no município as equipes de Saúde da 
Família, são responsáveis por apenas cerca de 23% da população uberlandense, e estão com 
população cadastrada acima do preconizado pelo Ministério da Saúde e não consolidou como porta 
de entrada para os serviços municipais de saúde.  

 

                                                           
41

  Obtido a partir do indicador Proporção da população atendida pelo PSF, através da fórmula: I= [ln(valor observado do 
indicador) - ln(pior valor)]/[ln(melhor valor) - ln(pior], onde: valor observado do indicador = média simples dos valores 
observados do indicador nos anos de 2009, 2010 e 2011.  
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Figura 3: Municípios de Minas Gerais: IMRS- Subíndice cobertura de saúde da família (2010). 

 

Fonte: IMRS/FJP (2013). Org.: Alves (2015). 

 
Contudo, no PMS (2014-2017) tal problema, assim como as mudanças necessárias para 

superá-lo são reconhecidos.  Entre eles, o papel da prevenção e controle das doenças e agravos 
mais frequentes no município pela atenção básica e à saúde das famílias, que deverão ser um dos 
eixos estruturantes no modelo de atenção. Neste sentido, fica explicito que os Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família (NASF), devem assumir maior grau de importância, de modo a “reestruturar” o 
modelo de atenção básica do município

42
, até então fundamentalmente pautado em um modelo de 

 
Atenção Básica tradicional, representado pelas 9 Unidades Básicas de Saúde, 
responsáveis por ¼ do município, que se organizam mesclando elementos da Saúde 
da Família com uma prática clínica tipicamente ambulatorial. A outra metade do 
território de Uberlândia é coberta pelas UAI, que constituem uma Atenção Básica 
precarizada, desconsiderando a territorialização, o vínculo, o trabalho em equipe 
multiprofissional, o trabalho do Agente Comunitário de Saúde, fragmentando o 
cuidado médico (Clínica, GO e Pediatria), mesclando a atenção ambulatorial 
especializada com o modelo do Pronto Atendimento. (UBERLÂNDIA/PMS, 2014-
2017, p.52). 

 

Ao considerar as ações estratégicas para a promoção, proteção e prevenção na saúde, 
especialmente no contexto dos grupos conviventes com situações de maior vulnerabilidade, a Rede 
de Produção de Saúde de Uberlândia contempla: a Vigilância e Proteção à Saúde (Vigilância 
Epidemiológica

43
, Vigilância Sanitária

44
, Vigilância Ambiental

45
 e de Saúde do Trabalhador

46
 e 

Promoção da Saúde); e a Promoção da Saúde (Vigilância Nutricional; Academia da Saúde; Vigilância 
das Doenças e Agravos Não Transmissíveis, incluindo aí os Acidentes e as Violências; e Estímulo a 
Cultura da Paz e Combate à Violência). 

Entre as atividades de promoção da saúde estão: o Programa Pratique Saúde, que oferece 
atividades físicas supervisionadas e orientadas por profissionais da Educação Física para a 
prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis tais como Diabetes Mellitos, 

                                                           
42

 Em 2014 as equipes de saúde da família já eram 54, sendo a cobertura do programa de 30,8% (FJP, 2015). 
43

 Tuberculose, Hanseníase, Doenças Sexualmente Transmissíveis, AIDS e Hepatites Virais, Centro de Controle de Zoonoses, 
Dengue, Laboratório de Animais Peçonhentos e Quirópteros, Laboratório de Entomologia, Laboratório de Sorologia, 
Imunização, Serviço de Verificação de Óbitos (SVO) e Vigilância Epidemiológica. 
44

 Vigilância Sanitária de Alimentos, Vigilância de Estabelecimentos de Saúde e de Interesse à Saúde, Vigilância Sanitária de 
produtos químicos de interesse á saúde, Laboratório de Controle de Qualidade em Saúde, Setor de Análise de Projetos. 
45 Vigilância do Ar, da Água para consumo humano, do Solo e do Som, bem como políticas de Saneamento, de Abastecimento 

de Água, de Esgotamento Sanitário, de Gestão de Resíduos Sólidos, a Drenagem de águas pluviais, a Gestão Ambiental e a 
Educação Ambiental. 
46

 Pelo Centro Regional de Saúde do Trabalhador de Uberlândia (CEREST), que assessora a realização de convênios de 
cooperação técnica, subsidia a formulação de políticas públicas, apoiar a estruturação da assistência de média e alta 
complexidade para atender aos acidentes de trabalho e agravos contidos na Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho e aos 
agravos relacionados ao trabalho de notificação compulsória citados na Portaria GM/MS nº 104 de 25 de janeiro de 2011. 
(UBERLÂNDIA/PMS, 2014-2017). 

Uberlândia-MG 
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Hipertensão arterial, dislipidemias, obesidade etc., estimulando a pratica de atividades físicas; o 
atendimento às pessoas interessadas na prevenção ou abandono do fumo entre os já dependentes, 
do consumo do tabaco; o Programa de Vigilância Nutricional, desenvolvido de acordo com a Política 
Nacional de Alimentação e Nutrição; o Programa de Educação em Saúde, desenvolvido na rede 
pública de ensino infantil, fundamental e seus familiares, por meio de 4 ações: TAV (Teste de 
Acuidade Visual); Educação Sexual e Reprodutiva - implantação da caderneta de saúde do (a) 
adolescente; Avaliação do Perfil Nutricional (pesar e medir) e Atualização e Controle do Calendário 
Vacinal. 

Considerando o índice de condições de saúde do Índice de Desempenho do Sistema Único 
de Saúde (IDSUS)

47
, que utiliza um painel de controle com variáveis (avaliadas por notas de 0 a 10), 

em Uberlândia seu valor é de 0,64, portanto razoável (tabela 5).  
 
Tabela 5 - Uberlândia-MG: Avaliação da saúde pelo Índice de Desempenho do Sistema Único 
de Saúde IDSUS (2008-2012). 

Variável  Valor  

Avaliação 

acesso a atenção básica 4 a 4,9 

efetividade da atenção básica 8 ou mais 

da atenção básica 4 a 4,9 

acesso ambulatorial de hospitalar média  
complexidade 

6 a 6,9 

acesso ambulatorial e hospitalar de alta 
complexidade 

5 a 5,9 

efetividade ambulatorial e hospitalar média e alta 
complexidade 

4 a 4,9 

da média e alta complexidade 4 a 4,9 

Índice 
da condição de saúde da população 0,64 

de estrutura 0,63 
Fonte: IDSUS (2014). Org.: Alves (2015).  
 

Na tabela 5 são apresentadas também outras avaliações e índice de estrutura do sistema de 
saúde, os quais são de intermediários a bons, sem nenhum valor muito ruim ou ruim.  

Se considerado o subsíndice saúde
48

 que compõem o IMRS, (figura 4), seu valor para 
Uberlândia no ano de 2010 é de 0,695, semelhante, portanto ao índice da condição de saúde da 
população e da estrutura do sistema de saúde indicado pelo IDSUS. 

 

                                                           
47

 O IDSUS se compõe de 24 indicadores associados aos temas de cobertura (acesso potencial ou obtido) com 14 indicadores, 
e efetividade (resultados esperados) do SUS, com 10 indicadores. Os indicadores de cobertura foram definidos em três áreas 
assistenciais (atenção básica, atenção ambulatorial e hospitalar de média complexidade e atenção ambulatorial e hospitalar de 
alta complexidade) enquanto que os indicadores de efetividade tomaram em consideração a atenção básica e a atenção 
ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade em conjunto. Para saber mais: <http://idsus.saude.gov.br/index.html>. 
48

  Esse índice é uma média aritmética dos índices referentes aos indicadores: Taxa de mortalidade por doenças 
cerebrovasculares da população de 45 a 59 anos; Taxa de mortalidade por câncer de colo de útero na população feminina; 
Proporção de internações por condições sensíveis à atenção primária; Proporção da população atendida pelo Programa de 
Saúde da Família (PSF); Proporção de nascidos vivos cujas mães realizaram 7 ou mais consultas de pré-natal; Cobertura 
vacinal de tetravalente em menores de 1 ano, Proporção de óbitos por causas mal definidas e Taxa de mortalidade perinatal. 
(FJP, 2015). 
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Figura 4:  Municípios de Minas Gerais: IMRS- Subíndice da saúde (2010). 

 
Fonte: IMRS/FJP (2013). Org.: Alves (2015). 
 
Portanto, a partir da analise dos dados do CNES, bem como das avaliações, indicadores e 

índices para a saúde em Uberlândia, observa-se que realidade é relativamente adequada. No 
entanto, ainda há vários problemas especialmente relacionados à demanda e à gestão, que podem 
estar relacionados dentre outros fatores ao papel que o município desempenha dentro do quadro 
organizacional do sistema de saúde brasileiro, descentralizado e regionalizado para a gestão 
compartilhada, pelas redes de atenção à saúde

49
. Estas redes são definidas pelo Decreto nº 7.508 de 

28 de junho de 2011, como um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de 
complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.  

A seguir é realizada uma breve analise no sentido de ampliar a compreensão sobre a rede 
assistencial de saúde considerando a espacialização e o acesso aos serviços públicos de saúde pela 
população. 

 
 

Espacialização e acesso aos serviços públicos de saúde em Uberlândia 

 
O acesso e, por conseguinte a acessibilidade, possuem grande importância na investigação 

em saúde e nos serviços de saúde. Destaca-se que apesar da importância de tais conceitos, estes 
possuem varias definições, assim como são utilizados de diferentes formas, enquanto sinônimos ou 
sendo a acessibilidade uma das dimensões especificas do acesso. Dentre os conceitos de 
acessibilidade destaca-se o que a compreende como a ‘dimensão de acesso’ caracterizada pela 
adequação entre a distribuição geográfica dos serviços e dos pacientes, considerando, portanto a 
capacidade de organização dos serviços e dos clientes para se adaptar a essa organização 
considerando o tempo de viagem, as distâncias e os custos; ‘acolhimento’ (accomodation) 
(PENCHANSKY e THOMAS,1981); ou ainda a acessibilidade a partir de sua  dimensão geográfica, 
ou seja, no sentido da distância e do tempo de locomoção dos usuários para chegar aos serviços, 
incluindo, dentre outros os custos da viagem (DONABEDIAN, 2003). No entanto, cabe destacar que  

 
[...] a forma como as pessoas percebem a disponibilidade de serviços afeta a 
decisão de procurá-los. Essa percepção é influenciada pela experiência passada 
com os serviços de saúde. Goddard & Smith (2001) destacam o fato de que a 
disponibilidade de serviços pode também não ser de conhecimento de todos e que 
diferentes grupos populacionais variam no grau de informação que possuem sobre 
os serviços a eles disponíveis. Desse modo, a experiência com os serviços e as 
informações que deles dispõem influenciam a forma como as pessoas percebem as 

                                                           
49

 Conforme expresso na Constituição Federal de 1988, e aprimorado pelo Pacto pela Saúde de 2006, regulamentação da Lei 
nº 8.080/1990 por meio do decreto Presidencial nº 7.508/2011, bem como pela Lei Federal nº 12.466/2011 e Lei Complementar 
nº 141/2012, a gestão da saúde no Brasil é descentralizada e regionalizada, por meio das “regiões de saúde”.  

Uberlândia-MG 
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dificuldades/facilidades para obterem os serviços de saúde de que necessitam e, 
portanto, o acesso aos mesmos. (TRAVASSOS e MARTINS, 2004).  

 
O guia Assentamentos Sustentáveis sugere as seguintes distâncias ideais para os serviços 

urbanos: para escolas primárias 400-600m; para lojas locais 400-800m; para área de recreação e 
lazer 800-1000m; 1500-2000m para o ensino secundário; e para o centro de distrito e centros de lazer 
1500-2000m. (BARTON, 2000). Considerando a combinação distância e tempo de deslocamento até 
os serviços segundo Carstens (1993); Tolley (2003) apud Santinha e Marques (2013) o ideal seria 
uma distância de 400m para os serviços de necessidades básicas, distância que seria percorrida em 
cerca de cinco minutos e de 800m, percorríeis em dez minutos para outros serviços. 

Para a análise espacial no contexto de Uberlândia estabeleceu um raio de influência de 800m 
para os serviços públicos de saúde. Pois, considera-se que o uso dos estabelecimentos de saúde 
não é tão frequente, ou seja, raras são as situações que demandam a utilização diária dos serviços 
de saúde, uma exceção é a dos doentes crônicos (diabéticos, hipertensos, etc.) que necessitam de 
acompanhamento mais frequente. Além disso, são os estabelecimentos públicos que melhor atendem 
ao pressuposto de acesso em relação ao custo.  

Neste sentido, observa-se a partir do mapa 3, que representa a distribuição espacial dos 
estabelecimentos públicos de saúde, os estes encontram-se distribuídos por todo o tecido urbano de 
modo relativamente homogêneo, ou seja, todos os bairros e setores da cidade possuem 
estabelecimentos públicos de saúde. 

Cabe destacar, no entanto que, se fossem considerados os estabelecimentos privados de 
saúde, a maioria destes estaria concentrada na área central, em conformidade com a tendência 
espacial comum a quaisquer centros urbanos, tendo em vista a presença de amenidades como a 
acessibilidade da área central, no sentido de seu poder de concentração de infraestrutura e 
equipamentos urbanos. Considerando a realidade de Uberlândia os estudos de Silva e Ramires 
(2009) e Ramires (2013) comprovam essa conjuntura de concentração dos serviços relacionados à 
saúde, nomeadamente os privados, haja vista que   

 
[...] esta tendência pôde ser confirmada a partir de um levantamento de campo que 
foi realizado nos bairros em que essa aglomeração se faz presente, constituindo o 
chamado sistema de clusterização. A área a qual foi realizada o mapeamento 
compreende o trecho entre a Rua Quintino Bocaiúva e a Rua Goiás; o segmento 
entre a Av. João Pinheiro e a Av. Vasconcelos Costa; e entre a Rua Arlindo Teixeira 
e a Av. Marcos de Freitas Costa, compreendendo os bairros Centro, Oswaldo 
Rezende e Martins. [...] verificou-se que na zona central de Uberlândia, há uma 
diversificada gama de serviços de saúde compreendida por consultórios médicos, 
clínicas especializadas, consultórios odontológicos, serviços de diagnóstico e 
tratamento, equipamentos e produtos médico/odontológico/hospitalares, farmácias e 
drogarias, bem como os hospitais que se destacam como os principais agentes 
formadores de um sistema de aglomeração de empresas do setor. (SILVA e 
RAMIRES, 2009, p.9). 
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Mapa 3: Uberlândia (MG): Localização e área de abrangência dos equipamentos públicos de 
saúde (2015). 

 

Conforme explica Rodrigues (2013, p.165) o acesso à atenção primária à saúde, ocorre a 
partir de “três modalidades de serviços de saúde, a saber: Unidade de Atendimento Integrado 
(UAIs)

50
; Unidades de Atenção Primária de Saúde (UAPS) e Unidades de Atenção Primária de Saúde 

da Família (UAPSF)”. As 9 UAPS estão localizadas nos bairros: Brasil, Custódio Pereira, Dona 
Zulmira, Guarani, Nossa Senhora das Graças, Patrimônio, Santa Rosa e Tocantins; as 36 UAPSF 
estão localizadas em diferentes bairros da cidade, cuja área de atuação é definida pela 
homogeneidade socioeconômico-sanitária, e as 8 UAI’s, Pampulha, Tibery, Planalto, Luizote, 
Roosevelt, Martins, Morumbi (pronto atendimento) e São Jorge, localizadas no bairro de mesmo 
nome. 

Com relação à área de abrangência das unidades de saúde, Rodrigues (2013) esclarece que 
“cada unidade de saúde é responsável pela saúde de todos os habitantes de uma determinada região 
da cidade, chamada de área de abrangência. Todo planejamento das ações de saúde da unidade 
deve ser direcionado para esta comunidade, obedecendo às situações socioeconômicas e 
priorizando grupos de risco”. Sendo que, o atendimento deve iniciar nas UAPS, que são as unidades 
básicas de atendimento aos usuários do SUS em Uberlândia, nas quais a comunidade deverá 
conseguir resolver a maioria dos problemas. Na ausência destas unidades, encaminhado por estas 
em função do grau de complexidade o cidadão passa a ser atendido nas UAI’s, que consideram o 
endereço do cidadão como referência para o seu atendimento sendo que, na falta da especialidade 
requerida o paciente, no caso da UAI ter sido a “porta de entrada”, este é encaminhado para outra 
UAI que possui atendimento de tal especialidade.   

Enfim, na perspectiva da saúde ao observar a espacialização dos estabelecimentos no tecido 
urbano, as condições são relativamente razoáveis, posto que nos bairros onde predomina as classes 
menos favorecidas socioeconomicamente, estão presentes unidades de atendimento a APS. 

                                                           
50

As Uai’s são unidades mistas, com Atendimento Ambulatorial na Atenção Básica e Pronto Atendimento funcionando 24 horas 
por dia todos os dias da semana. Elas oferece elas oferecem consultas especializadas, como: Angiologia, Cardiologia, Cirurgia 
Geral, Cirurgia Infantil, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Infectologia, Mastologia, Nefrologia, Neurologia, 
Oncologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Urologia. (PMU, 2015).  
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Contudo, um olhar mais acurado, considerando a opinião da população pode revelar problemas e 
mostrar que ainda é preciso muito investimento, especialmente na APS. 

Assim sendo, na perspectiva da (in)satisfação dos indivíduos com o acesso aos serviços de 
saúde, em relação ao meio de tranporte utilizado e ao tempo de deslocamento. A WHO recomenda 
que a saúde deve ser reorientada para o auto-cuidado e co-produção e também que o cuidado seja 
relocado para “tão perto de casa quanto seja possível e para fazê-lo rentável” (WHO, 2012a apud WHOb, 
2013, p.39). 

  No grafico 1 verifica-se que no caso do acesso aos serviços de saúde com relação ao meio 
de transporte utilizado, os usuários do transporte público são mais insatisfeitos, enquanto que são 
mais satisfeitos aqueles que acessam os estabelecimentos de saúde a pé. Os usuários de automóvel 
particular são indiferentes, para eles não há predomínio da satisfação ou insatisfação.  

 

 
Gráfico 1: Uberlândia (MG): Meio de transporte utilizado em relação à satisfação com a 
distância do estabelecimento de saúde. 
¹Inclui o transporte por bicicleta, da empresa/escola e outros (táxi, carroça). Fonte: Inquérito, 2015. 
Org. Alves (2015). 

 
Considerando o tempo de deslocamento, gráfico 2, verifica-se que são mais satisfeitos 

aqueles indívíduos que gastam menos tempo no deslocamento, enquanto maior tempo de 
deslocamento está associado à maior insatisfação. Nos extremos, os muitos satisfeitos com a 
distância da residência ao estabelecimento de saúde gastam entre 16 e 30 minutos para acessar tal 
serviço, enquanto aqueles que muito insatisfeitos gastam entre 31 e 60 minutos no deslocamento. 

 

 
Gráfico 2: Uberlândia (MG): Tempo de deslocamento por satisfação em relação a 
satisfação com a distância ao estabelecimento de saúde

b
. 

b
 Não foram considerados os entrevistados que sabem ou não responderam o tempo gasto nos 

deslocamentos rotineiros, nem os que não têm uma rotina de deslocamento porque realiza vários 
deslocamentos e por isso não consegue definir o tempo médio destes. Fonte: Inquérito, 2015. Org. 

Alves (2015). 
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Ainda que a discussão acerca do acesso/acessibilidade seja complexa, não havendo 

consenso entre os autores que abordam o assunto, a partir dos dados fica evidente a importância 
destas dimensões no âmbito dos serviços de saúde. Conforme o estudo de Mendes et  al. (2012) que 
ratificou os estudos desenvolvidos por Medeiros et al. (2010), Lima et al.(2007), e de Azevedo e 
Costa (2010) os serviços que adotam a Estratégia de Saúde da Família como modelo de atuação são 
mais bem avaliados, haja vista a proximidade com o local de residência dos usuários, sendo portanto, 
mais acessíveis.  

 
 

Considerações finais 
 
Na perspectiva da Regionalização da saúde, conforme a regionalização do PDR/MG (2012 

[2014]) enquanto maior município em contingente populacional, sendo, portanto o polo da 
macrorregião Triângulo do Norte, Uberlândia concentra os serviços de média e de alta complexidade, 
o que acaba gerando intensos fluxos de pessoas, produtos e informações para este município. 
Destaca-se que além da centralidade em escala regional, essa concentração de serviços de saúde 
também é responsável pela criação de áreas especializadas e, portanto centralidade no âmbito do 
espaço urbano.   

Por outro lado, considerando a relevância dos serviços de baixa complexidade, sobretudo 
para alcançar maior resolubilidade dos problemas de saúde a custos mais baixos, tendo como 
fundamento as ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, destaca-se que estes devem 
estar em todos os municípios, distribuídos de modo a atender a maior quantidade possível de 
pessoas nas proximidades do local de residência. Portanto, neste caso a descentralização é um 
requisito fundamental.  

Com base nos dados analisados, pode-se afirmar que em Uberlândia as condições de oferta 
e acesso dos serviços são razoáveis, ainda que nos últimos anos, em função das crises politica e 
econômica a tendência tem sido da precarização dos serviços públicos de saúde. Ainda em relação 
aos serviços públicos, especialmente considerando a atenção básica, destaca-se que a 
espacialização destes busca atender, sobretudo a população das classes socioeconômicas média e 
baixa.  

Ratifica-se, ao abordar os serviços de saúde, a importância de se considerar o conceito de 
região, enquanto uma construção social dotada de funcionalidade e, por conseguinte, o processo de 
regionalização, considerando tanto a perspectivas das trocas, das interações espaciais, como a da 
concentração de certas práticas em determinada área do espaço. Especialmente, no âmbito do 
espaço intraurbano, destaca-se que uma adequada distribuição regional dos equipamentos de saúde 
pode refletir nas condições de meio e tempo de deslocamento, o que, por sua vez determina a 
acessibilidade e a satisfação dos usuários.  
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SAÚDE E AS RELAÇÕES INTERURBANAS: UMA ANÁLISE A PARTIR DA REALIDADE DE 
GLÓRIA DE DOURADOS-MS 

 
HEALTH AND INTER-URBAN RELATIONS: AN ANALYSIS BASED ON THE REALITY OF 

GLÓRIA DE DOURADOS-MS 
 

Julio Gonçalves Silva 
juliosilvagd@hotmail.com 

GESF/FCH/UFGD – Dourados, MS 
 

Resumo 
O presente artigo tem por objetivo analisar as relações interurbanas existentes pelo deslocamento da 
população da cidade de Glória de Dourados para acessar os equipamentos e serviços de saúde na 
cidade média de Dourados, ambas localizadas no sul do estado do Mato Grosso do Sul, Brasil e com 
população de 10.025 mil e 212.870 mil habitantes, respectivamente. Nas cidades pequenas os 
equipamentos e serviços de saúde realizam somente atendimentos básicos, imprimindo uma lógica 
desigual de acesso à saúde. Como procedimento metodológico, realizamos pesquisa de campo na 
cidade de Glória de Dourados, com aplicação de 127 questionários, espacialmente e estatisticamente 
delimitados. Os resultados reforçam nossos questionamentos, pois cerca de 87,4% dos entrevistados 
afirmam que se deslocam para acessar os serviços de saúde na cidade de Dourados.  
 
Palavras chave: saúde, relações interurbanas, cidade pequena, Glória de Dourados. 
 

 
Abstract 
The purpose of this article is to analyze the intercity relations existing by the population displacement 
of the city of Glória de Dourados to access the health facilities and services in the middle city of 
Dourados, both located in the southern state of Mato Grosso do Sul, Brazil, and with Population of 
10,025 and 212,870 inhabitants, respectively. In small cities, health care facilities and services 
perform only basic care, imparting an unequal logic of access to health care. As a methodological 
procedure, we carried out field research in the city of Glória de Dourados, with application of 127 
questionnaires, spatially and statistically delimited. The results reinforce our questions, since 87.4% of 
respondents say they are moving to access health services in the city of Dourados. 
 
Key works: health, interurban relations, small town, Glória de Dourados. 
 
 
Introdução  
 

Os deslocamentos humanos em busca de melhores condições de vida são evidentes em 
todas as partes do mundo, e no Brasil isso não é diferente, esta pesquisa aborda os deslocamentos 
que dezenas de pessoas fazem todos os dias para buscar atendimento médico e hospitalar na cidade 
de Dourados 212.870 mil habitantes (IBGE, 2013), deslocamentos que muitas vezes são 
desgastantes para doentes que encontram dificuldades em marcar consultas, exames e 
procedimentos. Glória de Dourados com 10.025 mil habitantes (IBGE, 2013) é uma pequena cidade 
que, como tantas outras cidades pequenas no país conta apenas com um hospital municipal, que 
possui 12 leitos hospitalares e quatro unidades básicas de saúde (BDE/MS). Todo atendimento no 
município, tanto no hospital quanto nas unidades básicas de saúde, são de baixa complexidade.  

O município de Glória de Dourados encontra-se ao sul do estado, numa região denominada 
de Grande Dourados. A Região da Grande Dourados é uma realidade construída no/para o 
imaginário político tanto na escala regional quanto na nacional (ROMA ; VIEIRA, 2017, p.21). Na qual, 
as políticas públicas para criação de regiões no interior do Brasil deu origem a esta rede de cidades, 
formada por uma cidade média e cidades pequenas há sua interlândia.  

Bernardelli e Matushima (2009 p.06) dizem que:  
 

As políticas de planejamento desenvolvidas na região permitiram a sua 
integração em novas bases, através de uma nova inserção na divisão 
territorial do trabalho. Os recursos de tais políticas foram concentrados 
especialmente nas cidades maiores, a exemplo da capital (Campo 
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Grande) e de Dourados, a segunda maior cidade do estado. 
Especialmente o caso da Prodegran (Programa de Desenvolvimento da 
Região da Grande Dourados) foi emblemático para a redefinição dos 
papéis dos municípios da região, pois esta política, baseada na ideia dos 
“polos de desenvolvimento” enfraqueceram ainda mais os papéis das 
pequenas cidades, provocando a perda da sua competitividade perante a 
intensificação da polarização. 

 
O Brasil é um país formado em sua maioria por pequenas cidades (4.643 cidades, 84,31% 

do total (IBGE, censo 2000), com papéis fundamentais para o fortalecimento das redes urbanas como 
é o caso das pequenas cidades presentes na região da Grande Dourados. Neste sentido 
concordamos com Roma e Vieira (2017, p.18-19) ao afirmarem que:  

A partir da análise da divisão territorial do trabalho pode-se entender a 
importância das pequenas cidades e/ou cidades locais – híbridas –, uma 
vez que, para a estruturação e o funcionamento da rede urbana, faz-se 
necessária a existência de diferentes núcleos, com diferentes funções.  

A rede urbana de Dourados se consolida e se mantém a partir das inúmeras funções das 
cidades pequenas a sua volta, principalmente no que tange à dinâmica econômica. Divisões 
territoriais do trabalho que gera desigualdades socioespaciais na escala regional.  

No que tange a dinâmica relacionada à saúde, a baixa complexidade do hospital municipal 
de Glória de Dourados é fruto do enfraquecimento provocado pela ideia de desenvolvimento regional, 
“polos regionais”, ou seja, a concentração dos serviços prestados não apenas na saúde, mas em 
educação, lazer dentre outros nas cidades médias e metrópoles. Ainda sobre a criação de regiões e 
prestação de serviços Roma (2012, p.83) coloca que:  

  
Os meios de consumo coletivo se materializam em equipamentos, 
infraestruturar e serviços. O primeiro, objeto material, seria a produção 
dos suportes das atividades, ou seja, os prédios (equipamentos), e o 
segundo, o valor de uso imaterial, seriam os serviços prestados. 

 

Neste sentido Dourados se consolida na região como centro de prestação de serviços, 
principalmente os de saúde e educação, ou seja, os meios de consumo coletivo da população, por 
meio de convênios e parcerias entre municípios, além dos serviços particulares prestados.  

Analisamos os deslocamentos da população de Glória de Dourados para acessar os 
serviços de saúde em Dourados, cidade média e polo de influencia da rede urbana, fruto das ações 
de políticas publicas de criação de polos de desenvolvimento. 

  

Procedimentos Metodológicos  

Ao analisar as relações no espaço social encontramos diversas questões que nos instigam 
a pensar e buscar por explicações e soluções para solucionar problemas de cunho social, a 
Geografia é uma ciência que tenta entender os processos na sociedade, os questionamentos e 
criticas a realidade de determinadas questões como desigualdade, economia, e desequilíbrios 
ambientais, por exemplo, são temas que envolvem o pesquisador em Geografia.  

A presente pesquisa foi fundada na aplicação de questionários a população de Glória de 
Dourados, a cidade possui 2558 domicílios com uma heterogeneidade de 20%, ao qual aplicamos 
127 questionários estas perguntas de cunho informativo foram de fundamental importância no 
trabalho, pois nos mostrarão a realidade das pessoas na cidade pequena e o deslocamento feito por 
elas para acessar os serviços de saúde em outras localidades com um nível de significância de 85% 
e uma margem de erro de 5%.  
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Com a malha de ruas da cidade marcamos os pontos de coleta da pesquisa, a cada 19 casa 

aplicamos um questionário às casas que não aplicássemos devido falta de morados ou por não 
fornecer informações seria aplicado na próxima, deste modo a amostra foi bem espacial de modo a 
contemplar toda a cidade.  

A escolha do tema se deve ao interesse de se estudar e analisar o deslocamento diário de 
dezenas de pessoas de Glória de Dourados para outros locais principalmente Dourados em busca de 
melhores atendimentos na saúde, também para analisar a qualidade dos serviços prestados no 
município.  

Além da pesquisa de campo realizamos levantamento bibliográfico sobre a temática e 
informações no DATASUS que é um órgão de informações do SUS (Sistema Único de Saúde) e 
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também foram levantados dados com a direção 
do hospital municipal e a secretaria municipal de saúde, ao reunir os dados necessários e com as 
leituras feitas da pesquisa de campo construímos o presente artigo com os resultados obtidos.   

Saúde e o deslocamento de pessoas: uma realidade glória-douradense 

Glória de Dourados situa-se a 70 km do município de Dourados, por ser uma cidade 
pequena visto que sua população não ultrapassa os 10 mil habitantes é evidente a falta de recursos 
para a saúde, apesar de que o contingente populacional não deveria ser fator primordial nano que 
tange à saúde. Glória de Dourados esta diretamente atrelada à polarização exercida por Dourados, 
seus efeitos de atração e centralidade são evidentes nos deslocamentos diários que as pessoas 
realizam tanto para acessar os equipamentos e serviços de média e alta complexidade, para acessar 
serviços de educação mercado de trabalho e lazer. No mapa 1, podemos observar a proximidade dos 
dois municípios no estado do Mato Grosso do Sul.   

 

 

 

Na pesquisa de campo, segundo os entrevistados, os equipamentos e serviços 
especializados são fatores determinantes nos índices de deslocamentos, neste sentido Roma e Vieira 
(2017, pg. 27). ressaltam que:  
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As cidades locais – híbridas –apresentam funções urbanas incipientes 
que obrigam seus moradores a deslocamentos para cidades mais 
dinâmicas com vistas a terem supridos serviços e atividades mais 
desenvolvidos, localizados nas cidades sub-regionais e médias, o que 
reflete negativamente nas condições de vida desses moradores.  

  
Dourados é uma cidade criada das políticas de “polos de desenvolvimentos”. Estes polos de 

desenvolvimentos são estruturados pelo capital, criando uma dinâmica regional voltada para o 
mercado de prestação e serviços e consumo, que enfraqueceram os papéis das cidades pequenas. 
Nesse contexto, Glória de Dourados possui apenas um hospital de baixa complexidade.  

 
Ao entrevistar a população a respeito da qualidade do hospital municipal, os entrevistados 

apontam para péssimo ou ruim, mas não evidenciam as relações estabelecidas de zonas de 
influência com a cidade polo Dourados. Podemos dizer que está avaliação se dá devido às poucas 
especialidades médicas que se tem na unidade dois clínicos gerais e uma obstetra. Durante as 
entrevistas observamos que as especialidades como cardiologista, pediatria e ortopedia aparecem 
com frequência, pois são as mais requisitadas pelos entrevistados. 

 
Os gráficos a seguir é o resultado das falas dos entrevistados quando perguntados sobre a 

qualidade do hospital e os procedimentos nele realizados.  
 
Gráfico 1 
Glória de Dourados, 2017 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017.  
Org. SILVA, Julio Gonçalves 

 
Gráfico 2 
Glória de Dourados, 2017. 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2017.  
Org. SILVA, Julio Gonçalves 
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Segundo a direção do hospital municipal de Glória de Dourados denominado de Hospital e 
Maternidade Nossa Senhora da Glória são realisados apenas partos, internações e consultas com o 
clinico geral na unidade, ou seja, um atendimento básico fazendo com que os moradores de Glória de 
Dourado se desloquem para outros centros mais especializados.  
 
 O hospital é uma unidade de saúde filantrópica, mantida com repasses financeiros da prefeitura, 
governos federal e estadual e o Lions Clube que gerencia a unidade. Glória de Dourados teve outros 
dois hospitais o Santa Maria público e o Hospital São Paulo particular, com o declínio populacional ao 
longo do tempo e a perca de influencia na saúde o município ficou apenas com um hospital, o 
resultado disso é um deslocamento maciço da população para outras localidades, como já 
destacamos com prioridade para a cidade média de Dourados.  
 
Gráfico 3 
Glória de Dourados, 2017 

 

Fonte: Trabalho de Campo 2017. Org. SILVA, Julio Gonçalves  
 

Dos entrevistados 87,4% deslocam-se para cidade de Dourados para acessar os 
equipamentos e serviços de saúde, reafirmando a polarização da cidade sobre as pequenas cidades 
da região. Podemos obervar também duas outras cidades, Campo Grande a capital do estado com 
3,93%, e a cidade de Deodápolis com percentual de 2,36%, outra cidade pequena que se apresenta 
como procura de atendimento médico. Ressaltamos que esta última destaca-se pela presença da 
usina Eldorado que possui parceria com o hospital municipal, atendendo baixas complexidades 
também, porém particular, neste sentido Pontes et al. (2009, p. 503) ressaltam que:  

 
Os usuários ressaltam a necessidade de buscar atendimentos mais 
complexos e de qualidade longe da sua residência, uma vez que, na 
localidade onde vivem o serviço não atende às necessidades da 
população local ou não é oferecido. 

 
 

Segundo o DATASUS (2009) Dourados possui um hospital inteiramente público e seis na 
rede particular com parcerias no SUS, totalizando sete hospitais na cidade com 547 leitos 
hospitalares tanto do SUS quanto particulares IBGE (2009). No caso de Glória de Dourados os 
atendimentos mais complexos de cirurgias e internações são direcionados para estes leitos 
hospitalares, o posto de saúde central também encaminha os casos para estas unidades, podemos 
observar que este é um modelo seguido também pelas demais cidades pequenas da rede de 
Dourados. 

 
As prefeituras da região mantêm convênios com os hospitais e clinicas de Dourados, 

diariamente saem de Glória de Dourados uma van com 16 lugares e dois carros populares levando 
pacientes até a cidade vizinha, estes carros pertencem a prefeitura municipal, as viagens até 
Dourados são agendadas na secretária municipal de saúde, que também é responsável em marcar 
as consultas e exames nas unidades de saúde. 
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Esta é uma viagem que para quem já esta doente é desgastante, até a consulta ou a 

realização do exame na cidade visinha o paciente passa por uma triagem que demora dias e até 
meses, visto que estes atendimentos são do SUS (Sistema Único de Saúde) ou por meios de 
convênios entre a prefeitura e os órgãos particulares podemos observar na citação a seguir de 
Pontes et al. (2009, p. 507) onde dizem que:  

 
Vale ressaltar que embora o SUS tenha significado avanços importantes 
e, de fato, tenha havido considerável melhoria em relação ao acesso às 
ações e aos serviços, consideramos que muito ainda precisa ser feito. 
Neste sentido, os profissionais de saúde necessitam estar cada vez mais 
comprometidos com o estabelecimento da saúde como direito do 
cidadão que a procura, e o Estado deve promover condições para que 
tanto estes profissionais quanto as instituições sejam capazes de 
oferecer uma assistência de qualidade à população. 

 
O sistema único de saúde é responsável por atender todo o território nacional, é uma 

parceria criada entre o governo federal, estaduais e municipais, garantido por lei que assegura que 
todo brasileiro tem direito ao SUS, porém em um país de tamanho continental é evidente que 
tenhamos problemas com este sistema de saúde publica, voltamos à discussão de polos de 
desenvolvimentos como Dourados que atrai a população visinha para os atendimentos hospitalares. 
Durante as entrevistas com os moradores de Glória de Dourados foi perguntado como estes se 
deslocam para acessar os serviços de saúde em outras localidades.  
 

No gráfico a seguir podemos analisar como os entrevistados se deslocam para acessar os 
serviços de saúde em outros municípios, observamos os deslocamentos para Dourados. 
 
Gráfico 4 
Glória de Dourados, 2017 

 

 Fonte: Trabalho de Campo 
 Org. SILVA, Julio Gonçalves  

 
Os deslocamentos com condução própria são aqueles que não necessitam dos carros da 

prefeitura para acessar os serviços de saúde, porém muitas vezes o atendimento em Dourados seja 
público, mas encaminhado pela prefeitura. Na pesquisa de campo observamos receio por parte dos 
entrevistados ao afirmarem que se utilizam dos carros da prefeitura para deslocarem-se aos centros 
de saúde especializados, isso por vergonha de dizer que utilizam-se de serviços públicos ou por 
simples orgulho, quando se falam em SUS existe um preconceito já estabelecido de má qualidade 
nos serviços.  

 
Por fim, ressaltamos que os procedimentos realizados na cidade de Glória de Dourados não 

atende à demanda em saúde da população e que os deslocamentos para acesso aos serviços e 
equipamentos de média e alta complexidade são intensos impactando as condições de vida dessa 
população.  
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Considerações Finais  
 
 

Esta pesquisa analisou as relações interurbanas a partir da realidade socioespacial de uma 
pequena cidade, Glória de Dourados. Abordamos o acesso à saúde como fator preponderante nos 
índices de deslocamento de pessoas para outros centros urbanos.  

  
Glória de Dourados é um pequeno município como tantos outros municípios com pouca 

disponibilidade de acesso à saúde, educação, lazer, trabalho dentre outros fatores, realidade que 
gera dinâmica de deslocamentos em busca de acesso em outras localidades da rede urbana, como 
na cidade de Dourados, concordamos com Barata (2001, p. 142) que afirma: 
 

A existência de um sistema nacional de saúde é condição necessária, 
porém não suficiente, para melhorar a saúde da população e reduzir as 
desigualdades em saúde. 

 
Referimo-nos à desigualdade no acesso à saúde condicionada ao deslocamento das 

pessoas de Glória de Dourados, os poucos investimentos no hospital municipal, principalmente, no 
que diz respeito, às especialidades médicas. Essa dinâmica gera uma desigualdade socioespacial 
pautada no enfraquecimento da cidade pequena.  Que por sua vez depende interinamente de 
receitas dos governos federal e estadual, embora tenhamos que ressaltas os esforços das políticas 
governamentais para a melhoria do sistema único de saúde. 

 
mais de 13 mil reais mês são gastos apenas com combustível, para manter os deslocamentos diários 
da população até os meios de prestação de serviços mais especializados como Dourados e Campo 
Grande. Gastos com carros e motoristas passam dos 10 mil mês. Os recursos com esses 
deslocamentos poderiam servir de investimento no hospital locai de Glória de Dourados, as 
especialidades médicas como cardiologia, pediatria e ortopedia poderiam ser ampliadas no município, 
ou até mesmo descentralizar as redes de polos concentradas, para desafogar os centros hospitalares 
e ter melhores atendimentos na saúdem fazendo uma distribuição mais justa dos recursos. 
 

Neste sentido as políticas publicas de cunho social e econômico tende a ser criadas para 
um melhor gerenciamento dos recursos públicos, sabemos que as demandas locais da pequena 
cidade não são menos importante que as de uma cidade média ou metrópole, visto que os gastos 
com saúde, educação e infraestruturas são fundamentais para reprodução das pessoas e melhoria de 
suas condições de vida. 
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Resumo 
O presente trabalho refere-se a uma pesquisa realizada na cidade de Londrina, visando identificar a 
procedência usuários e as formas de acesso aos serviços do Hospital Universitário da Universidade 
Estadual de Londrina. O estudo qualitativo foi realizado com os pacientes que estavam internados ou 
foram atendidos no Pronto-Socorro no decorrer no ano de 2013, utilizando o  método de amostragem 
não-probabilística por conveniência. A maioria dos usuários entrevistados, 76,8%, são de Londrina, 
enquanto 23,2% são de outros municípios – incluídos os da 17ª RS e também de outras regionais de 
saúde do Paraná. O meio de locomoção mais utilizado pelos usuários para chegar aos serviços de 
saúde do HU foi o carro próprio, de parentes ou de amigos – 65,2%. Essa possibilidade do uso do 
carro pode ser explicada pelas vantagens da rapidez no deslocamento, o conforto diante de questões 
climáticas, oferecendo maior chance de atendimento ou não permitindo atrasos nas consultas e/ou 
procedimentos agendados. 

Palavras chave: Londrina. Hospital Universitário. Geografia. Saúde. 
 
 
Abstract 
The present study was conducted in the city of Londrina, and it aims to identify users’ origin and ways 
of accessing the medical services provided by the University Hospital (UH) of Londrina State 
University. The qualitative study was made with patients who were hospitalized or were cared for at 
the emergency room during the year 2013, using the nonprobability sampling method for convenience. 
Most interviewed users, 76.8%, are from Londrina, while 23.2% are from other cities - including those 
from the 17th health district and also from other health districts in the state of Paraná. Self-owned car, 
car owned by relatives or friends was the means of transport most often employed by users to gain 
access to UH health services - 65.2%. The possibility of using the car can be explained by the 
advantages of speed of mobility and comfort to cope with weather conditions, thus giving users a 
higher chance of attendance or avoiding delays in scheduled appointments and / or procedures. 

Key-words: Londrina. University Hospital. Geography. Health  

 
 
Introdução 
 

O presente trabalho foi realizado na cidade de Londrina, objetivando identificar a procedência 
e as formas de acesso aos serviços das pessoas aos serviços do Hospital Universitário da 
Universidade Estadual de Londrina – HU/UEL. Através deste, busca-se compreender as formas de 
acesso dos pacientes dos municípios da Regional de Saúde onde o HU está inserido, assim como 
também fora dela. 

Atualmente para a efetivação da atenção à saúde é preciso visualizar a questão da 
acessibilidade aos serviços, aqui considerados a partir das características econômicas, da 
disponibilidade de serviços de atendimento e na capacidade física instalada de atender as unidades 
básicas de saúde. A acessibilidade pode ser vista ainda como aquela resultante da relação entre a 
localização dos serviços de atendimento em saúde e a localização dos usuários/pacientes, levando 
em consideração os recursos disponíveis, a existência de transporte público e/ou privado, condições 
de trafegabilidade, tempo, distância e custo de viagem – acessibilidade geográfica. 

A saúde não pode ser vista apenas como um cuidado que se presta nos estabelecimentos 
próprios para a atividade de cura e prevenção. Deve ser uma tarefa multidisciplinar, onde intervêm 
diversos profissionais. A saúde é, antes de tudo, um estado de equilíbrio com tudo o que nos cerca, 
estando às desigualdades de toda espécie na raiz dos problemas coletivos nesta área. A Geografia 
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não poderá, portanto, eximir-se da tarefa de explicitar estas desigualdades, como forma de contribuir 
para sua diminuição, trabalhando o espaço e tornando explícitas as condições sociais e físicas que 
envolvem os problemas humanos. 

O acesso aos serviços de saúde condiciona a uma reflexão sobre o acesso geográfico, 
cultural, econômico e funcional, aos fluxos de utilização e as desigualdades socioespaciais em saúde.  

O município de Londrina caracteriza-se como polo regional de crescimento urbano, 
econômico e de serviços. Nesse aspecto, há um grande fluxo de pessoas que buscam por serviços 
de saúde especializados de média e alta complexidade, visto que suas necessidades não são 
supridas em seus municípios de origem. Diante disso, escolheu-se o HU de Londrina para a 
realização deste trabalho, caracterizando o perfil destes serviços, dos usuários e sua trajetória 
utilizada para a utilização destes serviços.  

 
Procedimentos Metodológicos 
 

Para a realização do presente trabalho, utilizou-se a perspectiva metodológica de Gerhardt 
(2000) que apresenta três níveis de análise: o primeiro é formado por uma análise dos diferentes 
aspectos do contexto da área estudada. Primeiramente apresentou-se a caracterização 
socioeconômica e demográfica e das condições dos serviços de saúde disponível, que contribuíram 
para a contextualização do trabalho. No segundo, foi realizada uma descrição e análise da situação 
dos serviços de saúde  Londrina, demonstrando o perfil socioeconômico e demográfico, as políticas 
públicas de saúde vigente, o perfil epidemiológico e a rede de serviços de saúde. Por fim, o terceiro 
compreendeu a descrição e a análise do processo de utilização dos serviços dos serviços de saúde. 

O método de amostragem escolhido foi definido como uma amostra não-probabilística, pois 
para Mattar (1997, p. 76), é “aquela em que a seleção dos elementos da população para compor a 
amostra depende, ao menos em parte, do julgamento do pesquisador”. Dentre os tipos de amostra 
não-probabilística optou-se pela amostra por conveniência ou acidental, onde segundo Mattar (1997, 
p. 77), “o elemento pesquisado foi auto-selecionado, ou selecionado por estar disponível no local e no 
momento em que a pesquisa estava sendo realizada”. Esse tipo de amostragem foi utilizado devido 
ao pouco tempo para realização da pesquisa e também por esta ser de baixo custo. 

A população entrevistada foi composta por usuários do Hospital Universitário da Universidade 
Estadual de Londrina. O estudo qualitativo foi realizado com os pacientes que estavam internados ou 
foram atendidos no Pronto-Socorro no decorrer no ano de 2013. O número de usuários se manteve 
constante ao longo do período de coleta de dados, pois não ocorreu nenhuma sazonalidade que 
pudesse interferir substancialmente. A opção foi entrevistar todos os usuários que se prontificaram a 
colaborar com a pesquisa, num determinado momento a espera de atendimento e/ou internados. Os 
usuários/pacientes que estavam impossibilitados de responder às questões, pela própria condição 
física ou no caso de crianças, foram representados por seus responsáveis.  

A amostra foi selecionada por conveniência, determinando-se a quantidade de entrevistas em 
função dos fatores como tempo, recursos, logística, entre outros. A amostra totalizou 250 
usuários/pacientes atendidos no Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina – UEL. 
Foi aplicada uma entrevista semi-estruturada com questões fechadas.  
 
Resultados 

 
 Para entender os motivos da busca pelos serviços do Hospital Universitário da Universidade 

Estadual de Londrina, julgou-se importante num primeiro momento identificar a procedência e as 
formas de acesso dos usuários ao referido hospital. Para atingir esse objetivo, foi aplicado um 
questionário na qual seu resultado foi tabulado, quantificado e analisado. 

 O gráfico 1 apresenta a procedência dos usuários entrevistados, onde se observa que a 
maioria, 76,8%, é de Londrina, enquanto 23,2% são de outros municípios – incluídos os da 17ª RS e 
também de outras regionais de saúde do Paraná. Ao buscarem em Londrina os serviços de média e 
alta complexidade do HU confirmam que  a cidade é vista como polo de referência em serviços de 
saúde nas diferentes complexidades. Assim, o congestionamento no atendimento do HU é causado 
principalmente por usuários que residem na própria cidade onde está inserido o hospital, ocasionando 
o aumento da espera por atendimento.  
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       Gráfico 6 - Procedência dos Entrevistados no HU, 2013. 
         Fonte: O autor. 

  
 Entre os entrevistados, 96,3% residem na sede municipal de Londrina enquanto 6,7% 

residem na área rural ou nos distritos pertencentes ao município. Os residentes na sede estão 
distribuídos por diferentes bairros pela cidade, porém, houve um maior número de entrevistado no 
bairro Cinco Conjuntos (Mapa 1). Essa grande quantidade de usuários residentes na cidade de 
Londrina ocorreu devido à proporção de habitantes na área urbana em relação à área rural, aos 
distritos e demais municípios da 17ª RS como também pela facilidade de acesso aos serviços do HU.  

 Localizado na Zona Norte de Londrina, o Cinco Conjuntos teve seu início a partir de um 
projeto habitacional financiado pelo Banco Nacional de Habitação – BNH – no final da década de 
1970. Atualmente, é a região mais populosa de Londrina. No local, segundo o IBGE (2010) moram 
41.285 londrinenses. Formado por 23 jardins, conjuntos habitacionais e loteamentos, o Cinco 
Conjuntos foi criado como alternativa de expansão de Londrina para a zona norte. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mapa 1 - Número de usuários entrevistados por bairro em Londrina, 2013. 
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        Fonte: Atlas Ambiental de Londrina. Adaptado pelo autor. 

  

 
 Considerando o total de atendimentos realizados pelo HU no período de 2000 à 2013, 

percebe-se que a maioria dos pacientes é proveniente da cidade de Londrina, representando 76,4% 
dos atendimentos (Tabela 1 e Gráfico 2). Entretanto, pode-se obervar na tabela abaixo assim como 
no gráfico, que houve uma oscilação no número de atendimento ao longo do período analisado, 
porém comparando os anos de 2000 e 2013 houve uma redução de 7,3% no número de 
atendimentos.  
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Tabela 1 - Número de atendimentos e porcentagem dos pacientes de Londrina e demais 

municípios atendidos no ambulatório do HU e HC, no PS e internados, no período de 2000 à 
2013. 

 
ANOS  

LONDRINA DEMAIS MUNICÍPIOS TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

2000 160.566 78,3% 44.364 21,7% 204.930 100,0% 

2001 127.228 78,1% 35.713 21,9% 162.941 100,0% 

2002 132.151 76,7% 40.052 23,3% 172.203 100,0% 

2003 159.202 76,1% 49.287 23,9% 208.489 100,0% 

2004 151.276 75,9% 48.007 24,1% 199.283 100,0% 

2005 142.444 75,8% 45.294 24,2% 187.738 100,0% 

2006 154.640 77,1% 45.952 22,9% 200.592 100,0% 

2007 150.800 77,9% 42.694 22,1% 193.494 100,0% 

2008 142.059 77,1% 42.000 22,9% 184.059 100,0% 

2009 132.762 76,1% 41.695 23,9% 174.457 100,0% 

2010 135.939 76,2% 42.365 23,8% 178.304 100,0% 

2011 146.257 77,1% 43.338 22,9% 189.595 100,0% 

2012 145.493 75,3% 47.620 24,7% 193.113 100,0% 

2013 137.938 72,6% 51.924 27,3% 189.862 100,0% 

TOTAL 2.018.755 76,4% 620.305 23,6% 2.639.060 100,0% 

Fonte: SAME, Hospital Universitário de Londrina. Org.: O autor. 

 

Gráfico 2 - Número de atendimentos e porcentagem dos pacientes de Londrina e demais municípios 
atendidos no ambulatório do HU e HC, no PS e internados, no período de 2000 a 2013. 
Fonte: SAME, Hospital Universitário de Londrina. 

 
 Tal fato pode ser explicado em função da expansão do Hospital nos últimos anos, pela 

melhoria na rede de serviços da gestão de saúde de Londrina, com a ampliação do Hospital Zona 
Norte para 4,9 mil m

2
, iniciada em 2007 aumentando a capacidade de atendimento, o número de 

leitos de internação subiu dos 30 para 65 e novas especialidades e do Hospital Zonal Sul que foi 
ampliado em 2009, onde sua área construída passou de 1,5 mil para 5,6 mil m

2
, resultando também 

no acréscimo de leitos, que passam de 41 para 130. 
 
 Por outro lado, houve um aumento de 7% no número de atendimentos de pacientes 

provenientes de outros municípios. Esse fato pode ser explicado em razão de serem municípios 
pequenos com recursos limitados, onde a população tem acesso às UBS, Centro de Saúde ou um 
hospital Municipal ou particular com leitos pelo SUS com poucas especialidades, fazendo com que a 
população se dirija ou seja encaminhada para o HU, como afirma a usuária A: 
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Olha meu filho, a gente mora em cidade pequena, lá só tem um postinho de saúde e 
faz o atendimento geral e não tem nenhum hospital. Então quando a gente fica 
doente e que precisa de um atendimento melhor a gente vem pra Londrina. Eu 
mesma vim pro HU, mas conheço pessoas que vão pro HZN ou HZS. Lá é mais fácil 
de conseguir atendimento. Aqui só se for mais grave mesmo ou se tiver 
encaminhamento do posto de saúde.  

 
 Analisando a questão da procedência dos usuários dos serviços do HU para o período 

compreendido entre 2000 à 2013, percebe-se um incremento dos pacientes provenientes dos 
municípios pertencentes a 17ª RS, perante os demais municípios de outras regionais do estado do 
Paraná e até de outros estados brasileiros (Tabela 3).  

 Do total dos 2.639.606 milhões de atendimentos realizados pelo HU no período estudado, os 
municípios da 17ª RS representaram 93,1% com pouca variação para mais ou para menos ao longo 
dos 13 anos, atendendo entre 151 a 191 mil atendimento por ano, demonstrando a importância que o 
hospital possui para a região. Entretanto, considerando o período analisado, houve uma redução de 
8% no número de atendimento dos pacientes da 17ª RS, passando de 189.846 em 2000 para 
174.768 em 2013. 

  
Essa redução pode ser explicada pela alteração na política de atendimento do SUS pelos 

municípios, implicando maior rigor no respeito à regionalização estabelecida. Exige-se uma 
autorização dos pacientes de uma regional de saúde que vai ser transferido ou encaminhado para 
outra regional onde será realizado o procedimento ou tratamento estabelecendo dessa forma uma 
adequação dos recursos que financiam a saúde, assim como os motivos elencados anteriormente, 
como a ampliação do HZN e HZS. 

 Por outro lado, em função dos acordos – pactos pelas saúde – estabelecidos pelo SUS entre os 
municípios e entre as regionais de saúde, há um número razoável de pacientes de outras RS, tais como 
a de 15ª RS de Maringá, 16ª RS de Apucarana, 18ª RS de Cornélio Procópio, 19ª RS de Jacarezinho, 
22ª RS de Ivaiporã, entre outras, que buscam por serviços médicos no HU como também são 
encaminhados por suas RS com variação para mais ou para menos de 10 à 16 mil por ano. 

 De um modo geral, para pacientes oriundo de outras regionais do estado, houve algumas 
oscilações para o período analisado, saindo de 14.700 no ano de 2000, para 16.211 em 2003, 10.389 

Tabela 3 - Número e porcentagem dos pacientes atendidos no ambulatório, PS e internados no 
HU e HC em Londrina, no período de 2000 a 2013. 

ANOS 17ª RS % Outras 
Regionais 

% Outros  
Estados  

% TOTAL % 

2000 189.846 92,6% 14.700 7,2% 384 0,2% 204.930 100% 

2001 151.284 92,9% 11.269 6,9% 388 0,2% 162.941 100% 

2002 158.194 91,9% 13.667 7,9% 342 0,2% 172.203 100% 

2003 191.946 92,1% 16.211 7,8% 332 0,1% 208.489 100% 

2004 184.702 92,7% 14.319 7,2% 262 0,1% 199.283 100% 

2005 175.138 93,3% 12.426 6,6% 174 0,1% 187.738 100% 

2006 188.206 93,8% 12.163 6,1% 223 0,1% 200.592 100% 

2007 182.045 94,1% 11.275 5,8% 174 0,1% 193.494 100% 

2008 171.434 93,1% 12.434 6,8% 161 0,1% 184.059 100% 

2009 163.391 93,7% 10.927 6,2% 139 0,1% 174.457 100% 

2010 167.786 94,1% 10.389 5,8% 129 0,1% 178.304 100% 

2011 178.210 94,0% 11.213 5,9% 172 0,1% 189.595 100% 

2012 180.058 93,2% 12.913 7,6% 142 0,1% 193.113 100% 

2013 174.768 92,1% 14.952 7,8% 142 0,1% 189.862 100% 

TOTAL 2.457.008 93,1% 178.858 6,8% 3.164 0,1% 2.639.606 100% 

Fonte: SAME, Hospital Universitário de Londrina.  Org.: O autor. 
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em 2010 e terminando com 14.952 em 2013. Percebe-se um pequeno aumento no número de 
atendimentos realizados pelo HU em pacientes de outras regionais de saúde do Paraná, 
correspondendo à 1,6% em todo o período. Para os municípios de outros estados brasileiros houve 
uma redução de 63%, passando de 384 atendimentos em 2000 para 142 em 2013, devido à 
pactuações das Comissões Intergestoras Bipartite-CIBs, Tripartite-CITs e Autorizações de 
Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade-APACS. 

 Os pacientes de outros estados não tem representatividade expressiva considerando o total 
dos atendimentos. Porém é importante analisar esses deslocamentos, pois alguns desses usuários 
residem a mais de dois mil quilômetros de distância de Londrina, como no caso dos residentes nos 
estados do Acre, de Rondônia e do Ceará (Mapa 2) que buscaram no Hospital serviços mais 
complexos e especializados. 

Para esses casos, levanta-se a questão de pacientes que iniciaram o tratamento no HU e por 
motivos profissionais ou familiares transferiram residência para esses estados ou que estavam 
visitando familiares em Londrina e aproveitaram para fazer uso dos serviços médicos utilizando o 
endereço dos familiares. Outro motivo a ser destacado é o fato de muitos estudantes hoje residentes 
em outros municípios ou estados que cursaram medicina na UEL ou que fizeram residência médica 
no HU, e ao retornarem para suas cidades, encaminham ou indicam o HU para seus pacientes pela 
quantidade de especialidades e qualidade dos serviços prestados, assim como também pelos 
serviços de alta complexidade encontrados no hospital.  
 
Mapa 2 - Total de procedimentos de consultas médicas e não médicas realizadas no Pronto 
Socorro, Ambulatório do HU, AHC e Internações por Estado, 2013. 
 

 
Fonte: SAME, Hospital Universitário de Londrina.  

Obs.: Os totais do mapa referem-se a procedimentos de consultas e internações realizados. O mapa 
mostra, somados, todos os procedimentos (consultas médicas e internações) de cada paciente no período. 
Como "não médicos", foram considerados os procedimentos de Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Nutrição e Dietética, Odontologia, Psicologia e Serviço Social, informados no sistema de gestão hospitalar.  Além 
dos dados descritos no mapa, foram realizados 15.637 procedimentos de consultas não médicas por pacientes 
que já se encontravam internados no momento da consulta. 
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 O Estado do Paraná é regionalizado em 22 Regionais de Saúde (Tabela 4), que administram 

os recursos e os atendimentos de saúde pelo território dos seus 399 municípios. Como apresentado 
nas tabelas 22, 23 e 24, muitos municípios da 17ª RS contam com baixo número populacional e 
consequentemente poucos serviços de saúde, principalmente voltados à Atenção Primária à Saúde.  

 
Tabela 4 - Número de atendimentos realizados pelo HU de Londrina de acordo com as regionais 

de Saúde do Estado do Paraná, 2013. 

Regional de 
Saúde/Sede  

Núm 
Mun 

Mun. 
Atend 

Ambulatório  
PS 

 
Inter. 

 
Total 

 
% AHC HU DASC 

1ª Paranaguá 07 3 2 1 0 0 0 3 0,00% 

2ª Curitiba 29 8 8 10 1 12 4 35 0,02% 

3ª Ponta Grossa   12 7 5 19 0 1 9 34 0,02% 

4ª Irati 09 1 0 2 0 0 1 3 0,00% 

5ª Guarapuava   22 9 3 11 0 1 4 19 0,01% 

6ª União da Vitória  09 2 0 0 0 2 2 4 0,00% 

7ª Pato Branco   15 4 3 19 0 0 6 28 0,02% 

8ª Francisco Beltrão   27 4 3 11 0 2 4 20 0,01% 

9ª Foz do Iguaçu 09 5 2 9 0 1 5 17 0,01% 

10ª Cascavel   23 6 9 42 0 11 15 77 0,05% 

11ª Campo Mourão   25 12 97 82 0 12 31 222 0,14% 

12ªR.S. Umuarama   21 19 86 40 0 15 32 173 0,11% 

13ªR.S. Cianorte   11 10 117 101 0 27 50 295 0,19% 

14ªR.S. Paranavaí   20 21 192 124 0 42 59 417 0,27% 

15ªR.S. Maringá   29 28 381 361 0 106 182 1.030 0,66% 

16ª Apucarana   16 16 1212 900 1 286 311 2.710 1,74% 

17ª Londrina   19 21 69.264 20.065 11.436 32.064 10.236 143.065 91,78% 

18ª Cornélio Procópio   23 21 2345 1017 1 352 338 4053 2,60% 

19ª Jacarezinho   22 22 1145 727 2 332 325 2.531 1,62% 

20ª Toledo   18 9 28 42 0 3 16 89 0,06% 

21ª Telêmaco Borba   07 6 90 49 0 14 11 164 0,11% 

22ª Ivaiporã   17 17 544 196 0 78 76 894 0,57% 

TOTAL  263 75.536 23.828 11.441 33.361 11.717 155.883 100,0% 

Fonte: SAME, Hospital Universitário de Londrina. Org.: O autor. 
  
 Essa é a realidade enfrentada por centenas de municípios do Paraná como também de 

milhares do Brasil. Esse fato acaba gerando um fluxo de pessoas em busca por serviços mais 
especializados e complexos nas cidades maiores que oferecem determinado tipos de serviços de 
saúde. Há ainda, algumas regiões no Paraná que não contam com estrutura física, humana e de 
materiais para determinados procedimentos, levando-as a encaminharem centenas de pacientes que 
necessitam de cuidados mais especializados e complexos em outras regionais, como a de Londrina. 

 As informações contidas na tabela 28 demonstram que a grande maioria dos pacientes que 
buscam atendimento no HU é oriunda dos municípios no perímetro regionalizado pela 17ª RS, com 
91,78% do total de atendimentos. Contudo, a 17ª RS recebeu pacientes de todas as RS do Paraná no 
ano de 2013 (Mapa 3).  
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Mapa 3 - Procedimentos de consultas médicas não médicas do Pronto Socorro, Ambulatório 

do HU, AHC, DAS e Internações de pacientes do Paraná, por Regional de Saúde, 2013. 

 

Fonte: SAME, Hospital Universitário de Londrina. Org.: O autor. 
Obs.: Os números referem-se ao total de procedimentos realizados, ou seja: soma todos os procedimentos de 
cada paciente.  

  
 As regionais de Cornélio Procópio e Apucarana que são vizinhas de Londrina foram as mais 

representadas, com 4.053 e 2.710 respectivamente. Interessante destacar ainda, que embora 
Curitiba seja considerada excelência em saúde, foi representada por 35 pacientes. Talvez não fosse 
o fato de terem encaminhado todos estes pacientes, mas alguns estavam na cidade e necessitaram 
de atendimento médico. Mesmo a regional de Maringá que também é um grande centro houve um 
número significativo de encaminhamentos. 

 Analisando o número de atendimentos de pacientes apenas da 17ª RS pode-se perceber que 
78,92% são de pacientes residentes no município de Londrina. Depois aparece Cambe com 6,96% e 
Ibiporã com 2,54%. Aqui, a questão da distância e a quantidade de habitantes dessas duas cidades 
podem auxiliar na explicação para tal fato. Os três municípios juntos totalizam mais de 88% dos 
atendimentos realizados no HU, AHC, DASC do ano de 2013 (Tabela 5).  
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Tabela 5 - Número total de pacientes dos Municípios da 17ª RS atendidos no HU, AHC e DASC, 

2013. 

Cidades AHC HU DASC PS INT. TOTAL % 

Alvorada do Sul 389 150 0 87 52 678 0,38% 

Assaí    597 254 0 93 91 1.035 0,59% 

Bela Vista do Paraíso 817 284 4 153 119 1.377 0,78% 

Cafeara 152 32 0 28 18 230 0,13% 

Cambe 7.306 2.607 62 1.415 790 12.180 6,96% 

Centenário do Sul 1.117 238 0 131 83 1.569 0,89% 

Florestópolis 570 172 0 125 83 950 0,54% 

Guaraci 322 98 0 61 52 533 0,30% 

Ibiporã 2.157 1.278 8 621 388 4.452 2,54% 

Jaguapitã 1.062 487 0 134 117 1.800 1,02% 

Jataizinho  816 261 0 226 111 1.414 0,80% 

Londrina 56.599 30.100 15.440 28.317 7.482 137.938 78,92% 

Lupionópolis 293 87 0 39 29 448 0,25% 

Miraselva 112 40 0 27 27 206 0,11% 

Pitangueiras 85 7 0 8 7 107 0,06% 

Porecatu 633 281 0 121 94 1.129 0,64% 

Prado Ferreira 471 88 0 54 38 651 0,37% 

Primeiro de Maio 766 129 0 106 93 1.094 0,62% 

Rolândia 2.126 937 15 400 261 3.739 2,13% 

Sertanópolis 1.301 368 0 217 148 2.034 1,16% 

Tamarana 651 167 0 233 153 1.204 0,68% 

TOTAL 17ª R.S. 78.342 38.065 15.529 32.596 10.236 174.768 100,00% 

Fonte: SAME, Hospital Universitário de Londrina. Org.: O autor. 

  
 Os números de Londrina mencionados acima permite-se dizer que não há diferença no 

atendimento das pessoas que residem na área urbana ou na área rural nos serviços de saúde do 
Hospital. O fato de as pessoas morarem na área rural do município de Londrina não as impedem de 
transpor as dificuldades impostas – acesso geográfico – criando diferentes estratégias para buscar na 
cidade o atendimento necessário aos cuidados de saúde. 

 Nesse sentido, é importante a questão do uso, do acesso e da acessibilidade aos serviços de 
saúde. O uso compreende qualquer contato direto com os serviços médicos, através das consultas 
médicas e hospitalizações, ou também o indireto, na realização de prevenções e diagnósticos 
(TRAVASSOS; MARTINS, 2004). Para os autores o conceito de acesso é bastante complexo, 
utilizado em vários casos de maneira errônea e pouco claro quando empregado relacionado ao uso 
dos serviços de saúde. É um conceito que possui diferentes abordagens e que foi se modificando no 
decorrer no tempo e de acordo com o contexto. Segundo Donabedian (1973) a acessibilidade é 
resultado da oferta de serviços relativo à competência de produzir serviços e de responder às 
necessidades de saúde de uma determinada população. Neste sentido, a acessibilidade compreende 
mais que uma simples disponibilidade de recursos num determinado lugar. Diz respeito às 
características dos serviços e dos recursos de saúde que facilitam ou limitam a sua utilização.   

 
A acessibilidade corresponde a características dos serviços que assumem 
significado quando analisadas à luz do impacto que exercem na capacidade da 
população de usá-los. A acessibilidade é, assim, fator da oferta importante para 
explicar as variações no uso de serviços de saúde de grupos populacionais, e 
representa uma dimensão relevante nos estudos sobre a equidade nos sistemas de 
saúde (TRAVASSOS; MARTINS, 2004, p. 191). 

 
Contudo, o uso de serviços depende de fatores predisponentes, das necessidades de saúde 

e de fatores contextuais e seu uso completo – efetivo e eficiente – está relacionado aos fatores 
individuais e de fatores internos aos serviços de saúde que interferem na qualidade dos serviços 
prestados. 
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A utilização dos serviços de saúde é fruto da interação entre o comportamento do usuário que 

busca por cuidados e do profissional que o conduz no sistema de saúde. Essa busca entendida como 
comportamento do indivíduo é o responsável pelo primeiro contato com os serviços de saúde e os 
diferentes profissionais da área serão os responsáveis por possíveis contatos futuros. São os 
profissionais juntamente com o Conselho Municipal de Saúde que vão definir o tipo e o grau de 
intensidade dos recursos a serem utilizados na resolução dos problemas de saúde dos pacientes.  

Para Pineault R, Daveluy (1986) apud Travassos; Martins (2004, p. 190-191) os fatores 
determinantes para a utilização dos serviços de saúde estão relacionados: 

 
(a) à necessidade de saúde – morbidade, gravidade e urgência da doença; (b) aos 
usuários – características demográficas (idade e sexo), geográficas (região), 
socioeconômicas (renda, educação), culturais (religião) e psíquicas; (c) aos 
prestadores de serviços – características demográficas (idade e sexo), tempo de 
graduação, especialidade, características psíquicas, experiência profissional, tipo de 
prática, forma de pagamento; (d) à organização – recursos disponíveis, 
características da oferta (disponibilidade de médicos, hospitais, ambulatórios), modo 
de remuneração, acesso geográfico e social; (e) à política – tipo de sistema de 
saúde, financiamento, tipo de seguro de saúde, quantidade, tipo de distribuição dos 
recursos, legislação e regulamentação profissional e do sistema. 

 
O acesso e a utilização de serviços de saúde dependem de um conjunto de fatores que 

podem ser divididos em determinantes da oferta e determinantes da demanda. De um lado, a oferta é 
a pré-condição mais importante para a existência dos serviços. A partir da existência física dos 
serviços de saúde, passam a modular a oferta de acordo com os determinantes citados acima. De 
outro lado, o que determina a demanda pelo uso dos serviços é condição ou a necessidade de saúde. 

O ponto mais importante da demanda acontece quando é percebida pelo usuário a 
necessidade de cuidados de saúde através da identificação de um problema e se sobrepõe, 
normalmente, a outras conotações de ordem demográfica e social. A idade é uma das características 
demográficas mais consideráveis na determinação da utilização das ações e atividade de saúde, fator 
profundamente relacionado ao estado de saúde, enquanto as questões de gênero, etnia, renda, 
escolaridade e classe social estão entre os aspectos sociais. Esses fatores conjuntamente 
determinam (in)diretamente a maneira e quantidade que os serviços de saúde são utilizados no 
contexto populacional (BALLANTYNE, 1999; MENDONZA-SASSI & BÉRIA, 2001; BARATA et al., 
2007a). Esses estudos apontam o acesso como o grau de facilidade que os indivíduos conseguem a 
utilização dos serviços de cuidados à saúde.  

A população que reside nas áreas rurais dos municípios da 17ª RS ou do Município de 
Londrina procuram estratégias para transpor alguns obstáculos para ter acesso aos serviços 
médicos. A questão da distância do local de residência até o Hospital interferiu na procura por 
serviços de saúde, pois 58%, dos usuários entrevistados moram no máximo a 20 km de distância 
(Tabela 6). Isso demonstra que a maioria dos usuários é residente em Londrina ou nos municípios 
próximos. Vinte quilômetros não é uma distância muito grande considerando o tamanho do perímetro 
urbano da cidade de Londrina. Por outro lado, 26% estão no intervalo de 21 a 40 km de distância do 
HU e outros 13,2% no intervalo de 41 a 50 km, que são principalmente os usuários que residem nos 
municípios da 17ª RS demonstrando a importância da facilidade geográfica e a questão do transporte, 
como também as falhas da Atenção Primária à saúde na procura por serviços de saúde.  

 
 

Tabela 6 - Distância percorrida e tempo gasto pelos entrevistados no HU, 2013. 

DISTÂNCIA NÚMERO % TEMPO NÚMERO % 

0 à 10 km 37 14,8% 0 à 30 min 53 21,2% 

11 à 20 km 108 43,2% 31 à 60 min 157 62,8% 

21 à 40 km 65 26,0% 61 à 120 min 33 13,2% 

41 à 50 km 33 13,2% + de 121 min 7 2,8% 

TOTAL 250 100,0%  250 100,0% 

Fonte: O autor. 

 
Existe uma estreita relação entre o acesso geográfico e a utilização dos serviços de saúde, 

mas isso não quer dizer que a facilidade do acesso ao serviço de saúde significa sua plena utilização. 
Por mais próximos que estejam os serviços de saúde da residência do cidadão, este leva em 
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consideração os tipos de serviços oferecidos, ou seja, o nível de complexidade, a qualidade do 
atendimento e o grau de eficiência que esse serviço proporciona. Caso contrário, o usuário vai 
procurar outro serviço que lhe agrade, mesmo que seja mais longe. O reconhecimento da qualidade 
do serviço recai sobre a comunidade, através da manifestação de amigos e parentes sobre 
determinados serviços. 

 
Eu fui no postinho lá perto de casa, mas o médico clínico geral me atendeu bem 
rápido sabe. Tirou minha pressão, olhou minha garganta e fez mais umas 
perguntinhas lá me indicou um remédio. Não pediu exame e nada. Daí nos primeiros 
dias quando eu tomei os remédios, até que melhorou. Mas depois voltou a doer de 
novo. Nisso, conversando com meu vizinho ele disse que no HC é bom. Mas vim 
aqui e não fui atendido. Disseram que era só com encaminhamento. Fui no postinho 
e consegui o encaminhamento. Agora to aqui né, vamos ver se esse hospital é bom 
mesmo (Usuário B) 

 
Isso concorda com afirmação de Adami (1993) ao atestar que a proximidade geográfica entre 

a residência do usuário e o serviço de saúde procurado não se constitui no elemento determinante de 
sua escolha, em virtude de que esse fator pode não significar acesso efetivo, ou seja, garantia de que 
será atendido e que este será de acordo com suas expectativas.  

Porém, a distância a ser percorrida pelos usuários até os serviços de saúde é um fator 
importante, pois segundo Ramos (2001, p. 68) 

 
quanto menor esta distância for, mais prática e econômica será a forma de 
deslocamento e menor será o tempo gasto. Quanto mais rápido o deslocamento, 
mais chance tem o serviço de ser escolhido pelo usuário. Porém, embora estes 
fatores sejam inegáveis na opção por um serviço de saúde, não serão decisivos, se 
não estiverem acompanhados de um bom acolhimento e boa resolubilidade, o que 
demonstra a interface entre esses elementos e o acesso geográfico. 

 
A distância está atrelada à questão do deslocamento. O deslocamento realizado pelo usuário 

de sua residência até o serviço de saúde pretendido é entendido como um modo de acesso tanto 
geográfico quanto econômico. Ramos e Lima (2003, p. 29) propuseram o estudo do acesso 
geográfico através de três elementos: o modo e o tempo de deslocamento e o tipo de serviço de 
saúde estudado. Para a autora, “a forma de deslocamento utilizada pelo usuário é, sem dúvida, fator 
que facilita ou dificulta o seu acesso ao serviço de saúde”. A autora diz que além da questão do 
deslocamento ainda se deve levar em consideração o custo financeiro, pois todo deslocamento gera 
gastos. Por isso um dos primeiros aspectos a se considerar é o custo do deslocamento do usuário, 
que é proporcional à distância de sua moradia e à forma como ele se desloca. 

 Adami (1993) citando Santos (1980) diz que o acesso dos usuários aos serviços de saúde, 
independente de ser na área urbana ou na área rural, deveria acontecer de preferência caminhando, 
em no máximo 20 minutos. O mesmo autor citando Bravo (1974) ressalta que o tempo gasto com o 
deslocamento através de meios de transporte, de sua residência até os serviços de saúde, não 
deveria ser maior que 20 ou 30 minutos.  

Devido à maioria dos usuários entrevistados residirem no máximo 20 km de distância do HU, 
o tempo de deslocamento de 21,2% está na média proposta pelos autores acima e outros 62,8% não 
ultrapassam os 60 minutos. Esse fato comprova a importância da proximidade do serviço de saúde 
na escolha dos pacientes assim como da facilidade do acesso tornando o deslocamento mais fácil, 
através da utilização de diferentes meios de locomoção. 

O meio de locomoção (Tabela 7) mais utilizado pelos usuários para chegar aos serviços de 
saúde do HU foi o carro próprio, de parentes ou de amigos – 65,2%. Essa possibilidade do uso do 
carro pode ser explicada pelas vantagens da rapidez no deslocamento, o conforto diante de questões 
climáticas, oferecendo maior chance de atendimento ou não permitindo atrasos nas consultas e/ou 
procedimentos agendados. Outros 9,2% utilizaram ônibus da Secretaria de Saúde ou da Educação, 
ônibus de linha ou interurbanos – no caso dos municípios da 17ª RS que encaminharam os pacientes. 
Os demais, 8,4% utilizaram  ambulâncias da Secretaria Municipal de Saúde, SIATE e SAMU, e 17,2% 
utilizaram os diferentes veículos das Secretarias Municipais de Saúde, significando os pacientes que 
foram encaminhados pelas Secretarias de Saúde para o HU.  
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Tabela 7 - Meio de locomoção utilizado, 2013. 

VEÍCULO NÚMERO % 

Carro próprio 163   65,2% 

Ônibus   23     9,2% 

Ambulância   21     8,4% 

Veículo da Secretaria de Saúde   43   17,2% 

TOTAL 250  100,0% 

Fonte: O autor. 

 
Assim, a questão do meio de locomoção é muito importante na escolha dos serviços de 

saúde a ser utilizado, como podemos ver nas palavras da usuária C: 
 

Na cidade onde eu moro não tem hospital, daí quando a gente precisa a gente vai 
até o postinho para ser encaminhado. Conseguindo esse encaminhamento a gente 
dá um jeito de vim pro HU. Da pra vim com o ônibus que traz o pessoal para as 
consultas aqui em Londrina, mas tem que sair de lá de madrugada. Qualquer coisa, 
a gente vem de ônibus mesmo ou pede pra um vizinho trazer, porque a gente não 
tem carro. Mas a gente da um jeito moço. Perder a consulta é que não pode.   

 
Considerações Finais 
 

Verifica-se que a maioria dos pacientes atendidos pelo HU é de Londrina em razão das 
diferentes especialidades oferecidas pelo Hospital, pela facilidade do acesso assim como pela falta 
de confiança nos serviços de saúde da rede municipal do município de Londrina como nos demais 
municípios pertencentes a 17ª Regional de Saúde. Outros buscam em Londrina o atendimento 
adequado para as suas necessidades, visto que muitos de seus municípios de origem não possuem 
hospitais especializados ou gerais e outros apenas oferecem uma unidade ou centro de saúde. 
Assim, resta ao cidadão buscar atendimento nas cidades “polos” como é o caso de Londrina.  
 Os fatores que facilitam ou dificultam o acesso geográfico dos usuários aos serviços de saúde 
podem estar relacionados aos aspectos econômicos, dentre os quais como os usuários se deslocam 
até aos serviços de saúde pretendidos, o qual influenciará sobre o tempo gasto nesse deslocamento, 
no horário de chegada ao hospital e, por consequência, sobre a probabilidade de atendimento. 
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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo analisar a escassez de serviços especializados de saúde em 
uma cidade considerada pequena (Guia Lopes da Laguna) e suas articulações com a capital regional 
(Campo Grande), ambas localizadas no estado de Mato Grosso do Sul. Destacaremos os serviços de 
saúde ofertados pela cidade pequena e a procura por serviços de saúde pública especializados 
existentes na capital regional. Isto é, analisaremos as funções desempenhados por tais cidades a 
partir das articulações de nível regional. Como método de pesquisa, além da revisão bibliográfica, foi 
realizada uma pesquisa de campo e coleta de dados junto à prefeitura e secretaria de saúde de Guia 
Lopes da Laguna e ao IBGE. Foi aplicado também, um questionário com os funcionários do setor 
administrativo que trabalham nas instituições de saúde pública da mesma cidade. Os resultados 
alcançados foram que o município dispõe de três unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF), 
uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e um hospital público municipal. Sendo que, todos os serviços 
têm por finalidade a prevenção de doenças e atendimento básico para os pacientes. Os casos mais 
graves são encaminhados para a cidade de Campo Grande, que oferta serviços de atendimento 
especializado. Neste sentido, concluiu-se que há uma articulação entre as cidades, pois, a falta de 
estrutura dos serviços médicos e hospitalares da cidade pequena faz com que seus moradores 
recorram à serviços disponibilizados na capital regional. 
 
Palavras chave: Serviços Públicos de Saúde, Cidade Pequena, Capital Regional, Articulação 
Regional. 

 
 

Abstract  
The objective of this study is to analyze the scarcity of specialized health services in a small city (Guia 
Lopes da Laguna) and its articulations with the regional capital (Campo Grande), both located in the 
state of Mato Grosso do Sul. Offered by the small city and the demand for specialized public health 
services in the regional capital. That is, we will analyze the functions performed by such cities from the 
articulations of regional level. As a research method, in addition to the bibliographic review, a field 
survey and data collection was carried out with the city hall and health department of Guia Lopes da 
Laguna and the IBGE. It was also applied a questionnaire with the employees of the administrative 
sector who work in the public health institutions of the same city. The results obtained were that the 
municipality has three units of Family Health Strategy (FHS), a Basic Health Unit (BHU) and a 
municipal public hospital. Being that, all the services have as purpose the prevention of diseases and 
basic care for the patients. The most serious cases are referred to the city of Campo Grande, which 
offers specialized care services. In this sense, it was concluded that there is an articulation between 
cities, because the lack of structure of the medical and hospital services of the small city makes its 
residents use the services available in the regional capital. 
 
Key Works: Public Health, Small Town, Regional Capital, Regional Articulation. 
 
 
Introdução 

  
Neste trabalho, trataremos algumas considerações sobre as articulações entre as cidades de 

Guia Lopes da Laguna e Campo Grande. Tomando como foco da discussão os serviços públicos de 
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saúde de baixa complexidade presentes em cidades pequenas, e a procura por serviços públicos de 
média e alta complexidade disponíveis em cidades de maior porte.  

Assim, cabe destacar, a portaria do Ministério da Saúde n° 648/2006, que aprovou a Política 
Nacional de Atenção Básica que através de um conjunto de ações, visa a proteção da saúde, a 
prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. A 
atenção básica de baixa complexidade é o primeiro nível de serviço de saúde adotada pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) que utiliza procedimentos mais baratos capazes de atender a maior parte dos 
problemas de saúde quando estimulado o caráter de prevenção. Neste nível de serviços de saúde 
estão presentes as instituições necessárias para o atendimento básico representados pelas Unidades 
de Estratégia Saúde Familiar (ESF) e as Unidades de Saúde Básica (UBS), equipadas com 
profissionais de várias áreas da saúde, como por exemplo: médicos, enfermeiros, dentistas e agentes 
de saúde. Os serviços de média complexidade, dependem de instituições equipadas com 
profissionais especializados e infraestrutura adequada para atender os principais problemas de saúde 
da população, tanto no diagnóstico quanto no tratamento, tais como: assistência a queimaduras 
graves e assistência em oftalmologia. E os serviços de alta complexidade caracterizam-se como 
procedimentos que envolvem alta tecnologia e alto custo, como: Transplantes e serviços de 
assistência na unidade de tratamento intensivo (UTI). (CONASS, 2007). 

Tratando-se das articulações entre as cidades estudadas, Guia Lopes da Laguna, localizada 
na região Centro-Oeste do Brasil, na porção Sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul, a 228 
quilômetros de Campo Grande (ver Figura 1). É considerada uma cidade pequena que conta com um 
significativo número de pessoas que se direcionam frequentemente até Campo Grande em busca de 
serviços de saúde especializados. Este trabalho não contemplará análises sobre os serviços de 
saúde privado (que aliás, não se faz presente em Guia Lopes da Laguna, uma vez que, a cidade, não 
possui hospitais particulares) e nem as pessoas que optam em buscar serviços de saúde particular, 
em Capital ou em outras localidades. Sendo assim, considerará apenas discussões referentes aos 
serviços públicos de saúde existentes em Guia Lopes da Laguna e Campo Grande, e, suas 
articulações regionais. 

 
Figura 1: Localização dos municípios de Guia Lopes da Laguna e Campo Grande 

 
Fonte: http://universopetrolifero.blogspot.com.br/ 

Org.: Renato Massao Shiwa. 
Esta articulação entre as cidades é condicionada a partir das relações entre um conjunto de 

centros urbanos de uma rede. Segundo Corrêa (1989, p. 05), a rede urbana é “um conjunto de 
centros funcionalmente articulados e que reflete e reforça as características sociais e econômicas de 
um território”. 
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Neste sentido, os aspectos sociais e econômicos de Campo Grande, não só asseguram, 

como legitimam seu papel subordinador dentro da hierarquia urbana regional na qual está inserida, 
pois, oferta serviços básicos e especializados nas mais distintas áreas, entre elas a da saúde. Em 
contrapartida, Guia Lopes da Laguna, enquanto cidade pequena, exerce pouca expressão dentro do 
conjunto regional, desempenhando papel de subordinada à Campo Grande (Ver Figura 2). 
 Dessa forma, a rede urbana condiciona a produção, circulação e consumo de bens e 
serviços, e, o fluxo de pessoas, articulando os centros urbanos de uma mesma região, e, até mesmo, 
de outras regiões. Este fator é favorecido pelo avanço tecnológico dos meios de comunicação e 
transporte, que romperam as barreiras entre os mais distintos lugares, possibilitando a rápida 
articulação entre as cidades (CORRÊA, 1989). 
 
Figura 2: Rede Urbana em que Guia Lopes da Laguna e Campo Grande estão inseridas 

 
 
 Identificamos que Guia Lopes da Laguna, dentro da rede urbana apresentada na Figura 2, 
aparece como pertencendo ao Centro de Zona B, que se caracteriza como subordinado de Campo 
Grande (Capital Regional A), que está inserida na rede urbana de São Paulo (Grande Metrópole 
Regional). 

Devido ao grande número de cidades consideradas pequenas que constituem o estado de 
Mato Grosso do Sul, os estudos sobre esta temática são de grande importância, principalmente pela 
falta de trabalhos que abordam esta discussão. No entanto, não é objetivo deste trabalho aprofundar 
as questões teóricas sobre as articulações entre as cidades pequenas e as de maior porte, mas sim, 
apontar algum elementos que nos auxiliem na compreensão das cidades analisadas sob o ponto de 
vista das suas articulações regionais na área da saúde. Na Tabela 1 podemos observar a extensão 
territorial dos municípios de Guia Lopes da Laguna e Campo Grande, e seu contingente populacional. 
 
Tabela 1: Guia Lopes da Laguna e Campo Grande:  
Extensão territorial e contingente populacional  

 

Fonte dos dados: IBGE, 2010 
Elaboração: SHIWA, Renato Massao, 2010. 
 As relações entre uma cidade pequena e uma de maior porte não deve ser entendida apenas 
levando-se em conta os dados estatísticos demográficos, pois, nas palavras de Nogueira (2016, p. 
12) “a cidade é resultado das ações de uma sociedade em constante transformação, o que envolve, 
em uma escala mais ampla, as relações socioespaciais entre duas cidades distintas, mas ao mesmo 
tempo interligadas”. No entanto, não devemos desconsiderar que Campo Grande apresenta uma 

 
Cidade 

 

 
Extensão territorial 

 
Contingente populacional 

 
Campo Grande 

 
8.092.951 Km² 

 
786.797 habitantes 

 
Guia Lopes da Laguna 

 
1.210.606 Km² 

 
10.366 habitantes 
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extensão territorial e um contingente populacional muito superior em números, comparado com os 
dados de Guia Lopes da Laguna. Este fator contribui para a consolidação dos papéis de ambas a 
cidades no contexto regional da rede urbana. 

Quanto ao direito à saúde Globekner (2011, p. 51) o define como um “direito humano e direito 
fundamental [...] como direito de primeira dimensão, liga-se a propriedade da vida e da integridade 
humana”. No entanto, na grande maioria das cidades pequenas, os serviços públicos de saúde não 
são capazes de satisfazer as necessidades da população. São atendidos apenas os casos de baixa 
complexidade. As cidades carecem de atendimentos especializados que só podem ser realizados 
com encaminhamentos para outras localidades da região que disponibilizam de serviços públicos 
mais sofisticados. No caso de Guia Lopes da Laguna os casos que necessitam de atendimento de 
média e alta complexidade são encaminhados para a capital Campo Grande. Na Tabela 2 podemos 
observar o número de Hospitais e leitos nas cidades de Guia Lopes da Laguna e Campo Grande. 
 
Tabela 2: Guia Lopes da Laguna e Campo Grande 
Hospitais e leitos  

 
Fonte dos dados: Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande e Guia Lopes da Laguna (2017) 
Elaboração: SHIWA, Renato Massao, 2017 
 
 A cidade de Campo Grande possui números de hospitais e leitos bastante expressivos (ver 
Figura 3, 4 e 5), se comparados com a cidade de Guia Lopes da Laguna (os dados apontados na 
Tabela 2, referentes ao número de hospitais e leitos existentes em Campo Grande, estão somados 
hospitais públicos e privados. Já Guia Lopes da Laguna os dados apontam apenas um hospital 
público, pois, não há hospitais particulares na cidade, conforme já mencionamos anteriormente).  Isto 
se deve a ação do poder público e privado que adotam medidas de regionalização dos serviços de 
saúde pública no Brasil. Campo Grande enquanto capital regional recebe recursos públicos e 
investimentos financeiros privados para a construção de instituições de saúde que visam atender não 
só a população local, como também populações de cidade vizinhas, e, até mesmo de outras regiões.  
 

Figura 3: Hospital Universitário de Campo Grande 

 
Fonte: http://www.assetur.com.br/Todas-Noticias.aspx 

 
 
 
 
 

 
Cidade 

 

 
Número de Hospitais 

 
Número de Leitos 

 
Campo Grande 

 
27 

 
2463 

 
Guia Lopes da Laguna 

 
01 

 
32 
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Figura 4: Campo Grande 
Sociedade Beneficente de Campo Grande – Santa Casa 

 
Fonte:http://www.midiamax.com.br/cotidiano/elevador-sete-funcionarios-despenca-2o-andar 

 
 

Figura 5: Campo Grande 
Hospital do Câncer Alfredo Abrão 

 
Fonte: http://www.midiamax.com.br/saude/hospital-alfredo-abrao-inaugurara-dois-pavimentos-campo 
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A ideia de regionalização fica clara nas palavras de Haesbaert, onde o autor defende que: 
 

A região é a que se vincula ao funcionalismo, vendo o espaço como um 
sistema de fluxos onde cada parcela ou subsistema desempenha um 
conjunto específico de funções. Aparecem as regiões funcionais, inspiradas 
também na teoria do lugar central de Christaller, onde um centro polarizador 
urbano estende seu raio de influência sobre um espaço regional. 
(HAESBAERT, 2005, p. 12). 

 
 Neste sentido, o processo de regionalização dos serviços de saúde em Mato Grosso do Sul, 
localiza-se na cidade de Campo Grande, que detém o maior número de serviços especializados da 
região, desempenhando a função de ofertar serviços médicos e hospitalares de média e alta 
complexidade para sua população e para os centros urbanos da região, estendendo, como define 
Christaller, seu raio de influência sobre o espaço regional. Importante destacar, que tais hospitais 
especializados, não estão presentes apenas na cidade de Campo Grande, outros centros urbanos 
localizados na mesma rede regional, também possuem alguns hospitais e serviços especializados de 
média e alta complexidade, como é o caso das cidades de Aquidauana e Dourados. No entanto, não 
é objetivo deste trabalho analisar estes serviços, e sim, os encontrados nas cidades de Guia Lopes 
da Laguna e Campo Grande, bem como as articulações regionais relacionados à saúde pública, que 
se dão entre estas duas cidade. 
 Além do Hospital público municipal (Ver Figura 6), Guia Lopes da Laguna, conta com outros 
serviços públicos de saúde, responsáveis pelo atendimento primário da população, buscando, desta 
forma, evitar a superlotação de pacientes no hospital. Cabe destacar a importância dos vinte e um 
agentes de saúde contratados pela prefeitura do município, a fim de prestar atendimento básico 
semanal de baixa complexidade, através de visitas domiciliares que contribuem para a prevenção de 
doenças e promoção da qualidade de vida. Na Tabela 3 podemos observar as três unidades de 
Estratégia Saúde da Família disponíveis para a população, bem como, analisar qual o objetivo destes 
serviços. 
 

Figura 6: Guia Lopes da Laguna 
Hospital e Maternidade Edelmira Nunes de Oliveira 

 

 
Fonte: http://www.siems.org.br/noticia/em-guia-lopes-siems-reivindica-direitos-trabalhistas/ 
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Tabela 3: Guia Lopes da Laguna 
Unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) 

 
Fonte dos dados: Secretaria Municipal de Saúde de Guia Lopes da Laguna (2017). 
Elaboração: SHIWA, Renato Massao, 2017. 
 
 Verificamos, que Guia Lopes da Laguna possui três unidades de Estratégia Saúde Familiar 
(ESF), localizadas nos bairros ao redor do centro da cidade, responsáveis por atenderem os 
moradores destas áreas. A primeira unidade foi fundada no ano de 2001, e a última, no ano de 2009. 
Ambas permanecem em funcionamento e atendem diariamente a população do município. No 
entanto, como podemos analisar, todas as unidades contam apenas com um único médico, sendo 
assim, a fila de espera para atendimento é grande. A consulta médica muitas vezes é realizada às 
pressas, para que o médico consiga atender o maior número de pacientes possível, caindo 
consideravelmente a qualidade do atendimento. Mesmo assim, alguns pacientes não conseguem ser 
atendidos e precisam voltar no outro dia para realizarem suas consultas. O médico é qualificado 
como clínico geral, portanto, não pode realizar procedimentos especializados, caracterizando os 
serviços de saúde destas unidades como atendimento de baixa complexidade, voltado apenas para a 
prevenção de doenças. Quando essa parcela da população que recebe atendimento nestas unidades 
necessita de tratamento médico não disponibilizados pelas ESF, é feito o encaminhamento para a 
Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada no centro da cidade, ou para o hospital público municipal. 
Na Tabela 4 podemos observar a Unidade Básica de Saúde (UBS) disponível para a população. 
 
Tabela 4: Guia Lopes da Laguna 
Unidade Básica de Saúde (UBS) 

 
Fonte dos dados: Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Guia Lopes da Laguna (2017). 
Elaboração: SHIWA, Renato Massao, 2017. 
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 A cidade possui apenas uma Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na área central. 
Atende os moradores do centro da cidade e os moradores de outras áreas quando encaminhados 
pelas ESF. Foi fundada no mesmo ano que a primeira ESF do município e permanece em 
funcionamento. Possui seis médicos, sendo um clínico geral, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, 
um nutricionista, um psicólogo e um psiquiatra. Sendo assim, os serviços públicos de saúde ofertados 
por esta unidade se diferencia dos serviços disponibilizados pelas ESF, pois, conta com especialistas 
de outras áreas da medicina que não se limitam apenas à clínica geral. Embora o tipo de atendimento 
seja para a prevenção e tratamento de algumas doenças, os serviços oferecidos também 
caracterizam-se como de baixa complexidade, tendo em vista que a unidade não possui 
equipamentos, infraestrutura e médicos especializados em serviços médicos mais complexos. O 
tempo de espera para atendimento também é lento, assim como nas ESF, devido a carência de 
profissionais e à fila de pacientes. No entanto, o tempo de espera é um pouco menor do que nas ESF 
e os pacientes conseguem ser atendidos no mesmo dia. Os casos mais graves são encaminhados 
para o hospital público municipal. Na Tabela 5 podemos observar como funciona os serviços de 
saúde no hospital público municipal. 

 

Tabela 5: Guia Lopes da Laguna 
Hospital público municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte dos dados: Direção Administrativa do hospital (2017). 
 
 O hospital público municipal foi fundado no ano de 2003 e permanece atuante. Nos anos que 
antecedem esta data, a população de Guia Lopes da Laguna dependia dos serviços públicos de 
saúde hospitalar existentes na cidade vizinha de Jardim, localizada a 6 Km² de Guia Lopes da 
Laguna. Atualmente, o hospital possui um total de cinco médicos, sendo que, apenas um médico 
atende por plantão. Este fator dificulta a agilidade e a eficiência dos atendimentos. Os pacientes 
precisam esperar pelo serviço durante horas. É comum dias em que não há médico de plantão, 
fazendo com que os pacientes tenham que esperar sua chegada. Estão contratados também, doze 
enfermeiros que revezam turnos, ficando três por plantão. O hospital possui ainda um radiologista 
responsável por tirar radiografia dos pacientes com suspeita de trauma, no entanto, não possui 
estrutura, equipamentos e profissionais que realizam cirurgias nos casos confirmados de fratura. O 
hospital dispõe de 32 leitos no hospital, porém, apenas doze são destinados para atendimentos 
através do Sistema Único de Saúde (SUS). Isto é, mais da metade dos leitos são destinados para 
atendimento particular. Os serviços de saúde caracterizam-se como atendimentos de baixa 
complexidade, entre eles destacam-se: radiografias, tratamentos de algumas doenças e 
queimaduras, serviços de maternidade, curativos, aplicação de medicamentos, entre outros. 
 Os casos mais graves de média e alta complexidade são encaminhados para a secretaria de 
saúde municipal que entra em contato com Campo Grande que agenda uma vaga para o paciente 
que necessita de tratamento especializado. O tempo de espera para o encaminhamento do paciente 
para tratamento em Campo Grande depende do serviço público de saúde que ele necessita e das 
vagas disponíveis nos hospitais da capital. Em casos de vaga disponível ou de risco de morte, o 
paciente é encaminhado imediatamente. O encaminhamento nos casos de realização de exames 
também costumam ser agilizados rapidamente. Já os casos de necessidade cirúrgica, podem 
demorar dias, semanas, meses, e, em algumas circunstâncias, até anos. Esta problemática, mostra a 
fragilidade existente nos serviços de Saúde não só das cidades em estudo, mas também das demais 
cidades brasileiras que vivenciam cotidianamente os problemas da saúde pública no Brasil.  
 O transporte dos pacientes é feito gratuitamente pela ambulância do município, que o leva até 
o hospital da capital, acompanhado de um enfermeiro padrão ou médico responsável. É a ambulância 
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do município que também o transporta novamente à Campo Grande quando são necessários os 
retornos para acompanhamento médico do tratamento realizado, até que o paciente receba alta 
médica.  
 
Considerações Finais 
 
 Campo Grande se caracteriza pelo papel de subordinadora na rede urbana regional, e, 
desempenha função de oferecer serviços especializados para outras cidades do seu entorno, nos 
mais variados setores, entre eles, na área da saúde. Esta articulação com as cidades de menor porte 
fortalece o seu papel hegemônico e condiciona os papeis dos centros urbanos que constituem a rede 
urbana.  

O ´poder público federal e estadual adotaram medidas de regionalização dos serviços de 
saúde, investindo verbas que fortaleceram os serviços de saúde na capital regional, com a finalidade 
dos serviços atenderem não só a demanda da população loca, mas também populações das cidades 
vizinhas e de outras regiões. 

Guia Lopes da Laguna é considerada uma cidade pequena com pouca expressão na rede 
urbana regional a qual pertence. Seus serviços de saúde atendem somente a população local. Possui 
um Hospital público municipal; uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e três unidades de Estratégia 
Saúde Familiar (ESF) tendo como atendimento, serviços de baixa complexidade que visam a 
prevenção de doenças e o tratamento básico de menor custo financeiro. Os serviços públicos de 
média e alta complexidade são encaminhados para Campo Grande. 

Embora Campo Grande disponibilize maior quantidade e qualidade de serviços públicos de 
saúde do que os outros centros urbanos da rede urbana regional, seus principais centros públicos 
sofrem superlotação de pessoas de outras cidades que direcionam-se para a capital em busca de 
atendimento especializado de média e alta complexidade (Ver Figura 7). Sendo assim, mesmo com 
os investimento realizados em Campo Grande na área da saúde, os serviços públicos apresentam-se 
de forma insatisfatória. 

 
Figura 7: Campo Grande 

Superlotação nos Hospitais Públicos 

 
Fonte:http://www.tribuna1.com/pesquisa-coloca-ms-como-3o-pior-em-investimentos-na-saude-em-
2014/ 

 
A proximidade de Guia Lopes da Laguna com a Capital Campo Grande contribuem para o 

fortalecimento das articulações entre as duas cidades. Em busca de serviços públicos de saúde 
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especializados, além da ambulância municipal de Guia Lopes da Laguna, que transportam a 
população da cidade para Campo Grande, algumas pessoas também optam por deslocarem-se até a 
capital regional utilizando carro próprio ou pagando condução de transporte coletivo, considerando 
como uma boa opção para a realização de seus tratamentos médicos e hospitalares. 

Sendo assim, este trabalho buscou levantar questões acerca das articulações entre uma 
cidade pequena e uma cidade de maior porte de uma rede urbana regional, focando nas disparidades 
existentes entre as duas cidades e na diferenciação de seus papeis e funções desempenhadas 
regionalmente.  

Em relação às discussões apresentadas, importante destacar, conforme aponta Calixto e 
Nascimento (2015, p. 59) que “não se trata de processos que estão prontos e acabados, haja vista 
que a realidade é dinâmica”. Sendo assim, essas articulações ocorrem em um espaço/tempo, 
passível de alterações constantes, na medida em que novos elementos passem a fazer parte das 
relações entre as cidades da rede urbana regional. Desta maneira, apresentamos um recorte 
temporal que proporcionou uma análise da dinâmica de interação entre as duas cidades que foram 
objeto de estudo deste trabalho. Por isso, acreditamos que este texto possa contribuir para o 
enriquecimento do assunto referente à temática da articulação entre cidades de diferentes portes, que 
fazem parte de uma mesma rede urbana, com a finalidade de preencher lacunas existentes em 
decorrência da falta de estudos relacionados às cidades pequenas, que mostram a importância de 
novas reflexões sobre o tema. 
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Resumo 
Aquiescer-se com a realidade socioespacial das cidades na atualidade tem se tornado um exercício 
cada vez mais inverossímil, devido a banalização da pobreza e das desigualdades alentadas por 
políticas públicas reversas, cuja implementação visaria equiparar as desigualdades, mas resulta em 
profundas contradições que agudizam os processos excludentes nas cidades brasileiras. Duas das 
maiores preocupações da população brasileira habitante da antítese do meio urbano é o “sonho” – que 
na verdade é um direito – à casa própria e o acesso aos serviços de saúde. Buscando compreender as 
contradições das políticas públicas setoriais, habitacionais e de saúde, este artigo faz um recorte 
dessa realidade, ao enfocar o acesso aos serviços de saúde pública na cidade de Dourados pelos 
moradores dos loteamentos Dioclécio Artuzi I e II, implementados a partir do Programa Minha Casa 
Minha Vida, na borda urbana sul da cidade, desprovida das infraestruturas sociais e urbanas. Para tal 
estudo foram realizadas pesquisas bibliográficas em torno das políticas públicas brasileiras e também 
a aplicação de questionários em Trabalho de Campo no loteamento. Sabe- se que a situação de 
acesso aos serviços de saúde pública no país é complexa e enfrenta diversos desafios. Localmente, 
pode-se afirmar que os moradores dos loteamentos analisados não fogem dessa mesma realidade, 
concluindo-se a percepção de diversos caminhos para a melhora coletiva do uso de recursos públicos, 
da administração correta das políticas efetivadas e também a necessidade de mudança na forma de 
se pensar e viver a Cidade, com políticas públicas integradas e efetivas e não isoladas. 
 
Palavras chave: Acesso aos serviços de Saúde. Desigualdades socioespaciais. Sistema Único de 
Saúde. Programa Minha Casa, Minha Vida. 
 
Abstract 
Consent with the socio-spatial reality of the currents cities has become an improbable exercise, due the 
trivialization of poverty and inequality encouraged by public policy reverse, whose implementation seems 
to equate the inequalities, but results on deep contradictions that explicit the excluding processes of the 
Brazilian cities. Two of the biggest preoccupation of Brazilian population that lives on the urban 
antitheses environment is the “dream” – that actually it is a right – of the own house and the access of 
health services. Searching understand the contradictions of sectorial, housing and health public policies, 
this article made a clipping of this reality, when focusing the access of health public services by the 
residents of allotment “Dioclésio Artuzi I and II”, of the Dourados city, implemented from “Programa 
Minha Casa Minha Vida”, on the south edge of the city, without social and urban infrastructures. For this 
study has been fullfiled bibliographic researches about the Brazilians public policies and the application 
of questionnaires on Camp Work in the allotment. It is know that the situation of access to health public 
services on the Brazil is complex and faces various challenges. Local, the residents of the allotment 
doesn’t escape of this reality, concluding the perception of several ways to a collective improvement of 
use the public resources, the right administration of policies implemented and also the need of change 
the way of think and live the City, together with integrated and effectives public policies, and not isolates. 
 
Key works: Access to health services. Socio-spatial inequalities. Health Unic System. My Home, My 
Life Program. 
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Introdução 
 

 A cidade de Dourados, situada em Mato Grosso do Sul - na porção Sul do estado - é 
considerada como uma Cidade Média. Isso por conta da relação de hinterlândia que mantém com os 
municípios e distritos situados em sua região, principalmente no setor agroindustrial, educacional – 
com destaque para o ensino superior – e também nos serviços de saúde de média e alta 
complexidade, públicos e privados (SILVA, 2011). 
 Assim, como nas demais cidades médias, Dourados se caracteriza por (re)produzir uma 
acentuada desigualdade socioespacial advinda da complexidade dos serviços oferecidos, excluindo 
parcela de sua população que não se enquadram na lógica do mercado de trabalho conforme Vieira 
(2009). Dessa maneira, as políticas habitacionais, como o Programa Minha Casa, Minha Vida, 
acirram estas desigualdades ao alocarem e concentrarem os empreendimentos nas bordas 
periféricas e mal equipadas do município, com o intuito exclusivo de resolver o problema da falta de 
moradia própria e, consequentemente, criam-se novos problemas relativos aos demais serviços, 
como é o foco desse artigo: o acesso à saúde pública, como também a dificuldade de acesso à 
creches e escolas, lazer, serviços dos mais variados e até mesmo no acesso ao trabalho. 
 O SUS, Sistema Único de Saúde, é prestador dos serviços de saúde pública em todo o país. 
Conforme afirmado por Peres (2015), o acesso ao Sistema estabelece grandes desafios que 
percorrem as esferas de financiamento e principalmente gestão. Apesar de manter princípios que lhe 
oferecem legitimidade (a universalidade, a integralidade e a equidade), o SUS falha na comunicação 
harmoniosa com as demais políticas públicas de interesse social, não atendendo as especificidades 
de cada localidade. Ou seja, também se apresenta como uma política setorial. 
 Nos loteamentos Dioclécio Artuzzi I e II, situados no extremo Sul do perímetro urbano de 
Dourados, conforme mapa abaixo, uma de suas maiores deficiências e carências se encontra na falta 
de equidade com os serviços de saúde. O programa, ao se preocupar em destinar parte das unidades 
habitacionais as pessoas que passariam por uma situação de desigualdade ainda maior – como é o 
caso dos portadores de deficiência (5%), famílias com extrema vulnerabilidade socioeconômica (5%), 
idosos (5%) e moradores de áreas de risco (LEI n°3.601) – contraditoriamente afasta os mais 
necessitados dos serviços de saúde pública e, por conseguinte, de seu acesso. Tal realidade indica a 
falta de preocupação com as especificidades de cada região, revela a setorialidade e a falta de 
articulação com outras políticas públicas e mantém uma regra de “busca por terrenos baratos, padrão 
construtivo das casas e geração de serviços na área da construção civil” (AMORE, 2015). 

Por essas objeções, esse estudo teve o intento de conhecer uma parte dessa realidade, 
utilizando como estudo de caso os loteamentos Dioclécio Artuzi I e II, cujo enfoque neste texto se 
pauta, exclusivamente, em averiguar tais complexidades e dificuldade no acesso aos serviços de 
saúde pública. Valendo-se da pesquisa bibliográfica sobre os aspectos nacionais dessas políticas 
públicas e o levantamento de dados in loco, com trabalhos de campo e aplicação de questionários 
voltado a conseguir expor a visão daqueles que vivem cotidianamente essa realidade desigual e 
excludente.
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Procedimentos Metodológicos 
 

Para a realização dessa pesquisa foram reunidas bibliografias relativas ao tema: 
Sistema Único de Saúde, Programa Habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, acesso aos 
serviços de saúde e   acessibilidade na cidade, objetivando embasar-se teoricamente e dar 
sustentação para o artigo e compreender como as políticas públicas são implementadas de 
forma isolada, sem articulação entre elas que possam promover o bem-estar e melhorar as 
condições de vida da população. 

Uma segunda etapa da pesquisa foi o levantamento de dados em fontes secundárias, 
principalmente junto à AGEHAB (Agência Municipal de Habitação de Dourados), com o intuito 
de caracterizar o recorte espacial de análise e, ainda, o levantamento de informações junto à 
Secretaria Municipal de Saúde com o intuito de localizar e caracterizar os serviços de saúde 
mais próximos dos moradores dos loteamentos analisados. 
 Posteriormente, partimos para a pesquisa empírica, com o estudo de caso nos 
Loteamentos Dioclécio Artuzi I e II, através da aplicação de um questionário, com perguntas 
fechadas e abertas com o intuito de revelar a realidade a partir da concepção dos moradores 
do loteamento. Ao todo, foram aplicados 64 questionários

51
, de forma aleatória, em um total de 

quinze visitas, que foram realizadas através do transporte coletivo da cidade, buscando se 
aproximar ao cotidiano de boa parte dos moradores que se deslocam, prioritariamente, dessa 
forma, mesmo sendo um serviço precário e irregular. 
 Após análises dos resultados do Trabalho de Campo, foram elaborados gráficos 
informativos constatando a opinião da população, e também um mapa com a representação do 
espaço geográfico do município, correlacionando o Loteamento com os locais dos serviços de 
saúde, assim como uma tabela informativa das distâncias percorridas entre os mesmos. 

 
O PMCMV enquanto política habitacional 
 

O PMCMV é uma política de governo na forma da Lei n°11.977 de julho de 2009, e tem 
como objetivo nivelar o déficit habitacional brasileiro majoritariamente via parceria com 
empresas privadas do setor da construção civil, para construção de unidades habitacionais, em 
escala industrial utilizando recursos do Orçamento Geral da União e tendo a Caixa Econômica 
Federal como Agente Financeiro (CARDOSO, 2014). 

Pode ser considerado como uma “ação emergencial anticíclica de apoio ao setor de 
construção privado para evitar o aprofundamento do desemprego, ameaça concreta na virada 
de 2009” (BONDUKI, 2009, p.13), pois sua promulgação se deu no contexto da forte crise 
econômica mundial, a “crise do subprimes”, originada inicialmente nos Estados Unidos.  

Existe um fragmento em Lefèbvre (2008 [1965], p.26) que remete a filosofia de políticas 
como as do PMCMV: 

 
 

Os partidos de esquerda contentam-se com reclamar 
“mais casas”. Por outro lado, não é um pensamento 
urbanístico que dirige as iniciativas dos organismos 
públicos e semipúblicos, é simplesmente o projeto de 
fornecer moradias o mais rápido possível pelo menor 
custo possível. 

 
Não queremos com isso, desconstruir a importância que é se pensar em uma política 

habitacional para com aqueles que historicamente foram deixado às margens dos “avanços e 
progressos” que o sistema capitalista trouxe, mas sim firmar um ponto de que isso seja 
realizado da maneira mais humana possível, pois o simples fato de se ter a moradia é 
indiferente a toda uma construção do que é habitar e vivenciar a cidade e seus serviços 

                                                           
51

 A amostra de 64 questionários foi obtida a partir do  Laboratório de Epidemia e Estatística, vinculado ao 
Instituto Dante Pazzanese, a partir da estimativa de uma média. Para maiores informações acessar o site 
www.lee.dante.br 

 
 

http://www.lee.dante.br/
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oferecidos, na perspectiva do verdadeiro Direito à Cidade, conforme preconizado por Lefèbvre 
(2008 [1965]).   

 Porém, é preciso se ater ao fato de que em suas propostas de faixas de atendimento, 
ele foge da lógica de concentrar o atendimento exclusivamente na camada mais pobre da 
população, que segundo AMORE, (2015, p.17) era responsável por 90% do déficit habitacional 
brasileiro no período de seu lançamento, esticando assim suas faixas de atendimento para as 
classes médias, conforme apontamos no quadro abaixo. 
 
Quadro 1: Faixas de rendas atendidas pelo PMCMV 

Fase Faixa Renda familiar mensal 

Fase 1 

1 Até R$1.395,00 

2 De R$1.395,00 a R$2.790,00 

3 R$2.790,00 a R$4.650,00 

 

Fase 2 

1 Até R$1.600,00 

2 De R$1.600,00 a R$3.100,00 

3 De R$3.100,00 a R$5.000,00 
Fonte: Amore (2015). 

 
Com isso, o PMCMV se desdobra em uma política de âmbito nacional que universaliza 

as problemáticas vivenciadas pela população sem moradia, se dissociando até do que vinha 
sendo discutido pelo Ministério das Cidades, na elaboração do PLANHAB (Plano Nacional de 
Habitação), além de também assumir três elementos básicos presentes em seus loteamentos, 
a “padronização da construção, geração de economia de escala e procura por terrenos 
baratos” (AMORE, 2015, p.103), configurando mais uma política econômica, para privilegiar o 
mercado imobiliário e as construtoras do que uma política pública habitacional propriamente 
dita (BONDUKI, 2009). Nesse sentido Boulos (2015, p.113-114) afirma que:  

 
O Minha Casa Minha Vida não foi construído como um programa 
habitacional. O objetivo não é e nem nunca foi resolver o déficit habitacional 
do Brasil. O objetivo do Minha Casa Minha Vida foi garantir liquidez para o 
setor da construção civil e surgiu, não por acaso, no primeiro semestre de 
2009 como resposta à crise de 2008, depois do estouro da bolha do subprime 
nos Estados Unidos, ocasião em que o setor da construção no Brasil e no 
mundo  todo sofreu ameaça de falência em série.(...) Foi a  forma que 
encontraram para dar liquidez para essa  turma. Injetar recursos públicos 
para que as construtoras gerissem o Programa, afinal, as construtoras são o 
agente principal. O Programa não está articulado com nenhuma política de 
cidade. Ele não constrói cidade e, sim, conjuntos habitacionais que viram 
guetos, porque constroem nas regiões mais distantes e periféricas.  

  
 
O SUS quanto política pública e o desafio ao acesso amplo e irrestrito 

 
O Sistema Único de Saúde utilizado pela população brasileira teve seu nascimento em 

1990, através da lei 8.080/90, assinada e sancionada pelo ex-presidente Fernando Collor de 
Mello, e visa regular os serviços de saúde prestados no país. No Art.2º é apresentado que “a 
saúde é direito fundamental de todo ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício”, sendo assim a garantia ao acesso a estes serviços 
prestados no Brasil responsabilidade do governo. 

Para que o Sistema possa se organizar há a necessidade de se cumprir várias 
diretrizes, as quais devem ser garantidas durante todo o processo. Quanto ao acesso, prega-se 
o princípio da “universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de sua 
assistência” (BRASIL, lei n°8080. Art.7º/I). Para que isso possa ocorrer, o SUS se divide em 
setores que abrangem demandas nacionais e regionais, partindo do seu princípio de 
descentralização político-administrativa (BRASIL, lei n°8080/ Art 7º/IX) para que se possa 
garantir o atendimento as diferentes necessidades locais.  

Apesar de tentar atender as diferentes demandas do país, o Sistema trata de atenção à 
saúde em diferenciadas escalas e magnitudes: desde a Atenção Básica, passando pela Média 
e até a Alta complexidade. A atenção básica compõe a “porta de entrada” do sistema, e é 
acessada, principalmente através da UBS (Unidade Básica de Saúde), conforme aponta Peres 
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(2015, p.18), a partir da suspeita de qualquer problema de saúde. Nessa instância ocorrem 
consultas, vacinações, exames e certos procedimentos simples, assim como a distribuição de 
medicamentos à população. 

Foi fundamentada na Portaria Nº 2488, de 21 de Outubro de 2011 a criação da Política 
Nacional de Atenção à Saúde, bem como revisão de diretrizes e normas para a Estratégia 
Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Ela 
funciona em “territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 
populações” (PNAB, 2012).  

Outra maneira de se ter acesso ao SUS seria pela emergência, através principalmente 
de hospitais e da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e também pela fila de transplante de 
órgãos, (PERES, 2015, p.18). Tais setores, caracterizados de média e alta complexidade no 
SUS, consomem em torno de 40% dos recursos alocados para a Saúde e possui sua própria 
rede de informação, financeira e de organização, segundo Silva (2007, p.11). Porém, como dito 
que a atenção básica é a principal porta de entrada para o Sistema, ela também carrega a 
responsabilidade de ser ordenadora e poderia conter a resolutividade de pelo menos 80% dos 
problemas de saúde sem precisar das demais instâncias, (PERES, 2015, p.18). 

O acesso a saúde depende da regulação do sistema, e nesse âmbito se encontram 
desafios que fazem com que toda a população sofra com filas, demoras e falta de oferta via a 
demanda existente. Segundo Peres (2015, p.18) observa-se que as principais queixas dos 
usuários são voltadas para a “burocracia do sistema” ou até mesmo para a “falha de 
comunicação”. A falta de transparência, falta de proximidade com as reais necessidades da 
população de cada território no que concerne suas tendências epidemiológicas e os interesses 
financeiros nos procedimentos previstos são apontados pelo autor como alguns dos fatores 
que desencadeiam o grande problema de acesso aos serviços de saúde observados hoje no 
Brasil. 

 
Conhecendo brevemente o município de Dourados. 

 
A cidade de Dourados, assim como em diversas cidades de Brasil, teve como indutor 

principal na sua constituição a atividade comercial para atender o setor agrícola, e 
posteriormente diversificando-se em outros serviços, acompanhando o país que, de acordo 
com Santos (1993, p.29), passou por uma profunda modificação entre os anos de 1940 a 1980, 
marcado pelo contexto de fim da segunda guerra mundial, onde a população total do país 
triplica de tamanho e a população urbana cresce sete vezes e meio. 

Realidade essa, que no Brasil, e sobretudo na cidade de Dourados, tornou-se 
incompatível para que as outras formas de sociedade que aqui já habitavam, como os 
indígenas e dos quilombolas (MOREIRA, 1990), ou seja, a “o projeto de integração matou a 
alma do índio” (LIDERANÇA ÍNDIGENA apud MOTA, 2017, p.63), como também, a população 
proletária que começava a se formar com o avanço dos meios de produção capitalista nas 
cidades brasileiras. 

Contudo, esse modelo continua a s reproduzir pois, ao mesmo tempo que Dourados se 
apresenta como uma cidade média (SILVA, 2011 e CALIXTO, 2011), que concentra, coordena 
e determina a oferta de serviços no setor agroindustrial, na prestação dos serviços de saúde de 
complexidade média e alta e exerce uma centralidade regional na área educacional de nível 
superior, continuar a reproduzir e acirrar os processos excludentes, conforme apontado por nos 
trabalhos de Souza (2015) e Souza e Vieira  (2014). 

Segundo Lefebvre ([1965] 2008), apesar de a urbanização preexistir a industrialização, 
ela se configuraria como “indutora” enquanto que a problemática urbana produzida a partir dela 
seja a “induzida”. Assim, o processo de industrialização e, também, de agroindustrialização, 
constitui-se com umaa ideologia liberal que produz, inevitavelmente, espaços desiguais, pois 
em sua essência, necessita da exploração da força do trabalho para se desenvolver. 

Assim, o processo de consolidação das cidades médias acaba por banalizar as 
condições de vida das pessoas com baixa renda em sua urbanização e crescimento, (VIERA, 
2009). Ou seja, (re)produz-se uma lógica urbana que afasta cada vez mais as pessoas de 
baixa renda dos serviços oferecidos em seu município e, ao mesmo tempo, corroendo e 
destruindo a consciência coletiva do direito à cidade dessa classe social, tornando a cidade e o 
urbano algo nefasto e excludente. 

Contexto, este, que se reforça, intrinsecamente, em Dourados, quando das 
implementação das políticas setoriais de habitação, como o Programa Minha Casa, Minha Vida 
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(PMCMV) e a de saúde pública, com o Sistema Único de Saúde (SUS) e as dificuldades de 
acesso por parte da população empobrecida e excluída.  

 
Os serviços de saúde prestados em Dourados 

 
Dourados, como apontamos anteriormente, é referência em serviços de saúde na sua 

hinterlândia, já que a mesma apresenta uma influência em 21 cidades de forma direta e em 13 
cidades de forma indireta sendo que desta última, duas estão localizadas no estado do Paraná, 
reforçando ainda mais a questão sobre Região da Grande Dourados, conforme aponta Silva 
(2011), prestando serviços desde a baixa até a alta complexidade, sejam eles públicos ou 
privados.  

Ao todo, Dourados possui 33 Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo as mesmas 
distribuídas pelas diferentes áreas da cidade, sendo nove delas na porção Oeste, 12 ao Norte, 
6 ao Sul e mais 6 ao Leste (DOURADOS, 2016). Conforme especificado anteriormente, as 
unidades trabalham nos seus territórios específicos, acolhendo as demandas da população 
local e fazendo o seu acompanhamento, através da Estratégia Saúde da Família (ESF) e dos 
Agentes Comunitários de Saúde. 

Há, ainda, os serviços de média e alta complexidade oferecidos no município. Uma 
única  UPA (Unidade de Pronto Atendimento) para atender toda a demanda de emergência no 
âmbito público do município e Hospitais com atendimentos especializados, sendo estes: 
Hospital da Vida, Hospital Evangélico (privado mas com leitos do SUS), Hospital Universitário e 
Hospital das Missões (exclusivo para o atendimento indígena, e assim localizado na reserva 
indígena Jaguapiru) e conta, ainda, com dois CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), um 
Centro de Referência em Tuberculose e Hanseníase (CRTH) e o Serviço de Atendimento 
Especializado e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA) que atendem pacientes 
com AIDS/HIV e demais DST’s.  

Grande parte das unidades encontram-se no centro da cidade de Dourados, tornando o 
acesso dificultado, pois localizadas distante da população que delas necessitam. Poucas 
unidades, como o Hospital Universitário, encontram-se mais nas periferias da cidade, mas 
ainda numa borda distante da população de menor poder aquisitivo. Assim, essa localização 
central não é sinônimo de qualidade, uma vez que não se torna possível para todos cidadãos 
chegar até esses locais com facilidade, principalmente os que residem nas bordas urbanas. 

 
 
O acesso aos serviços de saúde pelos moradores dos loteamentos Dioclécio Artuzi I e II. 
 

Para contextualizar a proposta de articular as políticas habitacionais e de acesso à 
saúde, definimos como recorte territorial e empírico os loteamentos Dioclécio Artuzi I e II, 
construídos no âmbito da política habitacional do Programa Minha Casa Minha Vida, que, como 
apontam diversos autores, dentre eles Bonduki (2009) e Cardoso (2013) concentra e reforça a 
reprodução muito forte das desigualdades socioespacias, na lógica capitalista da estruturação 
das cidades, pois construímos cidades para o mercado, como investimento e não para as 
pessoas viverem (HARVEY, 2015). 

Ambos os conjuntos, foram construídos no âmbito da faixa 1 do programa, para 
pessoas com baixa renda. Concluídos e entregues, respectivamente, em novembro de 2012 e 
abril de 2013, possuem um total de 465 moradias (casas unifamiliares), sendo 238 
pertencentes ao Dioclécio Artuzi I e 227 no Dioclécio Artuzi II. Estes dois conjuntos 
habitacionais são um exemplo pertinente à respeito das tipificações básicas apontadas por 
Amore, Rufino e Shimbo (2015) e já citadas anteriormente, em relação a “padronização da 
construção, geração de economia de escala e procura por terrenos baratos”, evidenciando 
assim - e também pelos relatos dos moradores - a precariedade das construções, problemas 
estruturais presente nas casas e principalmente da distância do conjunto em relação aos 
equipamentos urbanos necessários ao direito à cidade. 
 Assim, buscando identificar a realidade vivida pelos moradores no que se diz respeito 
ao (não)acesso aos serviços de saúde, foi elaborado e aplicado 64 questionários, em trabalhos 
de campo, pois o entendemos que na produção do conhecimento geográfico o Trabalho de 
Campo torna-se um instrumento chave, baseado, sobretudo, na “articulação entre conceitos, 
teorias e procedimentos metodológicos” (SERPA, p.10, 2006), principalmente, diante da 
especificidade da ciência geográfica frente às outras disciplinas. 
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É com a utilização dos recursos do Trabalho de Campo que as ciências, sobretudo a 

Geografia, encontra sua autonomia para analisar, conceituar e recortar o espaço, respeitando a 
ordem cronológica dos objetos estudados garantindo uma análise consistente e uma totalidade 
dos processos estudados. No caso específico da Geografia, centralizar suas discussões no 
estudo da dimensão social do espaço, bem como a dimensão espacial da sociedade. (SERPA, 
2006).   

Sendo assim, ressaltamos a importância do Trabalho de Campo na Geografia, como 
base da pesquisa, do ensino, da extensão e da produção do conhecimento geográfico. Pois, o 
Trabalho de Campo é o laboratório por excelência do geógrafo, tanto como ferramenta 
metodológica para o ensino, bem como método de trabalho e pesquisa, sendo essencial para 
que o aluno possa desenvolver a habilidade da investigação in loco e não apenas a partir do 
trabalho em gabinete e sala de aula conhecendo a realidade empírica. 

Foram constatados, primeiramente, as dificuldades espaciais e físicas para o acesso à 
saúde, em vista das distâncias impostas entre os moradores do loteamento e a falta de acesso 
à veículos próprios para transporte, bem como a existência de uma rodovia que necessita ser 
atravessada para realizar ou acessar qualquer serviço e, citada pelos moradores, como de 
“difícil ultrapassagem a pé”. Nesse sentido, na tabela a seguir são apresentados as distâncias 
relativas aos loteamentos Dioclécio Artuzi I e II e os lugares de serviços citados anteriormente, 
bem como um mapa de localização de todos pontos referenciados.  

 
Tabela 1 – Distâncias Loteamentos até Serviços de Saúde: 

 
Fonte: Trabalho de Campo (2016). Elaboração: Autores (2016) 

Um segundo elemento que revela o descompasso entre as duas políticas públicas e 
que afetam diretamente as condições de vida da população empobrecida e que se correlaciona 
com os problemas das distâncias é o elevado percentual de pessoas portadoras de deficiência 
habitando nos dois loteamentos, resultado de uma “política de inclusão” que determina que 5% 
das unidades habitacionais destinam-se, exclusivamente, para estas pessoas, mas que, 
contraditoriamente a exclui uma segunda vez por não se garantir o acesso aos serviços e 
tratamentos de saúde especializados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidade de Destino Distância a pé (km - tempo) Distância carro (km - tempo) 

UBS “Jardim Guaicurus” 1,8 kms – 24 minutos 1,8 kms – 6 minutos 

UPA – Pronto Atendimento 3,0 km – 39 minutos 3,0 kms – 7 minutos 

Hospital Evangélico 6,3 kms – 1h e 20 minutos 7,2 kms – 13 minutos 

Hospital da Vida 7,3 kms – 1 h e 34 minutos 7,8 kms – 18 minutos 

Hospital Universitário 11,4 kms – 2h e 22 minutos 12,7 kms – 22 minutos 
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Gráfico 1 – Residências com moradores portadores de deficiências: 
 

 
Fonte: Trabalho de campo (2016). Elaboração: Autores (2016) 

 
 Parafraseando Lefebvre (2008 [1965]): “a economia industrial, não acompanha a vida 
social”, ou seja, ao não equipar devidamente as áreas onde são direcionadas essas políticas 
urbanas, como essa que estamos analisando, cria-se contraditoriamente mais problemas na 
vida cotidiana do morador, adjacentes aquele da moradia, assim, um programa habitacional 
que visa solucionar o problema da falta de moradia das pessoas, acaba reforçando ou criando 
novos problemas, como o fato de 100% dos moradores relatarem que não existe uma 
cobertura dos agentes de saúde da família no bairro, uma vez que esses não passam em suas 
casas pelo fato do bairro não estar na abrangência da política. 
 Isso, aliado a um número expressivo de casas que contém em seu núcleo algum 
membro familiar com alguma deficiência (Microcefalia, Hidrocefalia, Síndrome de Down, 
Síndrome do Espectro do Autismo, e ainda problemas relativos a acidentes de trabalho), revela 
uma realidade perversa à qual estão submetidos os moradores, que são cada vez mais 
afastados dos centros sociais de saúde e saúde mental, como o CAPS de Dourados, localizado 
na área central da cidade de Dourados. 

Na sequência, no gráfico 2, apresentamos as informações referentes aos locais mais 
utilizados pelos moradores para realizarem suas consultas médicas. 
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Gráfico 2 – Locais mais utilizados para consultas médicas 
 

 
Fonte: Trabalho de campo (2016). Elaboração: autores (2016) 
  

Os dados expressos no gráfico indicam uma maior utilização da UBS (Unidade Básica 
de Saúde) do Jardim Guaicurus pelos moradores do loteamento Dioclécio Artuzi I e II. Isso 
comprova o que é afirmado por Peres (2015), onde a atenção básica de saúde é a porta de 
entrada para o acesso aos serviços prestados pelo SUS, e assim tem a responsabilidade de 
ser reguladora do sistema. O principal recurso utilizado para a organização da regulação na 
atenção básica é chamado de SisReg, segundo ainda Peres (2015), o mesmo é disponibilizado 
pelo Ministério da Saúde e está integrado com outros bancos de dados gerenciados pelo 
Ministério, como por exemplo o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde (CNES) e 
também o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos (SIGTAP). O SisReg, de 
acordo com a Diretrizes para Implantação de Complexos Reguladores, consiste em uma 
ferramenta online de gerenciamento, para administrar vagas disponíveis e verificar a instituição 
mais adequada a cada paciente, considerando critérios como regionalidade e complexidade de 
cada caso.   

Afirmado por Peres (2015), a atenção básica possui capacidade de resolução para pelo 
menos 80% da demanda advinda da população, porém o mau gerenciamento, o afastamento 
com o público, e os interesses financeiros atrapalham tal regulação e resultam na dificuldade 
ao acesso dos serviços de saúde, tanto em Dourados quanto em todo o país. 
 A utilização da emergência, no caso os moradores fazem acesso a UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) da cidade de Dourados, é estabelecida em casos de rápida resolução e 
possui encaminhamentos diferentes. O acesso a estes locais tem um desafio maior ainda, 
sendo ditas por Peres (2015) como uma entrada mais curta para o acesso aos serviços de 
saúde, caracterizando a superlotação dos mesmos e a consequente dificuldade de 
atendimento.  
 No entanto, o que chama atenção é que mais de 50% da população não utiliza ou não 
acessa a Unidade de Saúde de referência para o loteamento, reforçando a dissociação entre 
as políticas habitacionais e de acesso aos serviços de saúde. 

E isso é corroborado com os dados dos gráficos 3 e 4, a seguir, que revela a opinião 
dos moradores e usuários em relação à Unidade de Saúde de referência e a Unidade de 
Pronto Atendimento. 
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Gráfico 3 – Satisfação dos entrevistados em relação a UBS Jardim Guaicurus: 
 

 
Fonte: Trabalho de campo (2016). Elaboração: Autores (2016) 
 
 Para poder acessar aos serviços de saúde da Atenção Básica, os moradores do 
Dioclécio Artuzi I e II necessitam andar 1,8 km, atravessando a Rodovia MS 156 – considerada 
pelos mesmos como perigosa. As principais críticas ouvidas durante o Trabalho de Campo no 
loteamento foram: falta de médicos e de especialidades disponíveis, lotação de espaço e falta 
de infraestrutura para atender a quantidade de pacientes. 
 Por outro lado, o PNAB (2012) (Plano Nacional de Atenção Básica) aponta o seguinte: 
“a proximidade e a capacidade de acolhimento, vinculação, responsabilização e resolutividade 
são fundamentais para a efetivação da atenção básica como contato e porta de entrada 
preferencial da rede de atenção”. No caso específico da UBS que atende a população dos 
loteamentos aqui analisados é notório perceber que ele afronta as diretrizes em vários 
sentidos, conforme apontam os relatos dos entrevistados. 

A proximidade não é efetiva, sendo que as pessoas são dependentes de um transporte 
público ineficiente, e para se locomoverem a pé passam por trajetos de alta periculosidade, o 
que torna o acesso físico dificultado. A capacidade de acolhimento é falha, uma vez que faltam 
profissionais e a demanda populacional do território abrangido pelo Posto Guaicurus é maior do 
que a oferta dos serviços. E, ainda assim, a atenção domiciliar que deveria ser dada por 
Agentes Comunitários de Saúde não acontece no loteamento, uma vez que os mesmos não 
fazem a cobertura da área. 

Assim, é fácil concluir o porquê da reação tão negativa em relação à UBS, que deveria 
ser tida como porta de entrada principal e resolutiva dos problemas. É função das mesmas 
serem base, resolutiva, conhecer as demandas de saúde da sua área, ter elevado grau de 
descentralização (PNAB), porém a realidade provada não condiz com o preconizado pela 
normativa.  

Isso revela, novamente o descompasso entre a política pública habitacional e a política 
de acesso à saúde, ou seja, a localização do loteamento não considerou a existência e/ou 
capacidade de atendimento e infraestrutura da unidade de saúde para atendimento básico para 
a população.   
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Gráfico 4 – Satisfação dos entrevistados em relação à UPA  
 

 
Fonte: Trabalho de campo (2016). Elaboração: Autores (2016) 

 
Na UPA de Dourados, são utilizados “Classificações de Risco” para que se possa 

ordenar o acesso, em vista da urgência de cada caso e o tempo máximo de espera para o 
atendimento. Peres (2015) diz que tal política, aplicada tanto em ambulatórios – como na UPA 
de Dourados – quanto em hospitais, contribuem para o conhecimento da população e 
ordenamento da regulação, sendo importantes passos para a resolução do problema de 
acesso na média e alta complexidade dos serviços de saúde do SUS, em nível local e também 
nacional.  

Outro instrumento de extrema importância para auxílio ao acesso nesse nível são os 
Complexos Reguladores, os quais segundo as Diretrizes para Implantação de Complexos 
Reguladores são compostos por centrais de regulação como a Central de Regulação de 
Urgência (inclui o SAMU), Central de Regulação de Internações, Central de Regulação 
Ambulatorial, Central de Regulação da Alta Complexidade, dentre demais.  

O problema estrutural das UPA’s, comentado por Peres (2015), também se compõe em 
muitas vezes não conseguir atender a situação demandada pelo usuário. O atendimento mais 
resolutivo em emergências faz com que a superlotação de leitos seja constante, vista outras 
unidades de médio e pequeno porte, como as UBS (Unidades Básica de Saúde). Para que se 
possa melhorar a situação da UPA, seria necessário a vinculação das Unidades à atenção 
básica ou aos hospitais especializados, com o papel de diminuir as filas, ao atender as 
urgências (PERES, 2015). A mesma não deve ser vista como substituta de hospital e nem deve 
ter um tempo de permanência do usuário superior a seis horas, visto que se o mesmo precisa 
de internação, também necessita de exames e procedimentos mais complexos que estão além 
do papel da Unidade de Pronto Atendimento.  

 
 
Considerações Finais 
 
 O PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida) ousou ser a maior política pública 
habitacional no Brasil. Assim, cria-se a noção da problematização na sua conduta e como isso 
reflete de forma decadente, em esferas sociais, no espaço urbano. Isso devido a não 
preocupação com a transformação da cidade para uma melhor qualidade de vida de seus 
moradores de baixa renda, e sim o propósito vulgarizado na procura de terrenos de baixo valor 
– nas bordas do município – para a construção de unidades habitacionais padronizadas que 
não se atentam às necessidades da população alvo da política habitacional. 
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 Conjuntamente, há o SUS (Sistema Único de Saúde) como uma das maiores e únicas 
políticas no mundo, que visa garantir o acesso universal à saúde de forma gratuita a toda 
população brasileira, sendo responsabilidade exclusiva do Estado. Em contrapartida, 
problemas existentes na gestão e no financiamento do mesmo problematizam o cumprimento 
da sua função social, causando um alto índice de desaprovação por parte dos usuários de 
forma geral, assim como também de seus servidores. 
 Ambas as políticas públicas reproduzidas em Dourados carregam em si os mesmos 
impasses de âmbito nacional citados acima, em conformidade com a visão dos loteamentos 
Dioclécio Artuzi I e II. Em acordo com o Trabalho de Campo realizado, é possível averiguar nos 
loteamentos a falta de infraestrutura, dificuldade de acesso aos usuários de transporte público 
para locomoção cotidiana, afastamento dos principais serviços prestados na cidade e, 
especialmente notado, a forma em que tais empecilhos afetam o acesso à saúde. 
 Segundo dados colhidos e relatos dos morados, há uma dificuldade existente no 
acesso físico à UBS Jardim Guaicurus, pela distância e presença da rodovia no caminho, falta 
de profissionais na UBS para a realização de consultas diárias, atrasando o agendamento 
prévio e assim, como consequência de tal cenário, uma superlotação na UPA – única da cidade 
– que apesar de ter como objetivo o atendimento apenas de emergências, acaba sendo feita 
de porta de entrada mais rápida para procedimentos simples que teriam a sua resolução no 
acesso básico de saúde.  
 Por fim, é observado claramente um cenário tipicamente problematizado, e de 
repercussão em cunho nacional. Atenta-se, logo, para a criação de novas políticas públicas 
baseadas e fundamentadas em reconfigurar a forma em que o social urbano é pensado, nas 
suas instâncias excludentes e insuficientes, para que assim haja uma nova forma de se viver a 
Cidade com boa qualidade de vida para todos – garantida essa pelo Estado. 
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Resumo 
Foi realizada uma revisão sistemática dos métodos de análises geoespaciais que têm sido 
utilizados em estudos de leishmaniose visceral nos artigos publicados nos bancos de dados 
LILACS, PUBMED e SCIELO. Utilizou-se os descritores: Spatial Analysis and Leishmaniasis 
Visceral. O objetivo do estudo é analisar a quantidade e a abordagem dos estudos utilizando a 
ferramenta geoprocessamento em favor da saúde. Tendo como critério de exclusão os artigos 
que apresentaram somente um dos descritores. Foram encontrados nos bancos de dados: 
LILACS (12), PUBMED (20) e SCIELO (14). Depois de seguir critérios específicos de seleção, 
quarenta e dois estudos foram selecionados para inclusão na revisão. Foram identificados oito 
métodos diferentes nos respectivos estudos. Os resultados apontam um número pequeno de 
artigos, que aplicaram métodos de análise espacial em estudos epidemiológicos de 
leishmaniose visceral. É inquestionável o entendimento que a análise espacial oferece para 
melhor compreensão da difusão geo-espacial da leishmaniose visceral. 
 
Palavras chave: Geoprocessamento. Leishmaniose Visceral. Saúde. Revisão. 
 

 
Abstract 
A systematic review of the methods of geospatial analysis that have been used in studies of 
visceral leishmaniasis in the articles published in the LILACS, PUBMED and SCIELO databases 
was performed. We used the descriptors: Spatial Analysis and Visceral Leishmaniasis. The 
objective of the study is to analyze the quantity and approach of the studies using the 
geoprocessing tool in favor of health. Having as exclusion criterion the articles that presented 
only one of the descriptors. The following databases were found: LILACS (12), PUBMED (20) 
and SCIELO (14). After following specific selection criteria, forty-two studies were selected for 
inclusion in the review. Eight different methods were identified in the respective studies. The 
results point to a small number of articles, which applied methods of spatial analysis in 
epidemiological studies of visceral leishmaniasis. The understanding that spatial analysis 
provides for a better understanding of the geo-spatial diffusion of visceral leishmaniasis is 
unquestionable. 
 
Key works: Geoprocessing. Visceral Leishmaniasis. Health. Review. 
 

Introdução 
 

Basicamente, a Geografia da Saúde preocupa-se com a evolução da saúde nas 
populações. Recorrendo aos estudos e considerações acerca da Geografia da Saúde verificou-
se, de modo geral, que este ramo do campo geográfico detêm-se à análise da distribuição de 
agravos à saúde, do aprimoramento das técnicas de seu respectivo sistema, tornando-se útil 
no rastreamento, mapeamento e racionalização de determinadas doenças, estudando seus 
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respectivos desenvolvimentos, bem como a caracterização das condições típicas de ocorrência 
de determinado mal (SANTIAGO, 2011, apud ALIEVI; PINESE, 2014). 

A geografia da saúde é recente, os primeiros estudos datam da década de 50 do 
século XX. Mas sua contribuição nos agravos à saúde pública, relacionando ambiente e saúde 
permite elaborar unidades e processos de eventos em saúde. A Geografia da Saúde no Brasil 
tem buscado resgatar e promover a qualidade de vida da sociedade, ainda que em meio a 
dúvidas e desconfiança de outros ramos do conhecimento. 

A utilização da categoria espaço não pode, por isso, limitar-se à mera localização de 
eventos de saúde. Isto porque o lugar atribui a cada elemento constituinte do espaço um valor 
particular (Santos, 1988). Esta categoria adquire valor importante na análise de eventos de 
saúde através do inter-relacionamento de seus próprios significados (BARCELLOS; 
BASTOS,1996, p. 392). 

Desta forma, incorporar a categoria espaço em estudos de saúde, significa não só 
estabelecer diferenciações entre conjuntos de regiões conforme características que as 
distingam, mas também introduzir a variável localização nestes estudos. Pressupõe discutir 
diferenças entre estas regiões e sua relação com a estrutura espacial na qual estão inseridas. 
A ferramenta do geoprocessamento permite a incorpora difução de uma gama de variáveis, 
como a extensão, localização, tempo e características socioeconômicas, aos estudos em 
saúde (BARCELLOS; BASTOS,1996, p.392). 

O setor da saúde como um todo, especialmente a vigilância e serviços de controle, tem 
no espaço geográfico uma importante dimensão de análise, influenciada pela antiga disciplina 
“Geografia Médica”, e institucionalizada nos “croquis de localidade” produzidos pelo Setor de 
Cartografia existente na extinta Superitndência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM). 
Mais recentemente, observa-se o interesse na instrumentalização dos serviços de saúde em 
sistemas de geoprocessamento, não acompanhada pela capacitação dos profissionais tanto 
para análise desses mapas, como para sua correta redação cartográfica (BARCELLOS; 
RAMALHO, 2002, p.222).  

Os trabalhos que relacionam ambiente e saúde através da análise espacial têm se 
desenvolvido em três principais vertentes. Uma primeira procura identificar padrões de 
morbimortalidade em torno de fontes de poluição conhecidas [...]. Uma segunda estratégia tem 
sido a identificação de padrões de distribuição de doenças e seu relacionamento com fatores 
de risco ambiental, tais como condições de saneamento, habitação e poluição atmosférica [...]. 
Uma terceira linha de trabalho procura identificar tendências espaço-temporais a partir de 
trajetórias verificadas espacialmente. Com isso, são identificadas vulnerabilidades ou barreiras 
ambientais que permitem a difusão de doenças no espaço [...] (BARCELLOS; BASTOS, 1996, 
p.393). 

O estudo da distribuição das doenças ou serviços de saúde, levando em conta o 
referenciamento geográfico do fenômeno em estudo é conhecido como análise espacial em 
saúde. Este ramo da ciência busca descrever os padrões espaciais de morbidade ou 
mortalidade e os fatores associados a esses padrões, estabelecendo preferencialmente de 
forma quantitativa, os relacionamentos entre as diferentes variáveis geográficas. As etapas da 
análise espacial envolvem: 1) visualização: tem como ferramenta primária o mapeamento de 
eventos de saúde; 2) análise exploratória de dados: descrição de padrões espaciais e relações 
entre mapas; 3) modelagem: teste de hipóteses sobre o padrão observado através de modelos 
estatísticos espaciais (MEDRONHO, 2005; FELIPE, 2009 apud BARBOSA, 2011).  

Na área da Saúde, os sistemas de informações geográficas (SIG) têm se tornado 
ferramentas de grande utilidade. Sua capacidade de integrar diversas operações, como 
captura, armazenamento, manipulação, seleção e busca de informação, análise e 
apresentação de dados, auxilia o processo de entendimento da ocorrência de eventos, 
predição, tendência, simulação de situações, planejamento e definição de estratégias no 
campo da Vigilância em Saúde. A incorporação dos SIG pela Saúde tem história relativamente 
recente e ainda depende de um conjunto de bases tecnológicas e metodológicas em fase de 
implementação (BARCELLOS et.al, 2008, p.60). 

Segundo Barcellos e Bastos (1996, p.394), “o geoprocessamento apresenta vantagens 
não só na detecção, mas na apresentação visual de agrupamentos (“clusters”) (Rothman, 
1990). Neste caso, o geoprocessamento representa uma ferramenta de divulgação de 
resultados de investigações facilmente compreendidos pela população.” Ou seja, o estudo que 
utiliza dados espaciais facilita a visualização dos resultados encontrados.  

A análise espacial de padrões epidemiológicos não pretende estabelecer associações 
causais no nível individual. Por outro lado, pode se transformar em um instrumento valioso na 
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avaliação do impacto de processos e estruturas sociais na determinação de eventos de saúde 
(MARSHALL, 1991, apud BARCELLOS; BASTOS, 1996, p.395). 

Por suas características, as técnicas de geoprocessamento, em especial, o Sistema de 
Informação Geográfica (SIG), pode ser um poderoso instrumento para o planejamento, 
monitoramento e avaliação das ações de saúde. Os SIGs permitem reunir uma grande 
quantidade de dados convencionais de expressão espacial, estruturando-os adequadamente, 
de modo a otimizar o tratamento integrado de seus três componentes: posição, topologia e 
atributos. Dessa forma permite a execução de análises e aplicações  gráficas complexas 
através da rápida formação e alternação de cenários, que propiciam a planejadores e a 
administradores em geral os subsídios para a tomada de decisões (BARCELLOS; SANTOS, 
1997, p.22). 

Atualmente os geógrafos ganharam espaço em pesquisas inicialmente discutidas 
apenas por médicos, pois os seus estudos buscam as correlações entre os elementos naturais 
do ambiente com os elementos sociais das populações, indispensáveis para uma análise mais 
qualitativa e interdisciplinar (AQUINO JR., 2014). 

Somando a análise espacial, a geografia da saúde pode fazer uso da revisão 
sistemática. Para Galvão e Pereira (2014, p.183), “a atividade de compilar dados científicos 
sobre um tema é praticada na área da saúde há muito tempo. Uma das primeiras revisões de 
que se tem registro data de 1753, e foi feita por Sir James Lind sobre a prevenção e o 
tratamento do escorbuto. Por sua vez, a primeira soma estatística dos resultados de estudos, 
técnica hoje conhecida como metanálise, foi publicada em 1904 pelo matemático Karl 
Pearson.” As revisões sistemáticas geralmente são abrangentes e os critérios adotados são 
divulgados de modo que outros pesquisadores possam facilitar a compreensão do 
procedimento. Por seguir um método científico explícito e apresentar resultado novo, a revisão 
sistemática é classificada como contribuição original na maioria das revistas de pesquisa 
clínica.  

A revisão sistemática permite: solucionar controvérsias em estudos com estimativas 
divergentes; aumenta o poder estatístico: estudos inconclusivos; estima com maior precisão o 
efeito do tratamento, pois diminui o intervalo de confiança (IC); permite generalizar dados, 
aumentando a validade externa dos estudos; permite uma análise mais consistente de 
subgrupos; identifica a necessidade de planejamento de estudos maiores e definitivos: 
metanálise inconclusiva; fornece dados para melhor estimar o tamanho de amostra; responde 
perguntas não abordadas pelos estudos individualmente (Diretrizes Metodológicas: elaboração 
de revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados, 2012, p.14). 

Apesar de ser um método comumente usado pelos profissionais da saúde, a revisão 
sistemática pode ser aplicada em outras áreas e por outros profissionais, pois contribui 
significativamente para pesquisas mais eficazes e objetivas. O geógrafo da saúde pode e deve 
usar desse instrumento no que tange pesquisas envolvendo doenças epidemiológicas. Já que 
este faz uso e necessita dos estudos de profissionais da saúde para desenvolver sua pesquisa. 

O setor de saúde no Brasil é detentor de um extenso banco de dados que abrange 
informações vitais, de morbidade, gerenciais e contábeis. Esses dados vêm sendo 
armazenados em diversos sistemas de informações, como Sistema de Informação sobre 
Mortalidade (SIM), Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC), Sistema de 
Informação sobre Agravos Notificados (SINAN), Sistema de Informação sobre Internações 
Hospitalares (SIH), Sistema de Informação sobre Procedimentos Ambulatoriais (SAI) etc; e 
contam, em alguns casos, com uma série histórica de 20 anos, sendo uma rica fonte para 
diversos tipos de análise [...] (BARCELOS; RAMALHO, 2002, p.222)    

De acordo com Barcelos e Ramalho (2002, p.223), alguns centros de pesquisa 
brasileiros tem-se dedicado a estudar a aplicação de técnicas de geoprocessamento para 
análises de saúde. Destacam-se a Fundação Oswaldo Cruz e universidades como a UERJ, 
UFRJ, UFMG, UFGO, UFRN. Porém, um dos problemas frequentemente observado no uso de 
técnicas de geoprocessamento em saúde é a utilização somente dos dados do setor, 
originados dos grandes sistemas de informação em saúde, desconsiderando outras 
informações que contribuiriam para revelar desigualdades sociais e ambientais com reflexos 
sobre a saúde. A construção de indicadores epidemiológicos, ambientais e sociais é um passo 
inicial para essas análises.   

No intuito de comprender a relação saúde e ambiente e o entendimento da importância 
do geoprocessamento nesta temática pelos profissionais, é que se mostra necessário a 
respectiva pesquisa, contribuindo para maior esclarecimento e difusão do geoprocessamento 
para obtenção de estudos mais completos e eficazes. 
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Procedimentos Metodológicos 
 

A fim de analisar o maior número de artigos que utilizam Análise Espacial em estudos 
de Leishmaniose Visceral, foram realizadas pesquisas nos trabalhos publicados no PubMed 
(http: //www.ncbi.nimNih.gov/pubmed), SciELO (http: // www.Scielo.br) e LILACS (http: 
//lilacs.bvsalud.Org /), utilizando os descritores e/ou palavras-chave "Spatial Analysis and 
Leishmaniasis Visceral ". Os termos foram em inglês para abranger o maior número de 
resultados, não foi utilizada escala de tempo para a seleção. 

Primeiro, cada resumo foi avaliado para determinar se o artigo poderia ser incluído na 
revisão. O critério de inclusão foi que os artigos deveriam ter aplicado métodos de análise 
espacial aos dados de leishmaniose visceral. Os critérios adotados são apresentados na Figura 
1. A análise se concentrou em trabalhos de acordo com a unidade de análise de dados, a 
tipologia da representação, os métodos espaciais aplicados e os principais resultados da 
análise de dados espaciais. 
 
Figura 1: Processo da metodologia de seleção utilizado em uma revisão sistemática da 
análise geoespacial aplicado em estudos de leishmaniose visceral. 
 

 
 
Discussão 
 

Inicialmente, 42 artigos, publicados independente de idioma, sem critério de escala de 
tempo, foram selecionados. Após a leitura dos resumos, foram excluídos 8 artigos por não 
satisfazerem os critérios de inclusão, dentre eles, os que só tinham um descritor da pesquisa. 
Apenas 34 dos outros 42 artigos foram selecionados, pois atendiam aos critérios de revisão. 

Alguns autores citaram a análise espacial no resumo, mas não utilizaram um método 
espacial para analisar os dados. Por exemplo, alguns artigos incorporaram o termo "espacial", 
mas não descrevem quais técnicas de geoprocessamento utilizaram. A comparação dos 
métodos de análise espacial utilizados nos artigos selecionados é dada na Tabela 1. 
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Tabela 1: Métodos, Ferramentas e Objetivos mais utilizados nos artigos selecionados. 
 

Métodos e Ferramentas Espaciais mais 
utilizados 

Objetivos das análises espaciais 

LILACS: Arcgis 10.0; Densidade Kernel, 
Função k de Ripley Bivariada; Índice de 
Diversidade de Shannon-Weaver; SINAN; 
Terra View 4.2.2; Satsacan v 9.4; Monte 
Carlo; Regressão linear; Sensoriamento 
Remoto; Índice de Moran; Stata, Taxa de 
incidência Bayesiana; MapInfo 5.0. 

- Estudar a distribuição espacial das 
leishmanioses no município de Divinópolis, 
Minas Gerais;  
- Identificar clusters de tempo-espaço para 
melhorar o conhecimento desta doença na 
região;  
-  Caracterizar áreas sob alto risco para 
leishmaniose visceral (LV) e descrever os 
padrões de ocorrência e difusão da doença, 
entre os anos de 1993 a 1996 e 2001 a 2006, 
em Teresina, Piauí, por meio de métodos 
estatísticos para análise de dados espaciais, 
sistemas de informações geográficas e imagens 
de sensoriamento remoto;  
- Analisar a distribuição espacial e definir áreas 
prioritárias para vigilância da leishmaniose 
visceral no município de São Luís, Maranhão, 
Brasil; 
- Fatores associados à incidência de 
leishmaniose visceral na área urbana de 
Teresina de 1991 a 2000, utilizando 
ferramentas de análise espacial, 
socioambientais associados à incidência de 
leishmaniose visceral na área urbana de 
Teresina - PI entre 1991 e 2000;  
- Associação espacial entre VL em cães e 
pessoas, a correlação espaço-temporal de 
casos humanos de 1994 a 1997 e sugerir áreas 
específicas de pequenos focos de intervenção 
com inseticidas;     Discutir a utilização de 
técnicas de análise espacial na vigilância 
epidemiológica da LVA no Município de 
Araçatuba. 
 

PUBMED: Análise espacial Kernel; 
Agregação espacial pela função K; SPRING 
5.2.7; Estimativa do kernel; Correlação de 
Rank de Kendall; Autocorrelação espacial 
(Global de Moran e o indicador local de 
associação espacial LISA; Teste binário de 
adaptação de distribuição, teste de corrida e 
análise estatística de Scan; SINAN; Taxas 
de incidência Bayesianas; Arcview; Revisão 
Sistemática; Google Earth; ESRI ArcGIS 
10.0; Software SaTScan. 

- Realizar avaliações do espaço e do espaço-
tempo da leishmaniose visceral em humanos no 
estado de São Paulo, Brasil; ;  
- Analisar a distribuição espacial da LV humana 
e canina e os fatores socioambientais 
relacionados às áreas de ocorrência de 
infecção humana na cidade;  
- Analisar os padrões e tendências espaciais 
associados à taxa de incidência de 
leishmaniose humana (HLIR) na província / 
prefeitura entre 2003 e 2013 em Marrocos; 
Análise espacial usando os dados coletados no 
município Bosh Klum em Xinjiang, China; 
-  Analisar a distribuição espaço-temporal dos 
casos de LV no Maranhão no período de 2000 
a 2009;  
- Ocorrência espacial e espaciotemporal de 
HVL em Adamantina;  
- Estudar as flutuações dos vetores da mosca 
da areia e a infecção do cão e realizar uma 
análise espacial dos fatores estudados para 
identificar as áreas críticas da cidade; 
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Modelagem de saúde ambiental para mapear o 
potencial de surtos de VL nessa parte do país;  
- Análise espacial da VL canina no município de 
Divinópolis, Minas Gerais, Brasil, a fim de 
estabelecer a dependência espacial entre a 
ocorrência de LV canina e humana e identificar 
áreas prioritárias para implementação Acções 
de vigilância e controlo mais rigorosas; 
-  Descrever os comportamentos temporais, 
espaciais e espaciotemporais da VLH em 
Birigui. 
 

 

SCIELO: Estimativa da densidade do kernel; 
Sensoriamento Remoto; Google Earth; 
ArcGIS 10.0; MapInfo 5.0.  
 

- Análise a distribuição espacial da VL humana 
e canina e os fatores socioambientais 
relacionados às áreas de ocorrência de 
infecção humana;  
- Ocorrência espacial e espaciotemporal dos 
casos e óbitos por HVL em Adamantina e 
identificar e caracterizar as áreas de risco para 
a ocorrência de casos autóctones;  
- Utilização de técnicas de análise espacial na 
vigilância epidemiológica da LVA no município 
de Araçatuba.  
 

 
A maioria dos estudos publicados envolveu uma análise de dados de dois anos ou 

mais. No geral, os artigos usaram dados coletados de dois a cinco anos antes da publicação. 
Os estudos mais antigos datam a partir de 2001 do século XX. Sendo que a maioria dos artigos 
publicados datam de 2012 a 2016, mas desde 2014 o número de artigos vêm aumentando. Os 
estudos mais relevantes foram publicados após 2012. O período das publicações dos trabalhos 
selecionados é dado no gráfico 1. Teve 3 trabalhos repetidos no banco de dados Scielo, ou 
seja, que já constavam em outros bancos de dados.  
 
 

 
Gráfico 1: Ano das Publicações dos Artigos Selecionados 
Elaboração: Érica Natacha, 2017. 
 

A maioria dos estudos foi realizada por brasileiros, seguido por trabalhos do Marrocos, 
China e Nepal. Contudo, é de salientar que, no caso do Brasil, os estudos foram realizados 
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com  base de dados de leishmanioses de instituições brasileiras. As pesquisas de leishmaniose 
visceral como unidade primária foram  por setores censitários, além  de alguns estudos 
utilizarem mais de uma unidade de análise espacial, por exemplo,  recenseamento. 
Basicamente, as cidades foram objeto da unidade de análise, especialmente cidades 
populosas e que possuem grande dinamicidade em suas relações socioeconômicas, como 
mostra o gráfico 2. 

 

 
Gráfico 2: Estados com maior número de publicações. 
Elaboração: Érica Natacha, 2017. 
 

Comparando os artigos, percebemos que as regiões com mais publicações acerca da 
temática são de Estados populosos, características geográficas ou físicas e/ ou situação 
socioeconômica parecidas. A leishmaniose visceral atinge principalmente a população carente 
sem acesso a saneamento básico, nutrição adequada, dentre outros fatores. Os Estados em 
destaque possuem grande contigente populacional e, na maior parte, a população vive sem 
infra-estrutura básica e políticas públicas, contribuindo efetivamente para a prevalência e/ou 
incidência da doença. 
 

Métodos de análise espacial aplicados em estudos de leishmaniose visceral 
 
Oito métodos espaciais diferentes foram usados para analisar dados de leishmaniose 

visceral nos artigos. No entanto, alguns eram mais comuns do que outros. Kernel foi o método 
estatítico mais utilizado (forma não-paramétrica para estimar a função de densidade de 
probabilidade de uma variável aleatória). Em seguida, os métodos comumente usados foram: 
Inferência Bayesiana (tipo de inferência estatística que descreve as incertezas sobre 
quantidades invisíveis de forma probabilística. Incertezas são modificadas periodicamente após 
observações de novos dados ou resultados) e  o Índice Moran Global (mede a autocorrelação 
espacial a partir do produto dos desvios em relação à média).  

 

Programas de software utilizados para análise espacial de casos de leishmaniose 
visceral 

 

            Em alguns casos, o método de análise espacial não foi referenciado; ao invés, o foco foi 
no conjunto de procedimentos utilizados. Por exemplo, era claro em cada artigo que diferentes 
softwares haviam sido usados; em alguns casos, um programa de software foi usado para criar 
as coordenadas geográficas (latitude e longitude), e outra especificamente para realizar a 
análise espacial. Os programas de software utilizados foram: ArcGIS 10.0, Terra View 4.2.2, 
MapInfo 5.0, Satsacan v 9.4, , Sensoriamento Remoto, Spring 5.2.7. Além de outros programas 
de software - por exemplo, Satscan, Google Earth, SaTScan  e outros personalizados mas não 
tão frequentes. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Infer%C3%AAncia_estat%C3%ADstica
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Considerações Finais 
 

A análise da distribuição espaço temporal é fundamental para se compreender a 
dinâmica da leishmaniose visceral nos distintos contextos geográficos do território. Os estudos 
encontrados apresentam apenas parte de um problema histórico e complexo da doença no 
país, mas aliada a métodos e instrumentos de análise espacial, ofertam a possibilidade de 
apreender os processos na escala espaço temporal, indicando tendências no desenvolvimento 
da doença por uma variedade de causas.  

Métodos de análise espacial devem ser usados em conjunto com métodos 
convencionais para facilitar o acesso e resultados satisfatórios dos programas de saúde pública 
no combate a leishmaniose visceral, assim como, do vetor transmissor da respectiva doença. O 
uso desses métodos favorece o conhecimento científico sobre a dinâmica da doença. A análise 
espacial pode ser incorporada às estratégias de vigilância e contribuir para a redução dos 
custos sociais, incorporando as variáveis relacionadas com a transmissão de doença. 

Para Barcellos et al. (2008). “para que sejam utilizadas como meio de análise, as bases 
de dados de saúde devem ser georreferenciadas, integradas a dados ambientais e 
socioeconômicos, e submetidas a procedimentos de avaliação de sua distribuição espacial.” A 
demanda pelo geoprocessamento na área de saúde é crescente e depende da disponibilidade 
de dados e profissionais que saibam usar tais ferramentas. 

Os resultados apresentados nos artigos apontam para a grande utilidade da análise 
espacial na compreensão da epidemiologia da leishmaniose visceral em diferentes áreas 
geográficas. Além disso, os resultados mostraram que os métodos tais como;  Estimativa 
Kernel e Moran, podem produzir informações eficientes sobre a localização de aglomerados de 
casos da doença e das áreas de transmissão. Essas informações podem ser uma ferramenta 
poderosa para monitorar a transmissão da leishmaniose visceral a nível local e/ou regional. 

Apesar do desenvolvimento dos métodos de análises espaciais, raramente são 
utilizados em estudos de leishmaniose visceral pelos profissionais da área da saúde. Mesmo os 
profissionais que tem na sua formação estudo do SIG’s, não fazem muito uso desse 
conhecimento para estudos da referida doença. A identificação de padrões espaciais na 
maioria dos artigos discutidos acima, confirma a utilidade da aplicação dessas técnicas e a 
necessidade de desenvolvimento de análise espacial avançada para compreensão e 
conhecimento de todos. 

O geógrafo pode utilizar de métodos e técnicas que os profissionais da saúde 
geralmente fazem uso, pois a troca dessas duas áreas do conhecimento trará melhores 
resultados para os estudos. Tal como, a revisão sistemática, que torna-se mais uma importante 
ferramenta para a geografia da saúde no que tange conhecimento e atualização de estudos e 
abordagens.  
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Resumo 
No Brasil, a transmissão focal e a dinâmica da Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) se 
diferencia entre os locais de ocorrência em função dos novos e complexos cenários 
epidemiológicos. Neste modelo destaca-se Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani, por apresentar 
comportamentos distintos, ter uma ampla distribuição geográfica e transmitir duas leishmânias 
dermotrópicas: Leishmania (Viannia) braziliensis e Leishmania (Viannia) shawi. Para avaliar o 
modelo de vigilância e monitoramento da LTA no Brasil, o Ministério da Saúde, vem 
trabalhando com Circuito Espacial de Produção da Doença. A análise através de 
geoprocessamento da distribuição geográfica de L. (N.) whitmani e a correlação com padrões 
de cobertura vegetal e com os Circuitos Espaciais de Produção de LTA nos municípios 
brasileiros é o objetivo deste trabalho. Dos 5564 municípios brasileiros, L. (N.) whitmani está 
presente em 622. Ocorrendo em quase todos os tipos de cobertura vegetal, com ampla 
distribuição nas Florestas: Ombrófila Densa, Ombrófila Aberta (Floresta de Transição), 
Estacional Decidual (Mata Caducifolia), Estacional Semidecidual (Mata Semicaducifolia) e 
Estepe com exceção na Vegetação Lenhosa Oligotrófica dos Pântanos e das Acumulações 
Arenosos. 
 
Palavras chave: Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani. Leishmaniose Tegumentar Americana. 
Leishmania (Viannia) braziliensis. Leishmania (Viannia) shawi 
 
Abstract 
 
In Brazil, focal transmission and the dynamics of American Cutaneous Leishmaniasis (ACL) 
difference between sites of occurrence due to the new and complex epidemiological scenarios. 
In this model, Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani stands out because it presents different 
behaviors, has a wide geographic distribution and transmits two dermotropic leishmania: 
Leishmania (Viannia) braziliensis and Leishmania (Viannia) shawi. To evaluate the surveillance 
and monitoring model of ACL in Brazil, the Ministry of Health has been working with the Spatial 
Circuit of Disease Production. The geoprocessing analysis of the geographic distribution of L. 
(N.) whitmani and the correlation with plant cover patterns and the ACL Production Space 
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Circuits in Brazilian municipalities is the objective of this work. Of the 5564 Brazilian 
municipalities, L. (N.) whitmani is present in 622. Occurring in almost all types of vegetation 
cover, with wide distribution in the Forests: Ombrófila Densa, Open Ombrófila Aberta 
(Transitional Forest), Decidual Seasonal (Mata Caducifolia) , Semidecidual Seasonal (Mata 
Semicaducifolia) and Steppe with exception in the Oligotrophic Woody Vegetation of Marshes 
and Sandy Accumulations. 
 
Key works: Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani. American Cutaneous Leishmaniasis. Leishmania 
(Viannia) braziliensis. Leishmania (Viannia) shawi. 
 
 
Introdução 
 

No Brasil, a transmissão focal e a dinâmica da Leishmaniose Tegumentar Americana 
(LTA) se diferencia entre os locais de ocorrência em função dos novos e complexos cenários 
epidemiológicos que vêm surgindo      relacionados aos parasitas, aos vetores, aos 
ecossistemas e aos processos sociais de produção e de uso do solo. Neste modelo destaca-se 
Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani, por apresentar comportamentos distintos, ter uma ampla 
distribuição geográfica, estar adaptado a diversos climas e coberturas vegetais em associação 
com a maioria das áreas endêmicas (Pessoa & Coutinho, 1941; Souza et al., 2002; Rangel & 
Lainson, 2003; Costa et al., 2007). 

Para avaliar o modelo de vigilância e monitoramento da LTA no Brasil, o Ministério da 
Saúde vem trabalhando com Circuito Espacial de Produção de Leishmaniose Tegumentar, que 
pode ser entendido como uma região extensa, complexa, contínua, definida a partir da elevada 
concentração de casos, decorrentes de processos socioambientais particulares e dinâmicos, 
podendo apresentar tendência a expansão ou retração, em função das características de seus 
determinantes (Brasil, 2007; Costa et al., 2007)  

 
Há que se destacar ainda que este vetor de forma significativa do perfil de transmissão 

relacionado às alterações ambientais, especialmente destruição da cobertura vegetal e 
formação de núcleos populacionais (Lainson & Shaw 1998, Rangel & Lainson 2003, Costa et 
al. 2007). 

Por estar associado a transmissão de duas leishmanias dermotrópicas no Brasil, 
Leishmania (Viannia) shawi, no Norte, e Leishmania (Viannia) braziliensis, em todas as regiões 
geográficas, tem sido considerado como o   mais importante vetor de LTA no Brasil (Pessoa & 
Coutinho, 1941; Hoch et al., 1986; Lainson et al., 1989; Azevedo et al., 1990; Luz et al., 2000; 
Peterson & Shaw, 2003; Costa et al., 2007; Rangel & Lainson, 2009). 

Sendo assim, o trabalho tem como objetivo analisar através de geoprocessamento a 
distribuição geográfica de Lutzomyia (N.) whitmani, correlacionar com padrões de cobertura 
vegetal e com os Circuitos Espaciais de Produção de LTA nos municípios brasileiros.  

 
Materiais e Métodos: 
 
Áreas de estudo 

 
 Para a realização do estudo, consideraram-se áreas correspondentes aos Circuitos 

Espaciais de Produção de LTA, onde há sobreposição de Estados e a presença confirmada de 
L. (N.) whitmani. Mediante esta lógica, os circuitos selecionados foram: circuito 2 (C2), que 
engloba os Estados do Maranhão e Piauí; circuito 4 (C4): Estados do Pará, Tocantins e 
Maranhão; circuito 7 (C7): Estados de Minas Gerais e Espírito Santo; circuito (C11): Estado do 
Paraná; circuito 12 (C12): Estados de Rondônia, Acre e Amazonas e o circuito 21 (C21): 
Estados do Piauí e Ceará. Cobertura vegetal em associação com Lutzomyia (N.) whitmani e os 
Circuitos Espaciais de Leishmaniose Tegumentar Americana 

 Foram correlacionados os padrões de cobertura vegetal com a presença de L. (N.) 
whitmani nas áreas dos Circuitos Espaciais de Produção de LTA. O número de casos de LTA 
nos circuitos espaciais, dos anos de 2006 a 2013, foi obtido através do banco de registros de 
agravos da Secretaria de Vigilância do Ministério da Saúde (Sinanweb).  

Os municípios com a presença confirmada de L. (N.) whitmani foram 
georreferenciados, utilizando como base a malha municipal (2007), disponível para o Brasil. 
Estes dados foram obtidas dos artigos científicos, capítulos de livros, banco de teses CAPES e 
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informações disponibilizadas pelas Secretarias de Estado da Saúde. Estas informações foram 
usadas para criar um banco de dados, onde foi gerada uma matriz com dados referentes ao 
vetor L. (N.) whitmani e dados epidemiológicos da LTA. 

Através de ferramentas disponibilizadas no SIG, as informações sobre o tipo de 
vegetação e a presença do vetor foram integradas espacialmente, o que permitiu calcular a 
porcentagem das áreas de cada município ocupadas pelos diferentes tipos de vegetação. 
Foram elaborados mapas temáticos utilizando o ArcGis 9.0, que possibilitaram verificar 
diversos tipos de coberturas vegetais associadas à L. (N.) whitmani. 

As correlações entre o tipo de vegetação e a presença do vetor foram feitos utilizando o 
programa estatístico SPSS e através do teste t foi avaliada a significância das proporções das 
médias das áreas de vegetação com a presença e/ou do ausência do vetor. 

Os mapas temáticos elaborados apresentaram as variáveis de maior relevância para o 
estudo, o interpolador Kernel com raio adaptativo foi gerado, na lógica de observar as áreas 
quentes (áreas esta, de transmissão da LTA e presença do vetor).  

 
Resultados 
 
Distribuição Espacial 
 

 A análise da distribuição espacial de L. (N.) whitmani nos municípios dos estados 
brasileiros mostrou sua ampla dispersão, com registro em 622, dos 5564 existentes. Foi 
demonstrado que o vetor ocorre em vinte e cinco estados, com exceção de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul (Fig. 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 1. Distribuição espacial de Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani. Ocorrendo em vinte e cinco 
unidades federativas, com exceção de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
 
Epidemiologia 

 
 O padrão espacial da densidade dos municípios com a presença de L. (N.) whitmani 

em associação com as áreas dos circuitos espaciais de LTA merecem destaque já que o vetor 
foi georreferenciado em todos os circuitos, sugerido como transmissor de Leishmania (V.) 
brazilensis (Fig. 2).   
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Figura 2. Circuitos Espaciais de Leishmaniose Tegumentar Americana selecionados de acordo 
com a distribuição espacial de Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani. 

 
Na região Norte, Lutzomyia (N.) whitmani está presente em todos os estados, 

amplamente distribuído nos circuitos que abrangem os Estados do Acre, Amazônia e Rondônia 
(C12); no Estado do Pará, um circuito que merece destaque faz sobreposição com os Estados 
do Tocantins (região Centro-Oeste) e Maranhão (região Nordeste) (C4). Mesmo sem um 
circuito espacial definido, o Distrito Federal (região Centro-Oeste) apresenta ampla dispersão 
do vetor. Na região Nordeste, encontram-se dois circuitos importantes que abrangem os 
Estados: do Maranhão e Piauí (C2), do Piauí e Ceará (C21), e na região Sudeste, L. (N.) 
whitmani ocorre nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo que fazem parte do C7, além da 
presença nos demais estados da região. 
  Através do método de Kernel, foi possível visualizar a densidade do vetor em 
associação com a distribuição espacial da LTA no Brasil, representada pelos circuitos 
espaciais, o que demonstrou uma ampla dispersão não só do vetor, mas também a 
identificação de áreas de menor endemicidade ou ocorrência de casos apenas isolados (Fig. 
3). 
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Figura 3. Associação entre a distribuição espacial de Lutzomyia (Nyssomya) whitmani e 
aglomeração de casos de Leishmaniose Tegumentar Americana segundo o Método de 
Kernel. 
 
 
Tipo de cobertura vegetal em associação com L. (N.) whitmani 

 
 A correlação entre os tipos de coberturas vegetais e a dispersão de L. (N.) 

whitmani evidencia a presença da espécie em praticamente todos os tipos de 
vegetação tais como: Áreas das Formações Pioneiras, Áreas de Tensão Ecológica 
(contato entre tipos de vegetação), Estepe, Floresta Estacional Decidual (Mata 
Caducifolia), Floresta Ombrófila Mista, Refúgio Ecológico (Campos de Altitudes), 
Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional Semidecidual (Mata Semicaducifolia), 
Floresta Ombrófila Aberta (Floresta de Transição), a exceção da Vegetação Lenhosa 
Oligotrófica dos Pântanos e das Acumulações Arenosas, onde o flebotomíneo não foi 
registrado (Fig. 4). 
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Figura 4. Distribuição espacial de Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani em associação com os tipos 
de cobertura vegetal. 

 
Quando incluíram-se os circuitos espaciais nesta análise, observou-se maior ocorrência 

do vetor nas Florestas: Ombrófila Densa, Estacional Semidecidual (Mata Semicaducifolia), 
Ombrófila Aberta (Floresta de Transição) e Estepe. Com relação aos estados relacionados aos 
circuitos espaciais em associação com a vegetação e a presença do vetor observamos: circuito 
2 predominância do vetor na Floresta estacional decidual, nos circuitos 4, 7 e 12 na Floresta 
ombrófila densa, no circuito 11 na Floresta estacional semidecidual e no circuito 21 Estepe. 
(Fig. 5). 
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Figura 5: Análise da distribuição espacial de Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani em associação 
com a cobertura vegetal nos seis Circuitos Espaciais de Leishmaniose Tegumentar Americana.    
 
 
Discussão 
 

Lutzomyia (Nyssomyia) whitmani tem uma ampla distribuição geográfica e no Brasil, 
agrupadas em três categorias: silvestres, semidomésticas e doméstica, considerado um dos 
mais importantes vetores de LTA (Young & Duncan, 1994; Aguiar & Medeiros, 2003; Rangel & 
Lainson, 2003; Peterson & Shaw, 2003).  

Circuito 2 Circuito 4

Circuito 7
Circuito 11

Circuito 21Circuito  12
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Registrado em todas as regiões geográficas e adaptado a diferentes tipos de cobertura 

vegetal, isso explica seu registro em todos os biomas brasileiros (Amazonia, Caatinga, 
Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal) com exceção do Pampa (Costa et al., 2007). É evidente que 
é adaptado a diferentes condições climáticas e às áreas conservadas e impactadadas. 
Apresenta diferentes hábitos numa diversidade de ambientes que vão desde a ambiente 
selvagem até o interior das residências (Rangel & Lainson, 2009). Incriminada como vetor de 
duas leishmania relacionada à LTA: Leishmania (V.) shawi  na Amazônia e L (V.) braziliensis 
em todas as regiões geográficas brasileiras.  

Estudos ecoepidemiológico demonstram que esta espécie apresenta diferentes 
aspectos biológicos em diversas regiões do Brasil (Rangel & Lainson, 2009). Na região sul 
estudos tem mostrado que Lutzomyia (N.) whitmani tem atividade diurna em uma área urbana 
do estado do Paraná onde encontramos dois circuitos espaciais (C10 e C11) (Santos et al., 
2009). Em investigações realizadas no Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, esta espécie 
pode ser encontrada em vários hábitats, estando alimentando-se de animais domésticos e 
praticando antropofilia. Neste contexto, Lutzomyia (N.) whitmani varia desde ambientes 
silvestres até o interior dos domicílios associados a diferentes circuitos espaciais de produção 
de LTA (Rangel & Lainson 2009). A região Norte reune importantes circuitos espaciais de LTA: 
o  C12 (Rondonia, Acre e Amazonia), o C17 e o C18 (Rondonia), o C13 (Amazônia), o C3, C4 
parte 1 e parte 2 e o C16 (Pará) e o C15 (Amapá) especialmente porque nos Estados do 
Amazonas, Pará e Amapá Lutzomyia (N.) whitmani transmite Leishmania (V.) shawi.  No Acre, 
Lutzomyia (N.) whitmani, até o momento é a única espécie que reúne evidencias para ser 
considerada transmissora de Leishmania (V.) braziliensis e responsável pelo maior percentual 
de casos humanos, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (Azevedo et al., 2005). Apesar 
da ampla dispersão do vetor no Estado de Roraima, este não apresenta um circuito definido, e 
seria prematuro afirmar seu papel na cadeia de transmissão uma vez que não se conhece o 
parasita que está circulando e pouco se sabe a respeito de sua competência vetorial. 

O Estado do Tocantins abrange o C4 parte 2 com sobreposição dos Estados do Pará e 
Maranhão, por ser definido como uma área onde a doença tem um grande impacto, pelo 
percentual de casos humanos e forma mucosa e por estar presente em praticamente todos os 
municípios.  

Nos Estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Paraná, 
Lutzomyia (N.) whitmani encontra-se amplamente distribuída, particularmente pela sua 
adaptação a habitats menos especializados ou mais diversificados. Já nos Estados de Goiás e 
Mato Grosso do Sul, Lutzomyia (N.) whitmani é apontada como transmissora de Leishmania 
(V.) braziliensis. Segundo Barretto (1943) Lutzomyia (N.) whitmani no Estado de Saulo Paulo 
foi coletada em zonas florestais desmatada e muito antropofílica. Lutzomyia (N.) whitmani nos 
Estados de Minas Gerais e Pernambuco não foi encontrada com infecção natural por 
promastigotas e no Rio de Janeiro a espécie é encontrada praticando antropofilia no 
peridomicílio e na mata mais próxima, juntamente com Lutzomyia (Nyssomyia) intermedia. 

Independentemente de estar transmitindo Leishmania (V.) braziliensis ou Leishmania 
(V.) shawi, Lutzomyia (N.) whitmani pode ser encontrada nas cinco regiões brasileiras, áreas 
tanto de crescimento como redução populacional, habitando diversas coberturas vegetais em 
associação com a maioria dos circuitos espaciais de LTA, o que permite identificar a 
localização dos casos e as principais áreas de produção da doença, reforçando a hipótese que 
esta espécie é um exemplo notável de adaptação aos diversos ambientes, principalmente 
aqueles duramente impactados. 
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Resumo 
Desde 2002 a cidade de Campo Grande-MS entrou no ciclo de urbanização da leishmaniose 
visceral humana (LVA) e canina. Com o objetivo de incrementar as estratégias de controle da 
doença, realizou-se a análise da incidência da LV nos bairros de Campo Grande nos anos de 
2007 a 2011 utilizando ferramentas de análise espacial. Para a construção do indicador foram 
utilizados os dados de incidência absoluta do DATASUS e da Secretaria de Estado de Saúde 
de Mato Grosso do Sul, e dados populacionais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
Para a determinação da relação espacial entre bairros e das áreas de vulnerabilidade para LVA 
foi construído um sistema de informação geográfica utilizando as incidências relativas por 
bairro/ano. De 2007 a 2011, foram notificados 632 casos de LV, com média de 126,4 
casos/ano. A incidência/10.000hab variou de zero a 11,2 e apenas 13,5% (10/74) dos bairros 
não apresentaram casos. Dos 74 bairros, oito foram classificados como áreas de maiores 
incidências, variando de 6,1/10.000 hab. a 11,22/10.000 habitantes, e cinco destes são 
vizinhos a bairros de incidência nula e/ou baixa, demonstrando que a utilização de métodos 
descritivos associados ao geoprocessamento auxilia no planejamento de ações de controle da 
doença em nossa realidade. 
 
Palavras chave: Leishmania. Sistemas de informação geográfica. Geoepidemiologia. 
Incidência. 
 
 
Abstract 
Since 2002, the city of Campo Grande has entered the urbanization cycle of human visceral 
leishmaniasis (LVA) and canine leishmaniasis. With the objective of increasing the disease control 
strategies, an analysis of the incidence of LVA in the neighborhoods of Campo Grande over the 
years from 2007 to 2011 using spatial analysis tools. For the construction of the indicator, the 
absolute incidence data of the State Health Secretariat of Mato Grosso do Sul and the population 
data of the years 2007 and 2010 from the Brazilian Institute of Geography and Statistics were 
used. For a determination of the spatial relationship between neighborhoods and areas of 
vulnerability to LVA, a geographic information system was constructed using as related incidences 
by neighborhood / year. From 2007 to 2011, 632 cases of VL were reported, with a mean of 126.4 
cases / year. The incidence /10,000 inhabitants varied from zero to 11.2 and only 13.5% (10/74) of 
the neighborhoods did not present cases. Of the 74 districts, eight were evaluated as areas of the 
highest incidences, varying from 6.1/10,000 to 11,22/10,000 inhabitants, and five of these were 
neighbors to districts of null and/or low incidence, demonstrating that the use of descriptive 
methods associated with geoprocessing benefit the design of disease control actions in our reality. 
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Introdução 
 

A leishmaniose visceral (LV) causada pelo protozoário Leishmania infantum (syn. L. 
chagasi), é uma zoonose negligenciada e endêmica em 12 países nas américas, sendo Brasil, 
Argentina e Paraguai classificados como países com transmissão em expansão (OPS, 2016). 

No estado de Mato Grosso do Sul a LV é transmitida pela picada de flebotomíneos das 
espécies Lutzomyia longipalpis e Lutzomya cruzi (GALATI, 1997; LAINSON; RANGEL, 2005; 
OLIVEIRA; FALCÃO e BRAZIL, 2000 e OLIVEIRA et al, 2012). Primeiramente era considerada 
uma doença rural, por não apresentar casos urbanos e estar ligada à proximidade das 
residências com as florestas (ALVAR; YACTAYO; BERN, 2006). Com o crescimento 
desorganizado das cidades ligado ao alto índice de pobreza e à adaptação do vetor ao meio 
urbano, vem aumentando a incidência da doença nas cidades, disseminando a enfermidade 
por todo o território brasileiro (CERBINO-NETO; WERNECK e COSTA, 2009; DANTAS-
TORRES, 2009). 

O cão doméstico é considerado o principal reservatório da doença nas áreas urbanas, 
porém a manutenção de outros animais pode incrementar a produção de resíduos orgânicos, 
favorecendo a permanência do vetor no ambiente. No Brasil constatou-se que nas residências 
onde havia um ou mais animais, os moradores apresentavam maior chance de contraírem a 
doença do que as que o proprietário não possuía animais (LAINSON; RANGEL, 2005). 

Em Mato Grosso do Sul de 1980 a 1995 a LV esteve restrita à Corumbá e Ladário, 
região oeste do estado, apenas a partir desta data a doença atingiu outros municípios como 
Três Lagoas, Anastácio, Campo Grande e Bodoquena. Em Campo Grande o primeiro 
isolamento de Leishmania infantum em cães ocorreu em 1998 e até o ano de 2001 já haviam 
sido encontrados exemplares de Lutzomyia longipalpis, e ainda casos humanos esporádicos 
importados de outros municípios. Os primeiros casos humanos autóctones foram notificados 
em Campo Grande no ano de 2002 (total de 22 casos no ano) demonstrando tendência de 
expansão a partir desse ano até 2006 quando foram notificados 161 casos (BOTELHO; 
NATAL, 2009; SILVA, ANDREOTTI e HONNER, 2007; OLIVEIRA et al., 2003). A expansão da 
LV em Mato Grosso do Sul coincidiu com a construção do gasoduto Bolívia-Brasil, no sentido 
oeste para leste, assim os municípios de Corumbá, Miranda, Aquidauana, Anastácio, Campo 
Grande, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas foram a principal rota de disseminação, assim 
como a degradação do cerrado é um fator importante a se considerar (ANTONIALLI et al., 
2007). Em Campo Grande, a construção de avenidas acompanhando o curso dos rios e a 
construção de casas em locais onde havia vegetação são alguns fatores ambientais 
importantes no processo de urbanização do vetor e da doença que ocorreu a partir de 2003 
(BOTELHO; NATAL, 2009; SILVA, ANDREOTTI e HONNER, 2007).  

A epidemiologia da leishmaniose visceral acompanha marcadamente fatores 
geográfico-ambientais que favoreceram a urbanização do vetor e, por conseguinte, da doença. 
Estudos em epidemiologia moderna e de planejamento, monitoramento e vigilância têm 
utilizado os sistemas de informação geográfica (SIG) para melhorar o entendimento de dados 
através da análise e visualização. Através do georreferenciamento dos dados é possível 
correlacionar dados de fatores ambientais e levantamento entomológico local com a 
disponibilidade de reservatórios e assim demonstrar áreas prioritárias e estabelecer ações de 
prevenção e controle da doença específicas para região em questão (BARCELLOS et al, 2008; 
CAMARGO-NEVES et al, 2001; SANTOS et al, 2013). 

Salvo em estudos específicos, de modo geral estima-se que a razão entre população 
humana e canina seja em torno de 5 (DIAS et al., 2004), sendo estimada a população canina 
de Campo Grande em torno de 172.800 cães – tecnicamente suscetíveis à doença. O 
município, localizado na região central de Mato Grosso do Sul, possui uma população estimada 
de 863982 habitantes (BRASIL, 2016) e encontra-se em franco estágio de desenvolvimento 
econômico e populacional. Devido às condições geográficas, com predomínio do clima tropical 
com estação seca – clima quente e úmido no verão e menos chuvoso e mais ameno no inverno 
– Campo Grande pode ser considerado um local propício para propagação e manutenção do 
Lutzomyia longipalpis e, por conseguinte, da Leishmania infantum e pretende-se com este 
trabalho elucidar os aspectos epidemiológicos da enfermidade em Campo Grande-MS. 
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Procedimentos Metodológicos 
 
Para a análise da incidência da LV em Campo Grande no período de 2007 a 2011, o indicador 
foi construído utilizando os dados de incidência absoluta disponíveis no DATASUS (Ministério 
da Saúde) e nos bancos de dados da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul 
no período de 2007 a 2011, associados aos dados populacionais para os anos de 2007 e 2010 
disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As análises 
descritivas foram realizadas no programa OpenOfficeCalc 4.1.1. e a população dos anos 2008, 
2009 e 2011 foi estimada pela taxa média anual de crescimento geométrico (TMG) sendo TMG 
igual à raiz t do quociente entre a população no instante t (Pt) e a população inicial (P0) menos 
1, conforme a seguinte equação (BRASIL, 2004): 

 
 
Para a determinação da relação espacial entre bairros e as áreas de vulnerabilidade para LV 
foi elaborado um sistema de informações geográficas no programa QGIS 2.8.1(qgis.org), com 
mapa digital do município de Campo Grande como base cartográfica, contendo as divisões das 
sete regiões urbanas (Anhanduizinho, Bandeira, Centro, Imbirussú, Lagoa, Prosa e Segredo) e 
dos 74 bairros. Foi utilizado como elipsoide de referência o SIRGAS2000 e o sistema de 
coordenadas UTM. Foram elaborados mapas temáticos para a construção e visualização de 
indicadores e áreas de risco nas diversas regiões do município, utilizando os dados de 
incidência por bairro/ano. As análises foram realizadas no Laboratório de Epidemiologia 
Veterinária da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (EpiVet-UFMS). 
 
Situação epidemiológica da leishmaniose em Campo Grande – MS 

 
No período de 2007 a 2011, na cidade de Campo Grande – MS, foram notificados 632 

casos de leishmaniose visceral humana (LVA) com média de 126,4 casos/ano. As incidências 
intrabairros variaram de 0,0 a 11,22/10.000 habitantes com média anual de 1, 7/10.000 
habitantes (Tabela 1 e Gráfico 1). 

 
Tabela 1. Número absoluto de casos, incidência e incidências mínimas e máximas de 
leishmaniose visceral em humanos em de Campo Grande - MS, nos anos de 2007 a 2011. 

 
 
Fonte dos dados: BRASIL, 2013 (MS/ DATASUS/ SIM). 
Elaboração: “O Autor”, 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parâmetros 2007 2008 2009 2010 2011 Média Total 

Número absoluto de casos 

 

135 

 

142 108 103 144 126,4 632 

Incidência/10.000 hab. 

 

1,9 1,9 1,4 1,3 1,8 1,7 - 

Incidência mínimo – máximo* 

 

0 – 11,22 0 – 7,59 0 – 8,35 0 – 10,70 0 – 6,04 0 – 8,78 - 
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Gráfico 1. Incidência de leishmaniose visceral americana em de Campo Grande - 

MS, e incidências mínimas e máximas observadas nos bairros nos anos de 2007 a 2011.   
 

 
 

Campo Grande apresenta majoritariamente casos em área urbana desde o ano de 
2002, quando se deram os primeiros registros de casos autóctones, diferente do que foi 
observado por Teles et al. (2014) no município de Barcarena – PA, onde de 2004 a 2008 a 
maior parte dos casos ainda se concentraram na área rural do município. Nesse período foram 
registrados 201 casos novos naquele município, e demonstrada uma redução anual da 
incidência de 7,6/10.000 hab. em 2004 para 2,5/10.000 hab. em 2008, próximo da incidência 
encontrada em Campo Grande em 2006 (2,1/10.000 hab.). No município de Jaciara – MT, a 
incidência da leishmaniose visceral em humanos variou de 0,0 a 1,9/10.000 hab. durante os 
anos de 2003 a 2012, com média anual de 1,22/10.000 hab., apresentando apenas um dos 
casos proveniente de zona rural. Apesar do valor máximo ser equivalente ao encontrado neste 
trabalho, a média se apresenta abaixo da aqui descrita (1,67/10.000 hab.) (BRITO et al, 2014).  

Botelho e Natal (2009) observaram que até o ano de 2006 Campo Grande apresentava 
aumento anual gradativo no número de casos de LVA, enquanto a análise da evolução da 
doença através do período de 2007 a 2011 neste estudo tem demonstrado uma relativa 
estabilidade na incidência da doença durante esses anos, apresentando incidência média de 
1,7/10.000 hab. e cursando com a endemia que ocorre nos dias de hoje. Incidências mais 
elevadas tem sido encontradas em municípios brasileiros, como em Paracatu, que de 2007 a 
2010 apresentou média do coeficiente de incidência de 3,9/10.000 habitantes (OLIVEIRA e 
PIMENTA, 2014) e Codó – MA, que apresentou entre 2007 a 2011, uma incidência de 8,63 
casos/10.000 habitantes em análise conduzida Silva et al. (2016) que ainda associaram 
umidade elevada e cobertura vegetal com predomínio de árvores frutíferas associado ao 
crescimento desorganizado do município como possíveis fatores que justifiquem a incidência 
elevada.  Também no estado de Mato Grosso do Sul, a cidade de Três Lagoas, durante os 
anos de 2000 a 2002 já apresentava casos autóctones de leishmaniose visceral humana, com 
incidência de 0,83/10.000 hab. (OLIVEIRA, 2006) e da mesma maneira que a capital do 
estado, a área urbana de Três Lagoas possui densas áreas de vegetação nativa e exótica, 
além de criações de animais de produção, fatores que podem contribuir significativamente para 
a manutenção da leishmaniose visceral (OLIVEIRA, 2010).  

 
Avaliação da incidência de leishmaniose nas regiões do município  

 
Em todas as sete regiões urbanas foram registrados casos de LVA, porém as regiões 

onde se concentraram as maiores incidências, são Prosa, Anhanduizinho e Lagoa, 
concentrando 63% da incidência de LVA no período. As regiões Segredo e Centro contribuíram 
com 21% da incidência e as regiões Bandeira e Imbirussú, ao leste e oeste da cidade, 
apresentaram baixa ou nula incidência, porém uma tendência crescente de urbanização (Tabela 
2). 
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Tabela 2. Incidência de leishmaniose visceral humana, por região urbana em Campo 

Grande – MS, nos anos de 2007 a 2011. 
 

 
Fonte dos dados: BRASIL, 2013 (MS/ DATASUS/ SIM). 
Elaboração: “O Autor”, 2013. 
      

A Figura 1 ilustra a incidência da LVA nos bairros de Campo Grande nos anos de 2007 a 
2011. Os bairros América e Lageado (região urbana do Córrego Anhanduizinho), Cabreúva e 
Carvalho (Centro), Tijuca (Lagoa), Estrela Dalva, Margarida e Veraneio (Prosa) apresentaram 
as maiores incidências no período, variando de 6,1/10.000 hab. a 11,22/10.000 habitantes. Já 
nos bairros Jardim Paulista e São Lourenço (Bandeira), Bela Vista, Glória, Itanhangá, Jardim 
dos Estados e São Bento (Centro), Núcleo Industrial (Imbirussú), Carandá e Chácara dos 
Poderes (Prosa) não houve registro de casos de LVA no período. 

Teles et al. (2014) demonstra que apesar de existirem casos abrangendo todas as áreas 
da região urbana de Barcarena - PA, houve alta densidade de casos nas regiões norte e 
central da cidade, onde existem limites com área rural, floresta densa e áreas à margem de 
rodovias. Carneiro et al (2004) também demonstraram correlação entre área com extensa 
vegetação e alta incidência da LVA no município de Feira de Santana, foi registrada a 
incidência de 0,45 indivíduos infectados/10.000 hab. na área urbana e na zona rural foi 
registrado o coeficiente de 5,7 indivíduos infectados/10.000 hab. nos anos de 2000 a 2002. Já 
em estudo conduzido em Ilha Solteira, em que Paulan et al (2012) descreve a incidência em 
cães em diferentes regiões da cidade, não apresentando correlação das áreas de maior 
incidência com as áreas de vegetação remanescente na área urbana. Em Campo Grande os 
casos humanos também estão dispersos por todas as regiões da cidade, porém as regiões do 
Prosa e Anhanduizinho foram consideradas de maior risco, pois foram as regiões onde se 
concentraram as maiores incidências de leishmaniose visceral, e as regiões Bandeira e 
Imbirussú, podem ser consideradas áreas vulneráveis, pois apresentaram baixa ou nula 
incidência porém estão em fase de crescimento, e como acontece em diversas regiões do pais, 
não existe um planejamento que consiga de efetivamente ordenar a ocupação populacional de 
maneira a evitar a transmissão de doenças. Guimarães et al (2015) ainda cita a ocupação não 
planejada de zonas urbanas, mas também a alta densidade populacional de alguns bairros em 
Rondonópolis – MT como adjuvantes na disposição de casos homogeneamente por todas as 
regiões da cidade. 

Em Belo Horizonte - MG nos anos de 2007 a 2009, Araújo et al. (2013) sugerem que a 
variação encontrada entre as incidências avaliadas por bairro da capital (0,0 a 6,9/10.000 hab.) 
está correlacionada ao nível educacional e socioeconômico da população. Em Campo Grande 
além da grande variação entre os bairros ainda é importante ressaltar que cinco dos oito 
bairros com alta incidência são vizinhos a bairros de incidência nula e /ou baixa (Figura 2), 
aumentando o risco de transmissão da enfermidade às áreas vulneráveis. Apesar da variação 
entre bairros os valores encontrados para os anos de 2008 e 2009 nesse trabalho se 
aproximarem, no ano de 2007 Campo Grande apresentou incidência de até 11,2/10.000 hab., 
valor acima das máximas encontradas em Belo Horizonte. Já em Birigui – SP, que também 
apresentou significativa variação na incidência intrabairros com valores de 0,0 a 7,8/10.000 
hab. foi demonstrado através de mapas temáticos que a expansão da doença ocorreu desde o 
centro da cidade até os bairros mais periféricos durante os anos de 1999 a 2012, variando 
também a incidência anual e apresentando pico nos anos de 2006 e 2011 (VIEIRA et al., 
2014). 

 

Região/Ano 2007 2008 2009 2010 2011 Média Mínima Máxima Desvio 
Padrão Anhanduizinho 2,29 2,08 1,21 1,35 2,63 1,91 1,21 2,63 0,55 

Bandeira 

 

1,83 1,29 0,18 1,50 1,35 1,23 0,18 1,83 0,56 

Centro 1,21 1,38 1,39 1,27 1,30 1,31 1,21 1,39 0,07 

Imbirussu 1,04 2,88 1,94 1,32 1,60 1,76 1,04 2,88 0,64 

Lagoa 

 

2,28 1,73 1,43 1,22 1,59 1,65 1,22 2,28 0,36 

Prosa 

 

3,16 2,13 1,91 1,46 1,10 1,95 1,10 3,16 0,70 

Segredo 1,28 1,78 2,29 1,19 1,96 1,70 1,19 2,29 0,41 
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Figura 1. Mapas temáticos da incidência de leishmaniose visceral humana, por 

bairros de residência em Campo Grande – MS, nos anos de 2007 a 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
No estado de Pernambuco, utilizando mapas de distribuição geográfica de casos de 

leishmaniose, foi demonstrado que no ano de 1990 apenas 15,2% (n = 28) dos municípios do 
estado haviam notificado um ou mais casos da doença, ao passo que em 2001, 78,3% (n = 
144) dos municípios já tinham casos registrados (DANTAS-TORRES e BRANDÃO-FILHO, 
2006). Da mesma maneira Cardim et al (2013) demonstra a expansão da LVA no estado de 
São Paulo, desde a região noroeste para sudeste do estado e no sentido da região de Bauru, 
coincidindo com a rodovia Marechal Rondon, a ferrovia Novoeste e a construção do gasoduto, 
e sugere a introdução de novos casos oriundos do estado de Mato Grosso do Sul, porém os 
picos de incidência das regiões de Araçatuba em 2003 (1,9 caso/10.000 hab.) e Presidente 
Prudente em 2007 (1,0 caso/10.000 hab.) são seguidos de queda, demonstrando níveis mais 
baixos do que os encontrados em Campo Grande. 

Rangel et al. (2013) categoriza municípios do estado de São Paulo, segundo o Ministério 
da Saúde, como vulneráveis através da distância em que se encontram de municípios em que 
já ocorre a transmissão da leishmaniose e ainda classifica como receptivos os municípios onde 
ainda não ocorre transmissão, porém já foram identificados os vetores da doença, indicando 
assim áreas prioritárias de controle e combate à leishmaniose. Após a identificação de bairros 
com alta incidência ao lado de bairros com nula incidência da doença na população em Campo 
Grande, levantamos a importância de conduzir estudos de demonstrem como ocorre a 
transmissão na zona urbana em prol de definir estratégias de controle da doença que sejam 
efetivas considerando a realidade do município. 
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Figura 2. Mapa temático dos bairros com maior incidência de leishmaniose visceral 
humana e bairros sem histórico de casos humanos em Campo Grande – MS, no período 
de 2007 a 2011. 

       

 
 
Dificuldades no controle da leishmaniose 

 
Profissionais treinados para o diagnóstico precoce da leishmaniose, infraestrutura 

laboratorial e atenção especial a fatores sociais como desnutrição e infecção pelo HIV, são 
ainda fatores que interferem diretamente na taxa de letalidade da doença (OLIVEIRA; MORAIS 
e MACHADO-COELHO, 2008). Além disso, em avaliação do sistema de vigilância e serviços 
de saúde de Ribeirão das Neves-MG, Barbosa, Guimarães e Luz (2016) identificaram dentre as 
principais dificuldades no serviço de vigilância epidemiológica, a falta de profissionais 
qualificados para a análise e divulgação dos dados relacionados à leishmaniose visceral, 
apontando que a demarcação de forma eficiente e ágil de áreas de risco e a divulgação para os 
profissionais de saúde seria de extrema utilidade para conseguir o êxito no controle da doença. 

Situações relacionadas ao contexto socioambiental ainda tem recebido pouca atenção 
no controle da leishmaniose visceral (OLIVEIRA; MORAIS e MACHADO-COELHO, 2008). 
Levar em consideração as especificidades de cada região analisada, ambiental, social e 
economicamente e qualificar profissionais de saúde para que estejam preparados para 
trabalhar em diferentes realidades são atitudes que podem auxiliar no controle da leishmaniose 
visceral em centros urbanos. 
 
Considerações Finais 
 
No presente estudo, foram observados casos de leishmaniose visceral em pessoas de todas as 
regiões de Campo Grande – MS, no período de 2007 a 2011. Oito bairros foram classificados 
como áreas de maiores incidências, variando de 6,1/10.000 hab. a 11,22/10.000 habitantes, e 
cinco dos oito bairros com alta incidência são vizinhos a bairros de incidência nula e /ou baixa, 
aumentando o risco de transmissão da enfermidade às áreas vulneráveis. A análise temporal 
da incidência de LV em Campo Grande utilizando métodos descritivos associados ao 
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geoprocessamento é viável e constitui-se numa ferramenta acessível ao poder público para o 
planejamento de ações de controle da doença em nossa realidade. 
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Resumo 
O presente artigo objetiva evidenciar a relação entre as transformações no espaço geográfico 
do estado do Rio de Janeiro enquanto determinante social da saúde. Para tal, aponta a relação 
das transformações ambientais, urbanas e sociais no espaço como elemento importante para a 
disseminação das leishmanioses no estado. Partindo de investigações anteriormente 
realizadas em pesquisas de mestrado e doutorado, o artigo traz informações acerca de 
algumas transformações espaciais no estado do Rio de Janeiro e a relação com a 
espacialização das leishmanioses. Tomando por base a etiologia das leishmanioses, infere-se 
que as ações antrópicas associadas ao desmatamento têm forte relação com a incidência de 
leishmanioses, uma vez que a retirada de mata nativa e posterior alteração dos espaços 
favorecem a dispersão, invasão e adaptação do vetor às áreas urbanas e periurbanas. 
 
Palavras-chave: Espaço geográfico. Determinante Social da Saúde. Leishmanioses. 
 
 
Abstract 
The present article aims to show the relationship between the transformations in the geographic 
space of the state of Rio de Janeiro as a social determinant of health. To this, it points out the 
relation of such transformations in space as an important element for the dissemination of 
leishmaniasis in the state. Based on previous research carried out in masters and doctoral 
researches, the article presents information about the spatial transformations in the state of Rio 
de Janeiro and the relation with the spatialization of leishmaniasis. Based on the etiology of 
leishmaniasis, it is inferred that the anthropic actions associated to deforestation have a strong 
relation with the incidence of leishmaniasis, since the removal of native forest and subsequent 
alteration of the spaces favor the occurrence of the vector, which is increasingly more adapted 
to urban areas. 
 
Key words: Geographic space. Social Determinants of Health. Leishmaniasis. 
 

 
Introdução 
 

As alterações ambientais e climáticas são responsáveis por um grande número de 
ocorrências em saúde. Mudanças no clima terrestre por conta do lançamento de gases 
altamente poluentes na atmosfera, poluição das águas devido aos dejetos industriais e ao 
esgoto lançado nos corpos hídricos sem tratamento, assim como ações de desflorestamento 
para, principalmente, alimentar as indústrias madeireiras e de papel, são apenas algumas das 
questões ambientais que estão diretamente relacionadas à saúde, isso sem esquecer-se do 
processo de urbanização das cidades que também alteram sobremaneira os ambientes. 

O processo de urbanização nos países desenvolvidos foi um processo melhor 
planejado, e os danos socioambientais foram pouco sentidos. Já nos países subdesenvolvidos 
(como foi o caso do Brasil à época do início de seu processo de urbanização), esse fenômeno 
espacial foi (e tem sido) motivo de preocupação, pois se tratou de um processo rápido e mal 
planejado. Com isso, observou-se um inchaço populacional urbano, pois o fenômeno foi 
acompanhado, de certa forma, da espacialização das indústrias em nosso país. Nesse 
contexto, as populações queriam residir próximo às indústrias para facilitar a chegada ao local 
de trabalho, mas a infraestrutura urbana brasileira não daria conta adequadamente desse 
cenário. O resultado foi um aglomerado de pessoas nos núcleos urbanos que foi crescendo ao 
longo do tempo, alterando quase que obrigatoriamente o ambiente. Com isso, o número de 
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moradias precárias foi crescendo, ao passo que o processo de urbanização e desenvolvimento 
econômico tomava conta de algumas áreas do país. 

Com o avanço desse processo observou-se, em longo prazo, algumas intercorrências 
na saúde das populações. Problemas respiratórios, doenças veiculadas pela água e sobretudo, 
por insetos vetores, começaram a tornar-se comum no país em várias épocas do ano, 
alterando o perfil da morbimortalidade do Brasil (WALDMAN et al, 1999). Podemos citar como 
exemplo a epidemia de dengue, que inicia no estado de Roraima em 1982 e o registro histórico 
de epidemia de dengue no estado do Rio de Janeiro, entre os anos de 1986 e 1987 
(WALDMAN et al, 1999). Segundo Rosa-Freitas et al (2010), entre os anos de 2007-2008, o 
estado do Rio de Janeiro vivenciou uma das mais graves epidemias de dengue, considerando 
a morbimortalidade. A partir disso, verifica-se a doença sempre presente no país, retornando 
recentemente com grande expressividade entre os anos de 2015 e 2016. Nessa última 
epidemia de dengue, o vírus apresentou perigosa mutação, trazendo consigo pelo menos duas 
novas doenças: zika e chikungunya.  

As leishmanioses tegumentar e visceral também garantem destaque no tocante aos 
problemas de Saúde Pública no Brasil relacionado às alterações ambientais e às doenças 
transmitidas por vetores. Em meados da década de 1980, já havia registros dessas doenças 
em vários estados do Brasil.  

Consideradas como doenças negligenciadas, as leishmanioses têm forte relação com a 
condição de pobreza dos indivíduos (DANTAS-TORRES, 2006). Nesse contexto, importa-nos 
investigar a relação existente entre as transformações socioespaciais no estado do Rio de 
Janeiro e a espacialização das leishmanioses enquanto doença vetorial de grande importância 
para a Saúde Pública. 
  
 
Metodologia 
 

Esse artigo resulta de pesquisas anteriores de mestrado e doutorado dos autores. A 
pesquisa de mestrado, intitulada “O espaço geográfico e o processo saúde-doença na 
atualidade: as Leishmanioses no estado do Rio de Janeiro”,  foi apresentada no ano de 2013, e 
buscou estabelecer a relação entre a espacialização das leishmanioses no estado do Rio de 
Janeiro e as ações de desmatamento no estado. Procurava-se evidenciar a relação entre as 
alterações ambientais provocadas pelo homem e a relação dessas alterações com a incidência 
das leishmanioses no estado do Rio de Janeiro.  

Já a pesquisa de doutorado, intitulada “Ações integradas de vigilância e controle de 
vetores de agentes etiológicos das Leishmanioses: experiência com comunidades de área 
endêmica de Leishmaniose Tegumentar Americana, Campus Fiocruz Mata Atlântica, 
Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ, Brasil”, apresentada em 2016, buscava investigar em 
especial a área do Campus Fiocruz Mata Atlântica, a fim de estabelecer ações integradas para 
a vigilância e o controle das leishmanioses, uma vez que trata-se de área endêmica para a  
doença.  

As referidas pesquisas foram revisitadas e, juntamente com outras referências, foram 
feitas atualizações do assunto. Buscou-se requalificar a relação dos processos de urbanização 
e industrialização no estado do Rio de Janeiro, responsável pela expressiva dinâmica 
socioespacial verificada, e os dados sobre a incidência das leishmanioses no estado, em 
especial à Leishmaniose Tegumentar Americana. 

Outro elemento importante para a realização desse artigo foi a busca pela 
compreensão da relação entre a dinâmica socioespacial do estado do Rio de Janeiro enquanto 
um dos determinantes sociais da saúde. O espaço geográfico, enquanto determinante social da 
saúde estabelece estreita relação entre as atividades antrópicas e a disseminação e/ou 
espacialização de doenças, desde muito tempo.  

Referências sobre doenças veiculadas pelo ar, água e ainda por insetos vetores, como 
é o caso das leishmanioses, também foram consultadas, a fim de que se evidenciasse a 
relação contraditória entre alterações ambientais, necessárias ao desenvolvimento dos 
espaços, e as situações de doenças nas populações. 
 
Transformações socioespaciais no estado do Rio de Janeiro 
 

A intervenção humana na natureza vem de longa data, e surge a partir das 
necessidades do homem no tocante ao frio, a fome e sede (BATISTELLA, 2007). Esse 
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processo de intervenção humana ocorre a partir de um trabalho social coletivo para a 
organização das sociedades, de maneira geral. 

O processo de organização espacial do estado do Rio de Janeiro ocorreu de forma 
bastante desigual, dentre outros aspectos por conta da própria geografia do estado. Entre as 
serras, as baixadas e o litoral, o estado do Rio de Janeiro apresentou, e apresenta, uma 
dinâmica espacial diferenciadamente intensa (MARAFON et al, 2011), se comparada com 
outros estados da Federação. Alguns elementos podem ser considerados por nortearem a 
organização espacial fluminense, o que vai embasar as transformações sofridas por este 
espaço ao longo dos tempos. 

A começar por seu quadro natural, composto por unidades geomorfológicas distintas, o 
Rio de Janeiro apresenta uma geomorfologia extremamente acidentada (SOUTO, 2005) 
fornecendo desse modo, uma característica peculiar da organização socioespacial do estado. 
Esta é uma das razões pelas quais é possível observar hoje as diferenças socioespaciais entre 
a metrópole e o interior fluminense, sobretudo no tocante a sua formação. 

O processo de ocupação do território fluminense buscava inicialmente atender às 
necessidades do período colonial: exportar e defender (MARAFON et al, 2005). A partir dessa 
lógica, o território passou a ser organizado espacialmente em atenção principalmente às 
atividades de comércio externo, ainda que de maneira incipiente para a época. Para tal, 
identificam-se alguns elementos espaciais que nortearam este processo. 

De acordo com Ribeiro (2002), podem ser elencadas algumas características que 
nortearam o processo de organização espacial no estado do Rio de Janeiro. Tais 
características permeiam aspectos que abarcam os diferentes estatutos jurídicos aos quais o 
estado esteve submetido ao longo do tempo. O reflexo das atividades urbanas na própria 
região metropolitana

52
 também pode ser citado como um elemento norteador da organização 

espacial do estado do Rio de Janeiro. Dessas características, duas interessam em especial 
para este artigo: a concentração metropolitana e o domínio da população urbana sobre a rural. 
A seguir, mapa da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

 
 

Mapa 1 – Mapa da Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro 
Fonte: CEPERJ/RJ, 2014. 

 
Existe nessa região, grande concentração tanto demográfica como econômica, assim 

como de bens e serviços em geral. Faz-se necessário ressaltar que no núcleo da Região 

                                                           
52

 A Região Metropolitana Fluminense é composta hoje por vinte e um municípios: Rio 
de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, 
Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de 
Meriti, Seropédica, Tanguá, Itaguaí, Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu (CEPERJ, 2014). 
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Metropolitana, no município do Rio de Janeiro, estão localizadas sedes de importantes 
empresas do Brasil. Essa concentração é fruto do próprio processo de ocupação deste 
território, que desde sempre apresentou disparidades em sua formação socioespacial. 

Segundo Marafon et al (2011), a ocupação da Região Metropolitana Fluminense e a 
expansão do município do Rio de Janeiro estão diretamente relacionadas. Isso ocorre desde a 
expansão da cidade do Rio de Janeiro em 1567, iniciada nas proximidades do Morro do 
Castelo. A partir daí, a cidade se expandiu rumo às localidades até então menos expressivas 
em termos de importância. Tais localidades se desenvolveram próximas a pequenos portos, 
situados às margens da Baía de Guanabara.  

Para dar suporte às ocupações dos caminhos de terra já existentes, entram em cena 
os bondes e os trens, transportes de massa da época (ABREU, 1987), os quais tiveram grande 
representatividade no crescimento citadino e no sequente processo de segregação espacial 
verificado na cidade do Rio de Janeiro, quando da ocupação das freguesias suburbanas e da 
facilidade de acesso aos bairros das atuais Zonas Sul e Norte desta cidade. Cumpre ressaltar 
ainda a importância do advento da ferrovia e da implantação da malha ferroviária fluminense, 
processo que vem influenciar a expansão dessa Região Metropolitana, fazendo inicialmente a 
ligação do Centro da Cidade (Rio de Janeiro) a Queimados, na Baixada Fluminense, e em 
seguida à estação Japeri, aproximadamente no ano de 1859 (MARAFON et al, 2011).  

A implantação da extensa malha rodoviária foi um dos elementos que colaborou para a 
ocupação dos espaços fluminenses, tanto na capital quanto no interior. Com os incentivos à 
produção da indústria automobilística, a expansão da malha urbana da Região Metropolitana 
Fluminense estaria encaminhada. Atrelado a este processo, observa-se ainda a construção de 
importantes vias de acesso ao Rio de Janeiro. 

Assim sendo, podemos dizer que a questão da concentração metropolitana está 
relacionada ao fenômeno da urbanização nas cidades brasileiras, estando, pois, fortemente 
relacionado à ocupação do espaço fluminense. Esse processo foi em grande parte 
caracterizado pela especulação e apropriação imobiliária das melhores áreas da cidade, 
sobretudo as centrais. Logo, na medida em que o processo de urbanização se apresenta com 
forte expressão espacial na metrópole, a concentração metropolitana se consolida (GUERRA et 
al, 2011). 

De maneira simultânea, a alta concentração populacional na metrópole também pode 
ser evidenciada e citada, pois constitui fator de importância quando o assunto é Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro. O domínio da população urbana sobre a rural é uma 
característica marcante quando se analisam as regiões metropolitanas. De acordo com Ribeiro 
e O'Neill (2012), o estado do Rio de Janeiro possui a característica de concentrar em sua 
região metropolitana grande parte da população estadual.  

Essa concentração tanto demográfica quanto econômica torna evidente a pressão 
urbana na metrópole fluminense. Isso ocorre porque os assentamentos humanos nas cidades 
implicam grandes modificações ao longo do processo de desenvolvimento. Este processo pode 
apresentar, como uma de suas características, efeitos por vezes negativos na determinação da 
saúde das populações em longo prazo.  

O processo de urbanização brasileira, inclusive no estado do Rio de Janeiro, revela-se 
sobretudo pela apropriação do mercado imobiliário (MARICATO, 2000). Com o encarecimento 
das áreas mais próximas à dinamização dos núcleos urbanos, a população acaba buscando 
alternativas de moradia, ocupando as áreas vazias que, em sua grande maioria, foram 
desmatadas para determinado fim, tornando-se áreas ambientalmente vulneráveis.  

A partir dos processos de industrialização e urbanização, as cidades se transformam. 
Não há como falar em urbanização sem relacioná-la ao processo industrial e à dimensão das 
cidades, além de fazer menção às intervenções implicadas nos ecossistemas locais. Questões 
relacionadas às alterações do clima e ao desmatamento precisam ser ressaltadas e tratadas 
com maior rigor, pois as transformações espaciais implicam estas e outras alterações 
ambientais, e isso vai impactar na vida das sociedades, podendo inclusive determinar os 
estados de saúde ou doença nas populações. Com isso, as populações das cidades 
começaram a verificar o surgimento de inúmeros problemas de saúde a partir da emissão de 
gases poluentes e produtos tóxicos variados, lançados no ar e nos rios pelas fábricas, além da 
deficiente infraestrutura urbana que não daria conta de abarcar o expressivo aumento 
populacional imposto para a época (CERQUERA, 2014). 

As modificações e alterações ambientais realizadas pelo homem têm gerado sérios 
problemas nas grandes cidades. Os subsistemas terrestres vêm apresentando alto grau de 
degradação, e este fato pode ser observado ao se analisar o processo de desenvolvimento das 
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cidades. Ao mesmo tempo em que a urbanização é um processo necessário e quase inevitável 
ao longo dos tempos nas sociedades, seus danos associados à concentração metropolitana 
são inquestionáveis.  

Segundo Marafon et al, 
 

Em razão de sua alta concentração demográfica e econômica a 
Região Metropolitana Fluminense, como a maioria das grandes 
metrópoles brasileiras, tem enfrentado sérios problemas de cunho 
ambiental, em virtude de um processo de urbanização rápido, 
intenso e [mal] não planejado, o qual culmina na constituição de 
subespaços, que marginalmente se inserem na lógica 
metropolitana. Encontramos suas origens em questões 
socioeconômicas, que produzem diversas consequências sobre 
todos os aspectos do meio natural (como a fauna, a flora, o relevo, 
o clima e a hidrologia). Assim, afligem no espaço regional 
metropolitano fluminense problemas característicos, como a 
poluição atmosférica causada pela emissão de gases poluentes 
provenientes das atividades voltadas, principalmente, para a 
indústria e o transporte - acarretando inúmeros problemas 
respiratórios na população -, a poluição/degradação de 
mananciais e águas por resíduos domésticos e industriais, além 
dos derrames de óleo e da crescente presença de metais pesados 
[...] (MARAFON et al, 2011, p. 94). 

 
Mediante isso, é possível inferir que, apesar de necessárias, as transformações nos 

espaços habitados inerentes à urbanização implicam em alguns ônus para o homem.  Um dos 
aspectos que podem ser atingidos por tais ônus é a questão da saúde.  

O fenômeno da urbanização se consolida em detrimento de áreas de florestas com a 
derrubada das matas, canalização de cursos d'água e severas alterações do clima, além da 
impermeabilização dos solos e da geração das ilhas de calor nos centros urbanos.  

Segundo De La Jara (2011), a moradia pode ser vista como um elemento de 
importância funcional quando o assunto é o urbano. A habitação do homem pode ser 
considerada fundamental para garantir a qualidade de vida das pessoas, e deveria pelo menos 
corresponder às necessidades culturais e demográficas de cada população. Contudo, essas e 
outras transformações no ambiente podem favorecer o aparecimento de focos de doenças 
vetoriais, como ocorre com a proliferação dos flebotomíneos, transmissores das leishmanioses, 
nas áreas periurbanas como tem sido verificado, facilitando a transmissão para o homem. A 
saúde das populações está diretamente relacionada ao ambiente vivido, ao habitat, ao local de 
morada do homem. Um ambiente saudável pode proporcionar bem estar físico e mental aos 
indivíduos. Em contrapartida, um ambiente insalubre pode comprometer seriamente a 
sobrevivência humana, nos mais variados graus. Com isso, temos o espaço geográfico 
enquanto determinante social da saúde das populações. 

 
O espaço geográfico enquanto Determinante Social da Saúde 
 

Segundo Carvalho (2013), as condições em que as pessoas nascem, vivem, trabalham 
e envelhecem caracterizam o que chamamos de “determinantes sociais da saúde”. Esse 
conceito, mais amplo do que aqui apresentamos, compreende elementos sociais, econômicos, 
políticos, culturais e principalmente, ambientais. Tais elementos apresentam importância 
diferenciada na composição do conjunto dos determinantes, sendo os de caráter econômico e 
ambiental os mais expressivos. 

Muito debatido e comprovado, o ambiente onde vive o homem tem grande influência 
sobre as situações de saúde ou doença pelas quais os indivíduos passam. Habitação de 
qualidade, água potável e condições sanitárias são direitos humanos e necessidades básicas 
para uma vida saudável (CARVALHO, 2013). Por essa razão os espaços são transformados, 
para suprir as necessidades humanas. Entretanto, estas transformações podem gerar impactos 
negativos na saúde, se forem realizadas de forma não adequada.  

Os conceitos de determinantes sociais para as situações de saúde ou doença refletem 
uma construção que vem sendo feita ao longo dos tempos e a partir da dinâmica espacial das 
sociedades em geral. Em meados do século XIX, a teoria miasmática era o principal elemento 
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para explicar o processo de doenças no homem, e, durante algum tempo, desconsiderou-se a 
ação do homem enquanto ser ativo na construção do processo saúde-doença.  Já nas últimas 
décadas do século XIX, os debates das questões sobre saúde já reconheciam a importância de 
incorporar as ações e o modo de vida dos homens ao processo desencadeador de 
determinadas doenças, mesmo que em menor grau (BUSS, 2007). 

A observação dos determinantes sociais da saúde ganha força quando os estudos das 
desigualdades e modos de vida existentes entre os mais diversos grupos populacionais 
passam a ter maior relevância na área da saúde. A verificação entre pobreza e saúde (ou 
ausência de saúde) e o modo de vidas das mais variadas camadas sociais auxiliam na reflexão 
sobre o que efetivamente é uma situação de saúde (considerando seu conceito mais amplo, 
utilizado pela Organização Mundial da Saúde) e a doença, de forma mais específica. Ou seja, 
em questões relativas ao processo saúde-doença, é necessário investigar quais são os 
elementos que perpassam ou tangenciam essa relação, e qual o contexto socioeconômico 
estabelecido para tal. 

Uma importante evidência da relação entre o espaço e a doença já pôde ser vista em 
Max Sorre, quando da formulação do conceito de Complexos Patogênicos. Sorre se utilizou 
deaabordagem anterior realizada por Pavlovsk, a fim de estabelecer a participação do homem 
enquanto produtor da dinâmica ambiental e, assim sendo, participante ativo na construção dos 
Complexos Patogênicos. Nesse contexto, Sorre descreveu que o ambiente produzido pelo 
homem se integra para o desenvolvimento do processo saúde-doença. Sendo assim, referiu-se 
ao conceito de gênero de vida, mais geral, que considera o conjunto da organização social 
humana e seus múltiplos aspectos na produção das doenças em determinado ambiente 
(FREITAS, 2007). Esse conceito é compreendido como combinação de técnicas, cujo uso e 
desenvolvimento adaptam-se às diferentes condições geográficas onde se inserem os grupos 
humanos. Ou seja, o homem enquanto transformador dos espaços se insere com parte ativa do 
processo saúde-doença.  

O homem busca cuidar da saúde, mas pode também produzir a doença (SANTOS, 
1999). Assim sendo podemos, segundo Santos (2006), estabelecer o espaço geográfico como 
sendo “Um sistema de objetos e ações que interagem entre si”, e que por conseguinte, 
influenciam a configuração territorial e o modo de vida das pessoas. Estes objetos podem ser 
materiais ou imateriais, e vão influenciar os mais diversos cenários nesse processo de 
produção de doenças, pois o homem, ao alterar os ambientes, não o faz apenas de maneira 
positiva.  

Nesse sentido nos remetemos a Lacaz (1972), quando descreve que o homem e o 
ambiente são indissociáveis, e os resultados dessa relação vão influenciar a constituição do 
processo saúde-doença nas sociedades. Assim sendo, o homem se apresenta como parte e 
todo desse processo, intervindo no ambiente e sofrendo as consequências dessa intervenção, 
em médio ou longo prazo.      
 
Breve escopo sobre as leishmanioses 
 

As leishmanioses são consideradas antropozoonoses, ou seja, são doenças primárias 
de animais que podem ser transmitidas ao homem por meio do vetor. Reconhecida pela 
Organização Mundial de Saúde como um problema global de saúde pública, apresentam um 
abrangente espectro clínico e epidemiológico, pois seus agentes etiológicos e reservatórios são 
bastante diversificados.  

As leishmanioses estão dentre os agravos de maior impacto sobre a saúde humana em 
função de alterações ambientais, do aquecimento global e dos impactos nos ecossistemas, 
fatores que se somam às complexidades das novas realidades, em que condições 
socioeconômicas das populações que vivem em áreas de risco emergem como determinantes 
do processo de transmissão (RANGEL  et al 2014; BRASIL 2013). 

As leishmanioses compõem o quadro de doenças negligenciadas
53

, pois possuem 
ampla abrangência em locais onde as condições socioeconômicas são baixas e a população 

                                                           
53

 As doenças negligenciadas constituem um grupo de agravos que estão fortemente 

associadas à pobreza, proliferam em ambiente de baixa renda e precárias condições de vida e 
sobrevivem melhor em climas tropicais. Atualmente, estes agravos encontram seu campo de 
desenvolvimento em locais que apresentam baixo progresso socioeconômico, moradias 
precárias, falta de acesso à água limpa e saneamento, ambientes degradados, abundância de 
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tem, por conta disso, sua qualidade de vida afetada. Além disso, são enfermidades que 
dispõem de poucos recursos para controle e profilaxia, por razões político-econômicas 
(MALAFAIA, 2009). No Brasil, os processos das doenças negligenciadas retiram dos brasileiros 
seu poder, força e tempo de trabalho, gerando incapacidade física e de aprendizado, 
minimizando suas chances de desenvolvimento humano (ARAUJO–JORGE et al 2011). 

As leishmanioses são consideradas como umas das seis mais importantes doenças 
infecciosas, pelo seu alto coeficiente de detecção, registro de óbitos e capacidade de produzir 
deformidades, sendo constatada sua ocorrência em 98 países, com o número estimado de 12 
milhões de pessoas infectadas e incidência aproximada de 1,6 milhões de novos casos/ano 
globalmente, com estimativa de milhões em risco de contrair alguma das variantes das 
leishmanioses (DESJEUX 2004, MALAFAIA 2009, WHO 2010, ALVAR 2012). 

A distribuição geográfica das leishmanioses apresenta-se de forma vasta pelo Velho e 
Novo Mundo, sendo estimado desta maneira que aproximadamente 350 milhões de pessoas 
estejam sob iminente risco de contrair algum tipo de leishmaniose. No Brasil, estão incluídas na 
lista do Sistema de Doenças de Notificação Compulsória - SNDC - do Ministério da Saúde, e 
sabe-se que as leishmanioses são encontradas em todas as unidades federadas, podendo ser 
verificado crescente avanço em áreas urbanas e periurbanas (BRASIL 2013, COSTA 2005), 
além de forte ocorrência em capitais estaduais.  

São causadas por protozoários parasitas do gênero Leishmania e transmitidas através 
da picada de flebotomíneos. Os flebotomíneos são insetos alados da ordem Diptera (mesmo 
grupo das moscas, mosquitos e borrachudos). Somente a fêmea do flebotomíneo possui 
hábitos hematófagos, ou seja, são elas as responsáveis diretas pela transmissão das 
leishmanioses. É importante ressaltar que a probabilidade de transmissão da doença vai 
depender de condições ambientais como a exposição dos humanos aos flebotomíneos, assim 
como ao contexto eco-epidemiológico do ambiente em questão. A adaptação desses vetores 
para novos habitats, especialmente aqueles com impactos ambientais, indica um novo cenário 
de transmissão das leishmanioses (RANGEL & VILELA 2008, CARVALHO et al. 2014). 

Segundo literatura clássica e o Ministério da Saúde, as leishmanioses podem acometer 
o homem e outros mamíferos. Apresentam-se nas formas cutânea ou mucocutânea 
(Leishmaniose Tegumentar Americana – LTA) e visceral (Leishmaniose Visceral Americana- 
LVA) (BRASIL 2013, BRASIL 2014, DORVAL 2006, LAINSON & SHAW 2005, WHO 2010).  
Sobre a LTA, manifesta-se clinicamente como: lesão cutânea localizada, lesões múltiplas, 
lesões cutâneo-mucosa e a cutâneo-difusa, esta última bastante agressiva. A lesão típica da 
LTA é indolor, com formato arredondado ou ovalado, bordas bem delimitadas e elevadas, 
fundo avermelhado e granulações grosseiras. A gravidade da LTA não se restringe apenas ao 
âmbito das lesões cutâneas características de sua manifestação clínica. Podem acarretar tanto 
infecções secundárias como mutilações irreversíveis, gerando comprometimento psicológico e 
prejuízo da capacidade produtiva do indivíduo, havendo reflexos, portanto, nos campos social e 
econômico (BRASIL, 2013).  Trata-se de uma doença com ampla distribuição nos continentes 
americano, africano, europeu e asiático (BRASIL 2013, WHO 2010), conforme pode ser visto 
na figura 1 (WHO, 2010). 
 

                                                                                                                                                                          
insetos e de outros vetores que contribuem para a transmissão efetiva da infecção (ALVAR et 
al. 2012, WHO 2010). 
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Figura 1 – Distribuição da Leishmaniose Tegumentar, por país de notificação, 2013. 
 

Na LVA, o parasito apresenta tropismo pelas células do sistema fagocítico 
mononuclear do baço, fígado, da medula óssea e dos tecidos linfóides, onde são observados 
processos de hiperplasia e hipertrofia desses órgãos, respectivamente, podendo evoluir para 
óbito (WHO 2010).  Dada a sua incidência e alta letalidade, especialmente em indivíduos não 
tratados e crianças desnutridas, tem tido, mais recentemente, sua clínica agravada por conta 
de indivíduos portadores da infecção pelo HIV (BRASIL 2014, WHO 2010). Sua distribuição 
pode ser verificada nos continentes europeu, asiático, africano e americano. Importa salientar 
que a Leishmaniose Visceral Americana na América Latina, apresenta aproximadamente 90% 
dos casos registrados no Brasil (WHO 2010), sobretudo na região Nordeste (BRASIL, 2011), 
conforme Fig. 2. 
 

 
 

Figura 2 – Distribuição da Leishmaniose Visceral, por país de notificação, 2013. 
 

A LVA vem sendo descrita em vários municípios do Brasil, apresentando mudanças 
nos padrões de transmissão, que antes eram verificados, sobretudo, em áreas rurais e nas 
periferias urbanas. Hoje, já se tem notícia de registros em centros urbanos como Rio de 
Janeiro, por exemplo. Com isso, pode-se verificar esforços para constantes alterações nas 
estratégias de controle utilizadas para LVA, pois inicialmente a vigilância era estabelecida para 
controle do reservatório canino e ainda para utilização de inseticidas, diagnóstico e tratamento 
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dos casos. Contudo, verificou-se que tais ações empregadas de maneira isolada não se 
mostravam eficazes à redução da incidência da doença (WHO 2010). 

As leishmanioses ocorrem numa relação estreita entre as condições microecológicas e 
os elos da cadeia epidemiológica, admitindo-se que alterações ambientais, naturais ou por 
ação antrópica, podem influenciar na sua incidência e expansão, pela aproximação do homem 
com os ciclos zoonóticos silvestres. Em várias regiões brasileiras, a transmissão ocorre em 
áreas já praticamente desmatadas (BRASIL 2013, BRASIL, 2014). Dessa forma, o homem se 
insere no ciclo epidemiológico da doença, favorecendo a ação \do vetor nas áreas periurbanas. 
Com isso, os vetores (flebotomíneos), estando infectados pela leishmania, encontram 
facilidades e um ambiente altamente propício para transmitir a doença para seres humanos, 
mamíferos silvestres, animais sinantrópicos e domésticos (WHO, 2010). 

Nas últimas décadas, a LTA e LVA vêm aumentando sua incidência e expansão 
geográfica, revelando novos cenários eco-epidemiológicos, sobretudo na América do Sul, 
particularmente no Brasil (WHO 2010).  

O controle das leishmanioses deve ficar sob a responsabilidade do Sistema Único de 
Saúde (SUS), contando com o apoio e organização das Secretarias Municipais e Estaduais de 
Saúde, para a organização da rede de atendimento básico e combate ao vetor (BRASIL, 2013). 

Diante dos cenários epidemiológicos observados, admite-se que o controle de vetores 
de agentes etiológicos das leishmanioses tenham diferentes modos traduzidos em um 
planejamento integrado de ações. A adoção de uma proposta com ações de vigilância e 
controle surge como uma possibilidade promissora, envolvendo não apenas a vigilância 
entomológica, gerando informações importantes sobre os vetores, mas também, ações de 
educação em saúde e manejo ambiental.  

 
 
 

A Espacialização da Leishmaniose Tegumentar no Estado do Rio de Janeiro 
 

O Estado do Rio de Janeiro tem apresentado historicamente uma ocupação territorial 
voltada às atividades como agricultura, pecuária, atividades turísticas etc. A extração de 
petróleo no norte do estado também merece ser lembrada por sua inquestionável importância, 
quando tratamos das transformações que ocorrem nos espaços, de maneira geral. Essas 
atividades vêm impulsionando sobremaneira o crescimento urbano no estado, evidenciando a 
organização socioespacial do território fluminense. 

As transformações espaciais no estado do Rio de Janeiro ocorreram, sobretudo, por 
aspectos econômicos. Do interior fluminense à região metropolitana, podem-se observar as 
mais diversas atividades socioeconômicas sendo desenvolvidas, gerando alterações espaciais 
muito expressivas. Esse desenvolvimento, gradual, pontual e desigual, pode auxiliar na 
compreensão dos estudos que envolvem temas variados, inclusive no tocante à saúde da 
população fluminense. 

Tais transformações no espaço geográfico fluminense estão diretamente relacionadas 
às alterações ambientais. Não se pode pensar em urbanização, por exemplo, sem associar 
esse fenômeno à retirada da vegetação original de dada área, à canalização dos rios ou 
impermeabilização dos solos por conta das edificações que, além disso, favorecem alterações 
climáticas nos centros urbanos devido à formação de ilhas de calor. Todas essas 
transformações realizadas pelo homem em curto espaço de tempo tornam o processo de 
urbanização passível de observações e questionamentos. 

A saúde humana é dependente, dentre outros fatores, da saúde ambiental. O ambiente 
alterado e vivido pelo homem não determina, mas influencia sobremaneira as condições de 
saúde e doença nas populações. Um indivíduo que vive em um ambiente saudável tem 
menores chances de desenvolver determinados tipos de doenças. Em contrapartida, locais 
insalubres favorecem a disseminação de algumas doenças. 

A LTA está presente no Estado do Rio de Janeiro desde o início do século passado 
(ARAGÃO, 1922). Sua espacialização foi verificada em vários municípios do Estado, incluindo 
aqueles que apresentam dinâmica espacial expressiva, como o Rio de Janeiro, além de alguns 
municípios pertencentes à Região Metropolitana (KAWA & SABROZA 2002; CARVALHO et al. 
2014).  A análise histórica da espacialização da LTA no município do Rio de Janeiro (RJ), 
desenvolvida por Kawa & Sabroza (2002), permitiu a visualização de focos descontínuos da 
doença que puderam ser relacionados com a dinâmica populacional da cidade, possibilitando a 
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identificação da existência de uma grande zona endêmica onde unidades espaciais 
apresentavam riscos diferenciados da endemia (GOUVEIA, 2008).  

No município do Rio de Janeiro, o registro de LTA aumentou progressivamente na 
década de 1980, principalmente na Zona Oeste da cidade (KAWA & SABROZA 2002), no 
entorno do Maciço da Pedra Branca (SABROZA, 1981). O atual padrão epidemiológico da LTA 
observado na cidade difere do que ocorria no início do século XX, associado ao perfil de 
transmissão de áreas de colonização antiga, relacionado aos processos migratórios e à 
ocupação de encostas associadas às matas secundárias ou residuais (KAWA & SABROZA 
2002, RANGEL 1995, SABROZA 1981, WHO 2010). Hoje, observam-se áreas de transmissão 
instaladas na periferia dos municípios. Segundo Kawa e Sabroza (2002), o caráter não 
homogêneo da ocorrência de LTA na cidade decorre da diversidade ambiental e da 
consolidação socioespacial, aparecendo de maneira temporal e esparsa. Há inexistência de 
relação ocupacional, agregação de casos familiares e baixa proporção de formas mucosas da 
doença, sendo estas principalmente encontradas em indivíduos com idade mais avançada 
(SABROZA 1981, OLIVEIRA-NETO 1998). 

Na última década, dados da Secretaria Estadual de Saúde-RJ, apontaram 
aproximadamente 705 novos casos de LTA no estado do Rio de Janeiro. Os municípios que 
historicamente se mantêm como os que mais produzem casos da doença são Rio de Janeiro, 
Angra dos Reis, Paraty, Itaperuna e Magé. Contudo, na avaliação da Secretaria Estadual de 
Saúde do RJ (Cristina Giordano, comunicação pessoal), alguns dos municípios que mais 
produziam casos de LTA, como Paraty, Angra dos Reis e Rio de Janeiro, por exemplo, tem 
investido em atividades educativas (voltadas para a população) e treinamentos dirigidos aos 
profissionais de saúde que passam a realizar o diagnóstico oportuno da doença, bem como os 
diagnósticos diferenciais. 

A seguir, casos notificados de Leishmaniose Tegumentar no estado do Rio de Janeiro, 
de 1990 à 2015. 
 
 

 
Gráfico 1 – Casos de Leishmaniose Tegumentar notificados no estado do Rio de Janeiro, de 

1990 a 2015. Fonte: Sinan/SVS/MS. 
 

No gráfico 1, foram apresentadas as notificações de casos de leishmaniose tegumentar 
no estado do Rio de Janeiro, no período de 1990 a 2015. Essa série temporal de 25 anos de 
notificações revela alguns picos de casos ainda na década de 1990, mais especificamente nos 
anos de 1993 e 1994. Já na década de 2000, as maiores notificações ocorreram nos anos de 
2005 e 2006, com queda expressiva dos casos a partir de 2010. 

Esses dados, disponíveis em 
(http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2016/novembro/07/LT-Casos.pdf), são de 
responsabilidade do Ministério da Saúde. Para que sejam tabulados, é necessária a 
compilação dos dados coletados e posteriormente enviados ao Ministério da Saúde pelas 
Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde. Ocorrências como subnotificações dos casos 
podem influenciar na disponibilização dos dados apresentados pelo Ministério da Saúde. 

De acordo com o gráfico, foi possível verificar que a distribuição da LTA no estado do 
Rio de Janeiro apresentou variações. Apesar de sua baixa letalidade, a distribuição da LTA ao 
longo dos anos de 1990 a 2015 apresentou certa expressividade, pois a doença esteve sempre 
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presente, com leve tendência à queda em alguns momentos. Esse fato pode estar relacionado 
com o desenvolvimento socioespacial do estado, sobretudo na capital e em alguns municípios 
do interior, impulsionado pelos vários investimentos financeiros recebidos pelo estado neste 
período. 

O estado do Rio de Janeiro apresenta diversas atividades econômicas. Seu 
desenvolvimento se caracteriza pontualmente, a partir das atividades atreladas à 
industrialização, agropecuária, turismo, comércio de bens e serviços, além da exploração do 
petróleo. Ademais, a especulação imobiliária, cada vez mais presente no estado, nos últimos 
anos dessa década, tem otimizado a dinâmica espacial fluminense. Podemos dizer que todas 
essas atividades estão relacionadas ao desencadeamento das transformações espaciais. Tais 
transformações implicam, dentre outros fatores, nas ações de desmatamento que está 
relacionada à ocorrência do flebotomíneo em locais mais próximos às cidades.  
  
Considerações finais 
 

Conforme o exposto, estudos recentes apontaram que o vetor das leishmanioses, o 
flebotomíneo, tem sofrido adaptações ecológicas, adquirindo capacidade de sobrevivência em 
áreas urbanas. Essa adaptação do vetor tem favorecido a disseminação das leishmanioses, 
pois a partir do momento em que os ambientes são alterados por ações antrópicas diversas e o 
inseto consegue se adaptar aos mais variados ambientes, o traçado do perfil epidemiológico 
torna-se mais complexo. Além disso, levando em consideração a quantidade de reservatórios 
disponíveis fora do ambiente silvestre, podemos dizer que mamíferos domésticos e o homem 
compõem o grupo preferencial para alimentação dos flebótomos.     

Com isso, relacionamos a ocorrência das leishmanioses pelo estado do Rio de Janeiro 
diretamente à sua dinâmica espacial, uma vez que o processo de urbanização, assim como as 
demais atividades econômicas desempenhadas, está atrelado ao processo de redução das 
áreas verdes ocorrido na região sudeste no Brasil, sobretudo no estado do Rio de Janeiro. 
Fatores como o processo de urbanização mal planejada e a expansão da malha urbana para 
áreas onde antes existia vegetação densa, associados à adaptação do inseto vetor às áreas 
urbanas, de fato, têm favorecido a espacialização das leishmanioses.  
 
 
Agradecimentos 
Agradecemos à Dra. Elisabeth Ferreira Rangel, do Laboratório Interdisciplinar de Vigilância em 
Diptera e Hemiptera – LIVEDIH/IOC/Fiocruz, pela colaboração na revisão deste artigo. 
 
 
Referências  
 
ABREU, M. Evolução urbana do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Iplan-Rio / Zahar, 1988.  
 
ALVAR, J. et al. Who Leishmaniasis Control Team. Leishmaniasis worldwild and global stimates 
of this incidence. Plos One 2012; 7(5):e35671. 
 
ARAGÃO, H.B. Transmissão de Leishmaniose no Brasil pelo Phlebotomus intermedius. 
Brasília Médica. 1922; 36: 129-130. 
 
ARAUJO-JORGE, T.C. Doença e pobreza, desafios pra o próximo governo. Correio 
Braziliense, Brasília, 17 jan. 2011. Caderno Opinião, p. 13. 
 
BATISTELLA, C. Saúde, doença e cuidado: complexidade teórica e necessidade histórica. In: 
O território e o processo saúde-doença./ Organizado por Angélica Ferreira Fonseca e 
Anamaria D’Anrea Corbo. – Rio de Janeiro: EPSJV/Fiocruz, 2007. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Leishmaniose visceral : recomendações clínicas para redução da 
letalidade / Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Vigilância Epidemiológica. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011. 78 p. : il. – (Série A. Normas e 
Manuais Técnicos) ISBN 978-85-334-1795-3. 
 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   340 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de Vigilância da Leishmaniose Tegumentar 
Americana. 2. ed. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, (Serie A. Normas e Manuais Técnicos). , 
2013, p.182. 
 
BRASIL. Ministério da Saúde: Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral. 
Ministério da Saúde: Brasil. Ministério da Saúde; 2014 
 
BUSS, P. M. ; PELLEGRINI FILHO, A. A saúde e seus determinantes sociais.  PHYSIS: 
Revista Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1 p. 77-93, 2007. 
 
CARVALHO, A.I. Determinantes sociais, econômicos e ambientais da saúde. In: Fundação 
Oswaldo Cruz. A saúde no Brasil em 2030 - prospecção estratégica do sistema de saúde 
brasileiro: população e perfil sanitário [online]. Rio de Janeiro: Fiocruz/Ipea/Ministério da 
Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 2013. Vol. 2. pp. 19-
38. ISBN 978-85-8110-016-6. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 
CARVALHO, B.M., DIAS, C.M.G., RANGEL, E.F. 2014. Phlebotomine sand flies (Diptera, 
Psychodidae) from Rio de Janeiro State, Brazil: species distribution and potential vectors of 
leishmaniases. Revista Brasileira de Entomologia 58:77-87. doi:10.1590/S0085-
56262014000100013. 
 
CERQUERA, H. K. A saúde da cidade sob suspeita. In: Cidades Saudáveis? Alguns olhares 
sobre o tema. SILVEIRA, C. B. (Org.). Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2014.   
 
COSTA, J. M. L. Epidemiologia das leishmanioses no Brasil. Gazeta Médica da Bahia, 75(1): 
jan/jun, 3-17, 2005. 
 
DANTAS-TORRES, F. Epidemiologia da Leishmaniose Visceral no município de Paulista, 
estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil. 2006. 96 fls. Dissertação ( Mestrado dm Saúde 
Pública) – Centro de Pesquisas  Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz, Recife, 2006. 
 
DE LA JARA, J. J.; HIDALGO, M. T.; HANSEN, R. S.  A cidade na perspectiva dos 
determinantes da saúde. Determinantes ambientais e sociais da saúde, Washington, DC: 
OPAS, 2011.   
 
DESJEUX, P.  Leishmaniasis: current situation and new perspectives. Comp Imm Microb & 
Infec Dis 2004; 27: 305-318. 
 
DORVAL, M. E. M. C. Estudos epidemiológicos em áreas de Leishmaniose Tegumentar 
no município de Bela Vista, estado do Mato Grosso do Sul, Brasil. 2006. Tese (Doutorado). 
- Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, 2006. 
 
FREITAS, I.A.; VIEITES, R.  Pavlovsky e Sorre: duas importantes contribuições à geografia 
médica. Ateliê geográfico (UFG), v. 1, p. 187-201, 2007. 
 
GOUVEIA, C. Condições particulares de transmissão da Leishmaniose Tegumentar 
Americana em localidades do Campus FIOCRUZ da Mata Atlântica (Jacarepaguá, Rio de 
Janeiro/RJ). Rio de Janeiro. Dissertação [Mestrado em Saúde Pública]. Escola Nacional de 
Saúde Pública Sérgio Arouca, FIOCRUZ; 2008. 
 
GUERRA, A. J. T. (Org.). Geomorfologia urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011. 
 
KAWA, H., SABROZA, P.C. Espacialização da leishmaniose tegumentar na cidade do Rio de 
Janeiro. Cadernos de Saúde Pública 2002; 18(3): 853-865. 
 
LACAZ, C. S.; BARUZZI, R.G.; SIQUEIRA JR, W. Introdução à Geografia Médica do Brasil. 
São Paulo: EDUSP, 1972. 568p. 
 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   341 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
LAINSON, R.; SHAW, J.J. 2005. Chapter 17. New World leishmaniasis. In: Cox F. E. G., J. P. 
Kreier & D. Wakelin, eds. Topley & Wilson’s Microbiology and Microbial Infections, 
Parasitology. Arnold, London, Sydney, Auckland; 313–349 p. 
 
MALAFAIA, G. A importância do encorajamento de estudos sobre as doenças tropicais 
negligenciadas. Revista Sociedade Brasileira de Medicina Tropical , 2009 set-out; 
42(5):609-610. 
 
MARAFON, G. J. et al. Geografia do Estado do Rio de Janeiro: da compreensão do 
passado aos desafios do presente. Rio de Janeiro: Gramma, 2011. 
 
MARAFON, G. J. et al. Regiões de governo do Estado do  Rio de Janeiro: uma 
contribuição geográfica. Rio de Janeiro: Gramma, 2005. 
 
MARICATO, E. Urbanismo na periferia do mundo globalizado - metrópoles brasileiras. In: São 
Paulo em Perspectiva 14(4), 2000. 
 
OLIVEIRA-NETO, M.P., MATTOS, M.; SOUZA, C.S.; FERNANDES, O.; PIRMEZ, C. 
Leishmaniasis recidiva cutis in New World cutaneous leishmaniasis. International Journal of  
Dermatology. 1998; 37(11):846-9. 
 
RANGEL, E.F., COSTA, S.M.; CARVALHO, B.M. Environmental changes and the geographic 
spreading of American cutaneous leishmaniasis in Brazil. In: CLABORN, D. (Ed.). 
Leishmaniasis – Trends in Epidemiology, Diagnosis and Treatment. InTech. Rijeka, 2014. 
 
RANGEL, E.F.. Tropical Diseases, Society and the Environment. SAREC 
Documentation/TDR, p.103-110, 1995. 
 
RANGEL, E.F., VILELA, M.L. 2008. Lutzomyia longipalpis (Diptera, Psychodidae, 
Phlebotominae) and urbanization of visceral leishmaniasis in Brazil. Cadernos de Saúde 
Pública. 24:2948-2952. 
 
RIBEIRO, M. A. Considerações sobre o espaço fluminense: estrutura e transformações. In: 
MARAFON, G J.; RIBEIRO, M. A. (Org.). Estudos de Geografia Fluminense. Rio de Janeiro: 
Livraria e Editora Infobook Ltda. 2002.  
 
RIBEIRO, M. A. ; O'NEILL, M. M. V. C. Contrastes entre a metrópole e o interior fluminense a 
partir da dinâmica populacional. Geo UERJ - Ano 14, v. 1, n. 23, 1º semestre de 2012, p. 262-
30. 
 
ROSA-FREITAS, M.G. ; TSOURIS, P. ;  REIS, I. C. ; MAGALHÃES, M. A. F. M. ; 
NASCIMENTO, T. F. S. ; HONÓRIO, N.A. Dengue and land cover heterogeneity in Rio de 
Janeiro. Oecologia Australis. 14 (3): 641-667, Setembro 2010. 
doi:10.4257/oeco.2010.1403.04. 
 
SABROZA, P.C. O domicílio como fator de risco na leishmaniose tegumentar americana: 
estudo epidemiológico em Jacarepaguá, município do Rio de Janeiro [Dissertação de 
Mestrado]. Rio de Janeiro: Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, Fundação 
Oswaldo Cruz; 1981. 
 
SANTOS, M. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo, Razão e Emoção / Milton Santos. - 4. 
ed. 2. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006. - (Coleção Milton 
Santos; 1) 
 
SANTOS, J. L. F.; WESTPHAL, M. F. Práticas emergentes de um novo paradigma de saúde: o 
papel da universidade. IN: Estudos Avançados, vol.13 no.35 São Paulo Jan./Apr. 1999. 
 
SOUTO, R.D. Avaliação do impacto antropogênico na zona costeira do estado do Rio de 
Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro, 2005. 160p. Disponível  
<http://www.ivides.org/atlas/texto.php>. Acesso em: 14/10/2010.  



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   342 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
 
WALDMAN, E. A.; DA SILVA, L. J. & MONTEIRO, C. A., 1999. Trajetória das doenças 
infecciosas: Da eliminação da poliomielite à reintrodução da cólera. Informe Epidemiológico 
do SUS, 8:5- 
 
WHO. Control of the leishmaniases: report of a meeting of the WHO Expert Committee on the 
Control of Leishmaniases, Geneva, 22-26 March 2010a. Geneva: WHO Press; 2010a. (WHO 
Technical Report Series, nº 949). 
 

 

 

 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   343 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
 

LEISHMANIOSE VISCERAL NA ÁREA URBANA E RURAL DE TUPI PAULISTA – 
SP/BRASIL ENTRE 2006 E 2015 

 

Lourdes Aparecida Zampieri D’Andrea 
zampieri@ial.sp.gov.br/lourdes.zampieri@gmail.com  

Centro de Laboratório Regional V- Instituto Adolfo Lutz- Presidente Prudente, Brasil  
Departamento de Geografia da Universidade do Estado de São Paulo, Brasil 

  
Luiz Eduardo Gesse Piveta 
luiz_gpiveta@hotmail.com 

Centro de Laboratório Regional V- Instituto Adolfo Lutz- Presidente Prudente, Brasil 

 
Edilson Ferreira Flores 

                                                                                                               efflores@fct.unesp.br 
                                            Departamento de Estatística da Universidade do Estado de São Paulo, Brasil 

 
Sergio Kiyoshi Tsuda 

 ccztupipaulista@hotmail.com 
                                                          Secretaria Municipal de Saúde de Tupi Paulista, SP, Brasil 

 
Raul Borges Guimarães 

raul@fct.unesp.br 
                                              Departamento de Geografia da Universidade do Estado de São Paulo, Brasil 

 
 
Resumo 
Leishmaniose visceral (VL) é uma zoonose emergente, e o Brasil abriga cerca de 90% dos 
infectados na América Latina. A LV vem se disseminando pelo oeste do estado de São Paulo e 
apresentando diferentes padrões e situações epidemiológicas. O nosso objetivo foi caracterizar 
e analisar a distribuição espacial dos casos de leishmaniose visceral humana e canina na área 
urbana e rural no município de Tupi Paulista/SP. Foram levantados os casos de LV humana 
(LVH) e canina (LVC) na área urbana e rural no município de Tupi Paulista/SP, entre 2006 e 
2015. Utilizou-se a estatística descritiva de dados coletados em inquérito sorológico canino e a 
análise geoespacial foi realizada usando a plataforma ArcGIS 10.2. No período analisado 
ocorreram 36 casos de LVH com 3 óbitos. Foram examinados 12029 soros de cães para LVC, 
domiciliados na área urbana e rural de Tupi Paulista/SP, identificando 19,1% (2303) de 
prevalência média da doença, sendo 8317 da área urbana com 1877 (22,1%) e 3712 da área 
rural com 426 (12,6%) casos. Nos inquéritos sorológicos realizados no assentamento Santa 
Rita, área rural de Tupi Paulista, a prevalência canina se manteve em 6%, embora percebeu-se 
a dispersão da LV pelo assentamento. Foi identificado por biologia molecular cães infectados 
com L. infantum no assentamento. A prevalência canina e humana de LV foi alta, porém houve 
diminuição, demonstrando que as ações de vigilância e controle foram efetivas, embora o 
município se manteve com classificação moderada na maioria dos triênios avaliados. São 
fundamentais a continuidade e a intensificação das ações de vigilância e controle da LV, em 
especial nos assentamentos de reforma agrária, por se configurarem áreas que possibilitam a 
dispersão da LV no território. 
 
Palavras chave: Leishmaniose Visceral; Assentamento; Urbano; Rural. 

 
Abstract 
Visceral leishmaniasis (VL) is an emerging zoonosis, and Brazil is home to about 90% of those 
infected in Latin America. VL has been disseminating in the western part of the state of São 
Paulo and presenting different epidemiological patterns and situations. Our objective was to 
characterize and analyze the spatial distribution of cases of human and canine visceral 
leishmaniasis (HVL/ CVL) in urban and rural areas in the municipality of Tupi Paulista/SP. 
Cases of HVL and CVL were collected in urban and rural areas in the city of Tupi Paulista/SP, 
between 2006 and 2015. Descriptive statistics were used to collect data collected in a dog 
serological survey and geospatial analysis Was performed using the ArcGIS 10.2 platform. In 
the analyzed period, there were 36 cases of HLV with 3 deaths. A total of 12029 sera of dogs 
for CVL, domiciled in the urban and rural area of Tupi Paulista/SP, were identified, identifying 
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19.1% (2303) of the average prevalence of the disease, 8317 of the urban area with 1877 
(22.1%) and 3712 of the rural area with 426 (12.6%) cases. In the serological surveys carried 
out in the Santa Rita settlement, in the rural area of Tupi Paulista, the prevalence of dogs 
remained stable at 6%, although it was observed the dispersion of the VL by the settlement. It 
was identified by molecular biology dogs infected with L. infantum in the settlement. The canine 
and human prevalence of VL was high, but there was a decrease, demonstrating that vigilance 
and control actions were effective, although the municipality remained in a moderate 
classification in most of the triennium evaluated. The continuity and intensification of the 
surveillance and control actions of LV are fundamental, especially in agrarian reform 
settlements, because they constitute areas that allow the dispersion of LV in the territory. 
 
Key works: Visceral Leishmaniasis; Settlement; Urban; Rural. 
 
 
Introdução 
 

A leishmaniose visceral (LV) é uma zoonose causada por um protozoário intracelular 
obrigatório do gênero Leishmania, da espécie Leishmania infantum (sinonímia - Leishmania 
chagasi) (WERNECK, 2012; CDC, 2013;). No Brasil a doença é transmitida através da picada 
do mosquito palha, birigui ou cangalhinha como é conhecido popularmente, pertencente à 
família dos flebotomíneos, gênero Lutzomyia e espécie Lutzomyia longipalpis (CAMIÁ et al, 
1999).  

O principal reservatório da LV na área urbana são os cães. Alguns animais silvestres 
também podem ser reservatórios, como: raposas, lobos e coiotes (COSTA, 2011). 

Segundo Alvar (2012), o Brasil está entre os seis países prioritários, no qual 
correspondem a 90% da incidência mundial da doença. Devido a sua alta mortalidade em 
indivíduos não tratados, crianças desnutridas, coinfectados pelo Human Immunodeficiency 
Vírus (HIV) e sua elevada incidência mundial, a LV está entre as doenças prioritárias do mundo 
causadas por protozoários (BRASIL, 2009). Segundo Montalvo et al., (2012) esses 90% dos 
casos de LV ocorrem em países, onde parte da população vive em situação de pobreza. 

A elevação dos casos de leishmaniose em zonas endêmicas está relacionada a vários 
fatores, como: controle inadequado de vetores e reservatórios, aumento do número de casos 
da doença em pacientes imunodeprimidos, além das alterações climáticas, que contribuem 
para a disseminação do vetor (MONTALVO et al. 2012; CDC, 2013).  

A LV é uma doença tropical e subtropical, considerada negligenciada de grande 
importância em saúde pública (ALVAR et al, 2012; WHO, 2016). Na América do Sul e no 
Mediterrâneo é o local onde há maior incidência da doença, ocorrendo casos em locais até 
então onde a Leishmania era desconhecida, como: Norte da Itália e Sul do Canadá (DANTAS-
TORRES et al., 2012) e no leste da EUA (PETERSEN; BARR, 2009).  

O primeiro caso de LV no Brasil foi relatado em 1913, na cidade de Boa Esperança, 
Mato grosso (MT). Novos relatos só foram aparecer após a década de 1930. Até a década de 
50, tinham sido relatados apenas 379 casos de LV, pois se acreditavam que sua transmissão 
era exclusivamente rural ou silvestre (MAIA-ELKHOURY et al., 2008).  

Conhecida até então como uma endemia rural, a LV avançou para o meio urbano 
criando uma nova realidade epidemiológica da doença, havendo necessidade de uma nova 
racionalidade para os sistemas de vigilância e controle (WERNECK, 2010).  

A expansão da LV no Brasil está diretamente relacionada com a urbanização da 
doença e do vetor, mudanças socioambientais, e dificuldades de controles em grandes centros 
urbanos, onde há vários problemas da sociedade, como: desnutrição, condições de moradia, 
saneamento básico. Outro fator que contribui para a expansão da doença é a migração de 
populações humanas e caninas de áreas endêmicas, introduzindo assim o parasito em novos 
ambientes (GONTIJO; MELO, 2004; SCANDAR et al, 2011; CARDIM et., 2013). 

Os aspectos clínicos da doença em cães podem-se manifestar de várias maneiras, 
desde quadros subclínicos, com animais aparentemente sadios, até um estágio crônico 
generalizado, podendo levar a morte do animal (SOLANO-GALLEGO et al., 2011). Cães 
sintomáticos servem como fonte de infecção para o vetor, representando um elevado risco de 
transmissão indireta do parasito ao homem (COURTENAY et al., 2014).  

 A distribuição geográfica tem sido ferramenta utilizada em estudos epidemiológicos 
relacionados à LV, identificando padrões espaciais de morbidade e/ou mortalidade e fatores 
socioeconômicos e ambientais associados, bem como descrever a difusão das doenças, 
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gerando informações sobre os agravos e objetivando sua predição, sua prevenção e seu 
controle (DANTAS-TORRES; BRANDÃO-FILHO, 2006).  

A LV vem apresentando desafios para o programa de vigilância e controle com 
características peculiares na região do extremo oeste paulista, também conhecida como Pontal 
do Paranapanema. Os municípios que fazem parte da Rede Regional de Atenção à Saúde - 
RRAS 11, de Presidente Prudente, apresentaram nos últimos anos uma rápida expansão de 
cultivo de cana-de-açúcar, utilizada como matéria-prima em várias usinas sucroalcooleiras 
(THOMAZ JR, 2002). Para agravar esta situação, um fato relevante a ser considerado no 
âmbito da LV no Estado de São Paulo (ESP) é por abrigar um grande número de 
assentamentos rurais de reforma agrária, totalizando 168, com aproximadamente 10.000 
famílias assentadas, ocupando um total de 10.100 lotes, compreendendo uma área de 
220.507,76 há (ITESP, 2014). Os assentamentos estão distribuídos em 52 municípios do 
Estado e, deles, 16 estão localizados na região oeste do Estado, localizados na RRAS 11, de 
Presidente Prudente, com um total de 104 assentamentos (ITESP, 2014). Existe um efeito de 
radiação dos focos da LV que precisam ser elucidados, e tal difusão se configura em um 
problema de vigilância e controle, onde se observam diferentes eixos de dispersão (D’ 
ANDREA et al., 2015a). 

 Os Sistemas de Informação Geográfica (SIG’s) são uma importante ferramenta 
computacional utilizada na análise espacial. Auxiliam desde o armazenamento e tratamento 
dos dados geográficos até sua recuperação. Estes sistemas são constituídos por uma gama de 
programas e processos de análise, cuja característica principal é focalizar o relacionamento de 
determinado fenômeno da realidade com sua localização espacial (TEIXEIRA: 
CHRISTOFOLETTI, 1992). A LV vem se disseminando pelo oeste do estado de São Paulo e 
apresentando padrões e situações epidemiológicas, variando de município para município. É 
de grande importância em saúde pública, compreender a dinâmica da doença numa 
determinada região e identificar possíveis áreas de risco epidemiológico para o 
desenvolvimento de ações de estratégia de vigilância e controle em áreas prioritárias. 

O município de Tupi Paulista, assim como outros municípios da RRAS 11 de 
Presidente Prudente/SP, são endêmicos para LV com ocorrência de casos humanos e caninos 
e também abrigam assentamentos de reforma agrária e várias propriedades rurais. Diante 
deste contexto, as ações de vigilância e controle do município de Tupi Paulista/SP tem sido 
eficazes no controle da LV em seu território? A dinâmica dos assentamentos de reforma agrária 
rural é um fator que tem contribui para dispersão da LV no município de Tupi Paulista/SP?  

O nosso objetivo foi caracterizar e analisar a distribuição espacial dos casos de 
leishmaniose visceral humana e canina na área urbana e rural no município de Tupi 
Paulista/SP, Brasil, entre 2006 a 2015. 

            
 

Procedimentos Metodológicos 
 

RRAS 11 de Presidente Prudente/SP compreende quarenta e cinco (45) municípios 
atendidos pelo CLR-IAL PP V. Ela é composta por dois Grupos de Vigilância (GVs): o GVXXI 
de Presidente Prudente da qual subdividem dois Colegiados de Gestão Regional (CGRs): Alta 
Sorocabana e Alto Capivari e o GVXXII de Presidente Venceslau da qual subdividem três (3) 
CGRs: Pontal do Paranapanema, Extremo Oeste e Alta Paulista. 

 Tupi Paulista é um dos doze municípios que pertence ao colegiado da Alta Paulista, 
situada no oeste do estado de São Paulo com uma latitude de 21º 22’ 52”; longitude de 51º 34’ 
14” e altitude de 400 metros. Segundo dados do IBGE (2010), sua população está estimada em 
14.269 habitantes e uma área total de 245,3 Km², cuja densidade demográfica é de 58,1 
habitantes por Km². 

Sua economia é baseada na agropecuária e se destaca pela força na viticultura e 
produção de leite. Atualmente a produção de cana-de-açúcar teve um aumento significativo no 
município. Atualmente conta com um assentamento de reforma agrária estadual denominado 
Santa Rita, fundado em 1996, constituído de 31 lotes, numa área total de 749,56 hectares 
(ITESP, 2014). A principal atividade é o cultivo do urucum. 

Em 2004, foi detectado a presença de Lutzomyia longipalpis, vetor da LV e dois anos 
após, em 2006 foram notificados casos caninos e humanos de LV no município de Tupi 
Paulista/SP. A partir daí se tornou endêmico para este agravo. 

Para caracterizar e analisar os casos de LVC na área urbana e rural no município de 
Tupi Paulista/SP foi utilizado a estatística descritiva de dados coletados em inquérito sorológico 
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canino censitário realizado e encerrado oficialmente, no período de janeiro de 2006 a 
dezembro de 2015. Entre janeiro de 2006 a abril de 2012, os inquéritos sorológicos eram 
realizados com o protocolo para identificação dos casos caninos com a triagem sorológica com 
teste imunoenzimático - ELISA

®
 para pesquisa de anticorpos Anti- Leishmania e a reação de 

Imunofluorescência indireta - RIFI
®
 como teste confirmatório, ambos da BioManguinhos, 

FioCruz/RJ. A partir de abril de 2012 o protocolo modificou, passando a ser utilizado o teste 
imunocromatográfico rápido de duplo percurso - TR DPP

®
 como teste de triagem e o ELISA

®
 

como teste confirmatório, ambos da BioManguinhos, FioCruz/RJ (D’ ANDREA et al, 2015b). 
A vigilância sanitária de Tupi Paulista, que é responsável pelo serviço de 

vetores/zoonoses do município, juntamente com o Centro de Laboratório Regional – Instituto 
Adolfo Lutz de Presidente Prudente V (CRL-IAL-PP V), que é referência regional para o 
diagnóstico da LV e Superintendência de Controle de Endemias (SUCEN), realizaram o 
levantamento dos dados de casos de animais domiciliados, incluídos em inquérito sorológico 
canino do Programa de Vigilância e Controle  da Leishmaniose Visceral Americana (PVCLVA) 
no período entre Janeiro/2006 a Dezembro/2015. Os casos humanos de LV foram obtidos 
através do site do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) (http://www.saude.sp.gov.br/cve-
centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-vranjac/). 

Para esse estudo foram selecionados todos os cães com amostras de soro reagentes e 
não reagentes para LVC coletados durante o período do estudo. 

O médico veterinário responsável pelo programa no município de Tupi Paulista e sua 
equipe realizaram as coletas de sangue canino, com uso de seringas por punção venosa, 
sendo transferido para tubos de ensaio com gel separador e, posteriormente centrifugados 
para a obtenção do soro.  Quando necessário, foi solicitada a recoleta de sangue de animais 
soro reagentes, para confirmar a positividade sorológica e a coleta de punção de linfonodo e 
medula óssea para a realização do parasitológico direto, isolamento de Leishmania em meios 
de cultura acelulares NNN (Nove-McNeal-Nicolle) e identificação da espécie por métodos 
moleculares – PCR.  

O TR DPP
® 

para LVC BioManguinhos - FIOCRUZ/RJ é um teste imunocromatográfico 
rápido realizado com o soro obtido da amostra de sangue coletada em campo pelo município, 
utilizado como teste de triagem sorológica na rotina dos inquéritos, para fim de identificação 
dos cães reagentes. O ELISA® para LVC BioManguinhos - FIOCRUZ/RJ é um teste 
imunoenzimático, utilizado como teste confirmatório. 

O meio de cultura para Leishmania spp é constituído de meio sólido BAB: Blood Agar 

Base em tubos de 16x160mm e Caldo BHI: Brain Heart infusion (com 200 g/ml de 
gentamicina e 5% de urina humana estéril) como fase líquida em tubos 12x120mm. Após 24 
horas no máximo, foram semeados em meio de cultura bifásico NNN (Novy, MacNeal, Nicolle) 
suplementado com 5% de urina humana. Os tubos foram incubados a temperatura de 26ºC - 
28ºC em estufa BOD e examinados por microscopia óptica semanalmente. Só considerada 
cultura negativa, após 30 dias de incubação sem o encontro de formas do parasita. Esse 
exame possibilitou o isolamento de formas promastigotas “in vivo”, identificadas posteriormente 
por PCR, após serem criopreservadas em freezer -80°C. 

A identificação da espécie foi realizada por testes moleculares de PCR, após extração 
de DNA. Para o isolamento e identificação da espécie de Leismania utilizou-se um kit de 
extração de DNA (Qiagen) e procederam-se as amplificações conforme instruções do 
fabricante.  

Os dados obtidos foram organizados em planilhas no software Excel, para a 
elaboração de tabelas e análise estatística (FERREIRA; ÁVILA (1996). Na estatística descritiva 
utilizamos correlação de duas variáveis: a prevalência canina e a prevalência humana, para 
verificar a evolução da enfermidade nestas duas populações. Para isto, utilizamos o software 
Excel 2010. Para o cálculo da prevalência de LV canina para a série histórica em estudo, foram 
considerados o valor total de cães investigados e o total de cães sorologicamente confirmados 
com LV por ano. 

No mapeamento temático, foi elaborado mapas com a distribuição espacial do 
quantitativo de cães com sorologia confirmada para LV, segundo a quadra da área urbana nas 
diferentes áreas do município de Tupi Paulista/SP, identificando as zonas de risco no espaço 

urbano. Para este desenvolvimento, utilizamos o ArcGIS 10.2 (ESRI, 2014). 
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Resultados 
 

No período avaliado de janeiro de 2006 a dezembro de 2015 ocorreram 36 casos de 
leishmaniose visceral humana (LVH) com 3 óbitos (Tab. 01). 

O município de Tupi Paulista foi classificado com relação a transmissão de LVH 
considerando o período avaliado 2006 a 2015 subdivido em triênios consecutivos conforme 
estabelecido pelo MS (Ministério da Saúde), apresentando variação de transmissão esporádica 
à intensa (Tab. 02).   

Foram examinados um total de 12.029 soros de cães para LVC, domiciliados na área 
urbana e rural do município de Tupi Paulista, identificando 19,1% (2.303) de prevalência média 
da doença no período avaliado (Tab. 01). Sendo que dos 12.029, 8.317 pertenciam à área 
urbana, contabilizando 1.877 (22,1%) casos e 3.712 da área rural, com 426 (12,6%) casos 
(Tab. 03). A porcentagem média de animais eutanasiados no período avaliado foi de 80,6% 
(1.757) e a recusa de 13,5% (310) (Tab. 01). 

 
Tabela 01: Distribuição anual do quantitativo dos casos e óbitos de LV e casos de LVC do 
município de Tupi Paulista/SP, segundo o número de cães examinados, os casos confirmados, 
as eutanásias e as recusas. Período entre 2006 a 2015. 

  
 
Fonte: CLR – IAL PP V, Sucen e SMS Tupi Paulista. Elaborado PIVETA, LEG, 2017. 
 

Tabela 02- Classificação do município de Tupi Paulista/SP. 
 

Triênio Σtriênio/3 Classificação

2006 - 2008 4,3 Moderada

2007 - 2009 4,6 Intensa

2008 - 2010 3,6 Moderada

2009 - 2011 4,3 Moderada

2010 - 2012 4,3 Moderada

2011 - 2013 4,3 Moderada

2012 - 2014 3 Moderada

2013 - 2015 2,3 Esporádica  
 
Fonte: CLR – IAL PP V, Sucen e SMS Tupi Paulista. Elaborado por PIVETA, LEG, 2017. 

 
Tabela 03- Distribuição do quantitativo de cães examinados no município de Tupi Paulista/SP, 
na área urbana e rural. Período entre 2006 a 2015. 

 
 
Fonte: CLR – IAL PP V, Sucen e SMS Tupi Paulista. Elaborado PIVETA, LEG, 2017. 

           A distribuição da prevalência de LVC e LVH em Tupi Paulista/SP, no período de 
2006 a 2015 estão apresentados na Fig.01. 
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Figura 01- Distribuição da prevalência de leishmaniose visceral canina e humana em Tupi  
Paulista/SP.  

 
Fonte: CLR – IAL PP V, Sucen e SMS Tupi Paulista/SP. Elaborado D’ANDREA, LAZ, 2017. 
  

 No período de junho de 2014 a abril de 2015, foram realizados inquéritos sorológicos 
em 14 bairros da área rural de Tupi Paulista, totalizando 584 cães analisados, sendo 
identificado 48 (8,3%) com LV.No assentamento Santa Rita composto por 31 lotes, área rural 
de Tupi Paulista, foi realizado um inquérito sorológico para LV canina em 2015, onde foram 
analisados um total de 65 cães, identificando 04 (6,2%) com teste rápido para LV reagente e 
confirmado através do ELISA, ambos da BioManguinhos, cujo animais pertenciam aos lotes 5, 
8, 11 e 15 respectivamente (Fig. 02).  

Dos 4 animais com sorologia para LVC reagentes, após a autorização de seus 
respectivos proprietários, após a eutanásia, foram coletados materiais do fígado, baço e 
linfonodo e isoladas Leishmania em meio de cultura NNN de todos os materiais cultivados, na 
sequência foram identificados a espécie Leishmania infantum e o Gênero Leishmania através 
do PCR em todas as amostras analisadas 

 
Figura 02- Distribuição espacial dos cães analisados no primeiro inquérito sorológico para LVC 
realizado no ano de 2015 no Assentamento Santa Rita, área rural do município de Tupi 
Paulista/SP 
 

 
     Fonte: Google Earth. Elaborado por: PIVETA, LEG, 2017. 
 

Em dezembro de 2016, foi realizado um segundo inquérito sorológico censitário no 
Assentamento Santa Rita, onde foram analisados um total de 50 cães, identificando 5 (10%) 
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animais com TR DPP reagente, porém apenas 3 (6%) confirmaram reatividade no ELISA, 
ambos da BioManguinhos, cujo animais pertenciam ao lote 06, 19 e 26. Os 2 (4%) dos cães, 
um do lote 18 e outro do lote 26, não confirmaram reatividade no ELISA (Fig. 04). 
 
Figura 04- Distribuição espacial dos cães analisados no segundo inquérito sorológico para LVC 
realizado em 2016 no Assentamento Santa Rita, área rural do município de Tupi 
Paulista/SP

 
Fonte: Google Earth. Elaborado por PIVETA, LEG, 2017. 

A distribuição espacial do quantitativo de cães com sorologia confirmada para LV 
segundo a quadra da área urbana de Tupi Paulista/SP, Brasil, no período de 2010 a 2015, 
encontra-se demonstrada na Fig. 05A a 05F. 
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FIGURA 05: Distribuição espacial do quantitativo de cães com sorologia confirmada para LV 
segundo a quadra da área urbana de Tupi Paulista/SP, Brasil. Período de 2010 a 2015. 
                                    A                                                                        B 

     
                                     C                                                                        D 

      
                                   E                                                                          F 

       
A – 2010, B – 2011, C – 2012, D – 2013, E – 2014, F -2015. Fonte: CLR- IAL – PP V e CCZ Tupi 

Paulista/SP. Elaborado por D’ANDREA, LAZ; PIVETA, LEG, 2017. 
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Discussão  

 
A LV inicialmente presente apenas nos estados do nordeste brasileiro, vem se 

disseminando rapidamente por todo país, e está presente nos 26 estados brasileiros da 
federação. Na região de Presidente Prudente/SP temos uma situação parecida, que necessita 
de estudos e atenção para o controle desta doença. No município em estudo, Tupi Paulista/SP, 
o vetor foi encontrado pela primeira vez em abril/2004 e a transmissão canina e humana 
ocorreu em 2006. 

Ao longo da série histórica de 10 anos avaliada, houve a ocorrência de casos de LV 
humana em todos os anos do estudo, com poucos casos no início da transmissão (2 em 2006), 
aumentando durantes os anos seguintes, tendo o pico de casos em 2007 (7 casos) e 2011 (6 
casos). Desde 2014 tem se mantido entre 1 e 2 casos, porém sem óbitos desde o ano de 2011 
(Tab. 01).  

No período avaliado a classificação quanto a transmissão humana de LV do município 
de Tupi Paulista/SP, segundo triênio, variou entre esporádica à intensa; entretanto houve 
predomínio                                                                                                                          da 
transmissão moderada em 6 dos 8 triênios avaliados. Porém, no segundo triênio analisado a 
classificação foi intensa, já no último triênio avaliado foi esporádica. Demonstrando que a 
atuação das vigilâncias municipais foi efetiva, registrando uma pequena melhora na situação 
epidemiológica deste agravo. 

Nos primeiros anos que foram realizados os inquéritos sorológicos canino (2006 a 
2010), percebe-se um elevado número de cães examinados. Porém, conforme passados os 
anos, houve um decréscimo significativo no quantitativo de cães examinados. Esta pode ser 
uma das razões do aumento do número de casos humanos em 2011.  

Com relação à diminuição do quantitativo de animais examinados, percebe-se 
claramente uma diminuição significativa a partir de 2012. Este quantitativo baixo pode ser em 
decorrência da baixa reposição de animais e/ou a diminuição da capacidade operacional da 
equipe de zoonoses do município. Nos anos de 2014 e 2015 este baixo quantitativo de animais 
avaliados foi em decorrência da falta de Kits de TR DPP BioManguinhos para LVC enviado 
pelo MS, um dos fatores que prejudicaram o andamento do inquérito sorológico. 

 Fato importante para ser levado em consideração na análise do padrão da distribuição 
espacial dos casos de LV canino da série histórica da área urbana de Tupi Paulista/SP é que 
durante os anos de 2006 a 2009 as atividades de inquérito sorológico foram executadas 
regularmente durante o ano todo, não demonstrada nos mapas, não sendo possível fazer a 
identificação dos animais por quadra, pois as informações não eram informatizadas, fato que só 
ocorreu a partir de 2010. Já a partir de 2010, houve uma redução do quadro de funcionários do 
CCZ, o que prejudicou a realização dos inquéritos sorológicos censitários, ficando mais crítica a 
partir de 2012, reduzindo bastante o número de animais analisados e impossibilitando a 
conclusão dos mesmos dentro do ano.  

Na Figura 05A, 05B e 05C está apresentado a distribuição espacial do quantitativo de 
cães confirmados com LV por quadra no ano de 2010, 2011 e 2012, respectivamente. 
Nitidamente se percebe que foram trabalhadas por demanda espontânea as mesmas áreas 
nos 3 anos consecutivos, em bairros considerados áreas prioritárias do município. Assim como 
nos demais anos, persistiram (Fig. 05D, 05E e 05F) e se caracterizam por serem áreas mais 
carentes e populosas da cidade. Houve diminuição das atividades a partir de 2012, fato que se 
manteve nos anos subsequentes (Fig. 05D, 05E e 05F). Segundo informações do próprio 
serviço de zoonoses do município, o inquérito sorológico a partir de 2010 foi sempre realizado 
por demanda espontânea da população e acabava por se estender em torno do foco 
encontrado. No ano de 2013 (Fig 05D), houve um deslocamento dos focos e a confirmação dos 
casos de LVC para região leste da área urbana do município e em 2015 um pequeno foco na 
região oeste da área urbana de Tupi Paulista foi identificado.  

Portanto, explica-se o padrão da distribuição espacial com predominância de áreas 
silenciosas na área urbana em anos consecutivos, lembrando que nestas áreas não foi 
possível realizar o inquérito sorológico e por serem área com nível sócio econômico mais alto, 
os proprietários podem ter procurado o serviço privado para identificação de animais doentes. 
Outro ponto importante a ser considerado, segundo informações dos próprios funcionários do 
serviço de controle de vetores/zoonoses municipais, esta região silenciosa e central da cidade 
tem poucos cães e a taxa de reposição é baixa. Resultados bem diferentes de distribuição 
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espacial foram encontrados por D ‘Andrea et al (2015c) em um estudo similar realizado no 
município de Dracena/SP, onde houve atividades de inquérito sorológico em praticamente toda 
área urbana da cidade, por apresentarem grandes espaços vazios e diferentes áreas 
prioritárias. 

No período analisado, apresentou-se uma prevalência média alta de LVC (19,1%), 
havendo uma grande variação (8,0% a 35%) anual de LV no município de Tupi Paulista. 
Resultados parecidos foram encontrados por NOBREGA (2010), onde a prevalência foi de 
19,65%, no Centro de Controle de Zoonoses de João Pessoa/PB. Em estudo similar, realizado 
por D'ANDREA et al, (2015c) entre os períodos de 2006 a 2013 no município de Dracena, 
obteve-se o resultado superior de 26,3%, e em (2009) um outro estudo conduzido na 
microrregião de Dracena de 2005 a 2008 (23,78%). Já em São Luís/MA a positividade foi de 
51,6% (SILVIA - ABREU et al, 2008). 

 A eutanásia de animais foi elevada (80,6%) em relação às recusas (13,5 %). A 
porcentagem média de eutanásia realizada em cães com LV foi considerada alta (80,63%), 
quando comparada a outro estudo realizado por D'Andrea et al (2009), nos 12 municípios 
pertencentes a microrregião de Dracena (62,44%). Scandar et al (2011), em estudo realizado 
na região de São José do Rio Preto/SP, obteve o resultado de 58,6% de eutanásias. 

Os anos de 2006 e 2007 chamaram atenção pelo grande número de cães examinados 
e em 2007 foi o ano que se obteve o maior número de eutanásias (87,3%). Provavelmente este 
fato se deu em função do alto número de casos humanos (7) ocorridos no município, o maior 
do período estudado. Consequentemente, o município deve ter intensificado as ações de 
vigilância e controle, promovendo um maior esclarecimento e conscientização da população, 
que levaram a entregar o animal doente para ser eutanasiado, por entender que manter um 
animal doente no quintal, poderia significar um maior risco a saúde humana. 

 Comparando os casos confirmados durante o período analisado, o ano de 2014 foi o 
que obteve a menor porcentagem de animais reagente para LVC, apenas 8%, um número 
considerado baixo, quando comparado com os anos anteriores. O ano de 2014 também se 
destacou pelo baixo número de recusas, somente 3,2% do total dos cães confirmados com 
LVC. 

Percebe-se que o padrão de distribuição de casos caninos e humanos de LV no 
período analisado evoluiu de forma semelhante a outros municípios endêmicos do país (BEPA 
2013), em que o aumento dos casos caninos é seguido posteriormente ao aumento de casos 
humanos. De modo geral, percebe-se que a atuação da vigilância foi muito importante, pois a 
doença, tanto canina quanto humana, decresceu nos últimos anos. Porém, a vigilância deve 
ficar atenta e dar continuidade nas ações de vigilância e controle da doença, pois a série 
histórica demonstrou picos alternados de altos e baixos no município, levando a inferir que 
poderá ocorrer aumento da notificação de casos humanos de LV canina e humana em Tupi 
Paulista.                     

O presente estudo apontou uma grande diferença na quantidade de cães analisados entre o 
meio urbano e rural. Isso fica mais evidente a partir de 2009, onde a quantidade de animais 
examinados do meio rural é sempre maior, quando comparada ao quantitativo do meio urbano (Tab. 
02). Uma das hipóteses que pode explicar esta diferença pode ser por conta de no meio rural existir 
uma maior quantidade de animais. Porém, apesar dessa diferença onde há uma maior quantidade de 
cães analisados no meio rural do que no urbano, a prevalência média canina de casos confirmados 
de LVC no meio urbano foi maior (22,1%) do que no rural (12,6%) (Tab. 02). Em um estudo realizado 
por Mattos et al, (2006), na cidade de Mossoró/RN, os resultados foram superiores da área rural, 
chegando a uma prevalência de 45% e a urbana de 34%. 

Em trabalho de campo no assentamento Santa Rita, na área rural de Tupi Paulista, pode-se 
constatar, que o mesmo se encontra confinado no meio de extensos canaviais, mas como há a 
ocorrência de animais importados de outras localidades endêmicas para LV da Alta Paulista e mesmo 
da área urbana do município e o ambiente é bastante propício para a ocorrência do vetor, 
possivelmente favorece a manutenção do ciclo da LV no ambiente. A exemplo de outros estudos 
realizados no Pontal do Paranapanema, em Teodoro Sampaio/SP, situação semelhante foi observada 
no assentamento Santa Terezinha da Água Sumida, onde foi encontrado LVC e o mesmo encontra-se 
confinado no meio de extensos canaviais e um ambiente propício para manutenção do ciclo 
(D’ANDREA, et al, 2015d). 

 Analisando os dois inquéritos sorológicos realizados no assentamento Santa Rita, localizado 
no município de Tupi Paulista, podemos observar que a ação de retirada dos animais doentes, que 
são reservatórios domésticos da doença é de extrema importância para o controle da doença. 
Embora a prevalência canina tenha se mantido em 6%, percebe-se a dispersão do vetor no 
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assentamento. Este fato chama a atenção para outras áreas de assentamentos de reforma agrária 
existentes na RRAS 11 de Presidente Prudente, onde os gestores municipais devem dar uma 
atenção especial e disponibilizar equipes de zoonoses para atuarem nestes locais, por se 
configurarem áreas prioritárias que possibilitam a dispersão da LV no território. 

 
 

Considerações finais 
  

 Ao longo dos 10 anos da série histórica analisada de casos de LV humana e canina 
no município de Tupi Paulista/SP/Brasil, houve ocorrência de casos humanos de LV em todos 
os anos, prevalecendo a classificação de transmissão moderada na maioria dos triênios 
avaliados e uma prevalência média alta de LVC, embora a eutanásia de cães tenha sido 
elevada em relação às recusas. 

O número de animais examinados no município de Tupi Paulista/SP nos dois primeiros 
anos da ocorrência LV foi alto. Porém, não se manteve, diminuindo quase pela metade nos 
próximos quatro anos subsequentes e drasticamente nos três últimos anos analisados. Houve 
diminuição da prevalência canina e humana de LV, demonstrando que as ações realizadas de 
vigilância e controle foram centralizadas em áreas prioritárias e demonstraram ser efetivas no 
município de Tupi Paulista. 

Foi comprovada a presença de cães infectados com L. infantum no meio rural e 
comprovada a sua dispersão no Assentamento Santa Rita, demonstrando que possivelmente, 
a dinâmica dos assentamentos de reforma agrária contribui para a dispersão da LV no 
município de Tupi Paulista/SP.    

É de extrema importância a continuidade e a intensificação das ações de vigilância e 
controle da LV no município de Tupi Paulista/SP, tanto na área urbana como rural. 
Principalmente nos assentamentos de reforma agrária com a identificação de áreas prioritárias, 
como ferramenta para auxiliar na gestão na escala local e buscar a quebrar na cadeia de 
transmissão da doença. 
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Resumo 
Lutzomyia longipalpis é o vetor principal da leishmaniose visceral no Brasil. Lutzomyia cruzi 
também é um vetor, mas aparece numa frequência menor. Conhecer a distribuição geográfica 
de Lu. longipalpis e Lu. cruzi no Centro Oeste e construir modelos que possam sugerir as áreas 
de ocorrência dos vetores de leishmaniose visceral e seus possíveis habitats no país é 
fundamental para o controle da propagação. Os dados foram coletados em campo e em 
bibliografia pertinente entre 2003 e 2012. Lu. cruzi registrou 52 pontos de ocorrência e Lu. 
longipalpis 128 pontos. A modelagem de distribuição de espécies utilizou o Algoritmo Máxima 
Entropia (Maxent). Foram utilizados dados bioclimáticos e índices de vegetação (EVI) de 2000 
e 2010 para a elaboração dos modelos. Os modelos de Lu. cruzi com EVI de 2000 sugerem 
maiores áreas de adequabilidade ambiental quando apenas com dados bioclimáticos e 
modelos com dados de EVI de 2010 mostraram maiores áreas do que os modelos com dados 
de EVI 2000 variando de Estado para Estado. Modelos de Lu. longipalpis com EVI de 2000 
mostraram mais áreas de adequabilidade ambiental que os modelos sem os dados de EVI e os 
modelos com dados de EVI de 2010 mostraram mais áreas de adequabilidade ambiental que 
os modelos com os dados de EVI 2000. Isto demonstra que as formações vegetacionais não 
são contínuas e conforme o Estado há variações maiores ou menores das formações 
vegetacionais na década de 2000. 
 
Palavras-chave: modelagem de nicho. EVI. Lutzomyia longipalpis. Lutzomyia cruzi.  
 
 
Abstract 
Lutzomyia longipalpis is the main vector of visceral leishmaniasis in Brazil. Lutzomyia cruzi is 
also a vector, but appears at a lower frequency. Know the geographical distribution of Lu. 
longipalpis and Lu. cruzi in the Central West and to construct models that can suggest the areas 
of occurrence of vectors of visceral leishmaniasis and their possible habitats in the country is 
fundamental for the control of the propagation. The data collected in the field and in relevant 
literature between 2003 and 2012. Lu. cruzi recorded 52 points of occurrence and Lu. 
longipalpis 128 points. The modeling of species distribution used the Maximum Entropy 
Algorithm (Maxent). Bioclimatic data and vegetation indexes (EVI) of 2000 and 2010 used for 
modeling. The models of Lu. cruzi with EVI of 2000 suggest greater areas of environmental 
suitability when only with bioclimatic data and models with EVI data from 2010 showed larger 
areas than models with EVI 2000 data varying from State to State. Models of Lu. longipalpis 
with EVI of 2000 showed more areas of environmental suitability than the models without EVI 
data and models with EVI data from 2010 showed more areas of environmental suitability than 
the models with EVI 2000 data. This demonstrates that vegetation formations are not 
continuous and according to the State, there are major or minor variations of the vegetation 
formations in the 2000s, directly influencing the environments and the behavior of the vectors. 
 
Key works: modelling niche. EVI. Lutzomyia longipalpis. Lutzomyia cruzi. 
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Introdução 
 

A degradação do meio ambiente, o movimento migratório rural-urbano, a 
desorganização do espaço urbano, o aumento da densidade demográfica, com maior produção 
de resíduos sólidos e destino inadequado destes e a convivência muito próxima de moradores 
com animais domésticos são alguns dos fatores facilitadores da urbanização da leishmaniose 
visceral americana em cidades de médio e grande porte (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

A leishmaniose visceral (LV) é considerada primariamente como uma zoonose 
emergente, podendo acometer o homem quando ele entra em contato com o ciclo de 
transmissão do parasita, transformando-se em uma antropozoonose (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
2006).  

As leishmanioses ainda são doenças negligenciadas mundialmente, afetando 
principalmente populações em extrema pobreza. Segundo estimativas da Organização Mundial 
de Saúde (WHO, 2010) 350 milhões de pessoas estão expostas as leishmanioses, sendo que 
dois milhões de casos ocorrem anualmente. Nas Américas, a maioria dos casos novos é 
proveniente do Brasil (ALVAR et al., 2012). 

Entre 2001 e 2012 foram registrados 3.321 casos confirmados de Leishmaniose 
Visceral (LV) na Região Centro-Oeste do Brasil (COB), sendo que a maioria (78%) foi 
notificada no estado de Mato Grosso do Sul (MS), seguido por Mato Grosso (MS), Goiás (GO) 
e Distrito Federal (DF). Nesse mesmo período foram confirmados 49.932 casos de 
Leishmaniose Tegumentar America (LTA) na COB, a maioria (82%) no MT, seguido por GO, 
MS e DF (SINAN, 2014). 

Vários estudos têm mostrado uma grande riqueza de espécies de flebotomíneos na 
COB, principalmente no MT (106 spp.), seguido do MS (57 spp.), GO (41 spp.) e DF (30 spp.) 
(YOUNG & DUNCAN 1994, MARTINS et al., 2002, GALATI et al., 2006, MISSAWA; MACIEL 
2006, OLIVEIRA et al., 2006, ANDRADE FILHO et al., 2007, ALMEIDA et al., 2010, 
CARVALHO et al., 2010, ALMEIDA et al., 2013). A lista de espécies da COB inclui 134 
espécies que correspondem a aproximadamente 50% da fauna flebotomínica do Brasil. Porém, 
menos de 10 espécies de flebotomíneos estão associadas à transmissão de espécies de 
Leishmania no país (Ministério da Saúde, 2006, 2010).  

Lutzomyia longipalpis (Lutz & Neiva 1912) é considerada o principal vetor da 
Leishmaniose visceral na América Latina com ampla distribuição no Brasil (AGUIAR et al., 
2003, DEANE; DEANE 1962, LANZARO et al., 1993, SHERLOCK 1996, GALATI 2003). 
Lutzomyia cruzi (MANGABEIRA, 1938) foi incriminada como vetor da LV nos municípios de 
Corumbá e Ladário (GALATI et al., 1997, SANTOS et al., 1998). Posteriormente, MISSAWA et 
al. (2011) encontraram fêmeas de Lu. cruzi naturalmente infectadas no município de Jaciara, 
no estado de Mato Grosso. 

Lutzomyia longipalpis é considerada o vetor principal da LVA no Brasil (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2006; SILVA et al., 2007; SOUZA et al., 2009). Atualmente apresenta ampla 
distribuição na maioria dos Estados da federação.  

Lutzomyia cruzi foi incriminada como vetor da LVA nos municípios de Corumbá e 
Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul (SANTOS et al., 1998), onde é espécie predominante 
(ALMEIDA et al., 2010). Posteriormente foi detectado um exemplar por OLIVEIRA et al. (2003) 
no município de Campo Grande. Recentemente no Estado de Mato Grosso, MISSAWA e LIMA 
(2007), registraram a presença de Lutzomyia cruzi em 22 municípios. 

A partir de 2003 o Ministério da Saúde, através da Secretaria de Vigilância em Saúde, 
propôs nova metodologia para o Controle da LVA no Brasil. Foi criado o Programa de Controle 
da Leishmaniose Visceral (PCLV), que propôs realizar investigações entomológicas nos 
municípios classificados como áreas de transmissão intensa, moderada, esporádica e sem 
transmissão de LV, com objetivo de delinear as ações de controle da doença (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2006).  

Durante a última década, vários estudos têm demonstrado a utilidade do sensoriamento 
remoto e SIG para analisar e identificar os determinantes ecológicos das distribuições de 
doenças parasitárias, gerando mapas preditivos. Para os programas de controle de doenças, 
aplicar essas técnicas é relativamente barato e de fácil interpretação, podendo-se gerar 
resultados que estão diretamente relacionadas ao controle de decisões (KING et al., 2004) 

O objetivo dessa pesquisa foi a partir da distribuição geográfica de Lu. longipalpis e Lu. 
cruzi nos municípios com transmissão de leishmaniose visceral nos Estados do Centro Oeste, 
fornecer subsídios para o controle desses vetores, utilizando modelos de distribuição de 
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espécies através de dados de sistema de informação geográfica utilizando dados bioclimáticos 
e espectrais de índices de vegetação EVI (Enhanced Vegetation Index) variando entre 2000 e 
2010 em todo o país, para acompanhar as variações das possibilidades ambientais de criação 
e ocorrência dos vetores no Brasil. 

 
Procedimentos Metodológicos 
 

Os dados obtidos de campo na Região Cetro Oeste do Brasil estão de acordo com os 
métodos descritos por ALMEIDA et al. (2015).   

Segundo ARIAS et al. (1985) e YOUNG e ARIAS (1991) a distribuição geográfica dos 
vetores estudados é influenciada por barreiras físicas, precipitação, vegetação, solo e 
abundância de hospedeiros vertebrados sobre o qual se alimentaram.  

Para a modelagem de distribuição da espécie foi utilizado o algoritmo Maxent (MAX) 
(Maximum entropy) (PHILIPS et al, 2006) contidos no Open Modeller Desktop 1.1.0 (MUÑOZ et 
al., 2009) e um conjunto de variáveis ambientais de clima (INMET/Worldclim) descrito em 
HIJMANS et al. (2005), na resolução aproximada de um quilômetro e extraídos no tamanho do 
Brasil. O produto MOD13Q1, do satélite TERRA, pode fornecer, o EVI (Enhanced Vegetation 
Index). Estes dados foram agrupados e aparados automaticamente das diversas imagens que 
formam as unidades federativas do Brasil segundo ESQUERDO et al. (2010). Foram utilizadas 
imagens de EVI, do ano de 2015 na resolução de 250m, em sete datas diferentes 
considerando quatro datas no período úmido, entre janeiro e fevereiro, além de três no período 
seco do ano, entre junho e julho, das 26 unidades federativas do Brasil, totalizando cento e 
oitenta e duas imagens que foram obtidas no Banco de Base de Dados do Estado brasileiro - 
Embrapa Tecnologia da Informação, 
(<https://www.modis.cnptia.embrapa.br/geonetwork/srv/pt/main.home> em 30 de agosto de 
2016). Para cada data foram construídos mosaicos do Brasil juntando as imagens das 
unidades federativas. A partir desses mosaicos os valores demonstram que no período mais 
úmido as médias são maiores quando comparados aos valores médios dos meses mais secos.  

O EVI foi desenvolvido para promover a redução do desgaste do solo e do dossel de 
controle de fundo de vegetação (JUSTICE et al., 1998). Além disso, alguns estudos sugerem 
que o EVI mostra melhora substancial na sensibilidade a mudanças em relação ao NDVI do 
dossel, especialmente nas áreas de maior densidade de biomassa (por exemplo florestas) 
(HUETE et al. 2002).  

Os modelos gerados pelos algoritmos foram testados alterando a sequência dos dados, 
aleatoriamente e produzindo modelos com cinco repetições. Estes modelos não apresentaram 
variações significativas que indicassem problemas na coleta dos dados ou na geração dos 
modelos. Outro teste realizado foi a geração de modelos retirando vinte e cinco por cento dos 
dados originais e comparando-os com os modelos com a totalidade dos dados. 

A qualidade dos modelos gerados pelas previsões foi avaliada utilizando a curva ROC 
(Receiver Operating Characteristics) que correlaciona a sensibilidade e a especificidade das 
predições do modelo em múltiplos limiares (PHILIPS et al., 2006). A área sob a curva ROC 
(AUC) fornece uma medida do desempenho do modelo através de muitos limiares. Os valores 
de AUC próximos a um indicam alto desempenho, enquanto que as leituras abaixo de 0,5 
indicam mau desempenho do modelo (ELITH et al., 2006).  

 Os resultados foram organizados com sistema de informação geográfica (SIG) no 
software QGIS 2.18 e ArcGis 9.3.1. 

 
Distribuição potencial de Lu. cruzi e Lu. longipalpis a partir do Centro Oeste brasileiro 
para o Brasil 

 
Lu. longipalpis apresenta ampla distribuição na Região Centro Oeste e L. cruzi ainda há 

uma quantidade de registros menor para se conhecer a sua distribuição.  
Os modelos apresentaram bom desempenho, indicando uma alta capacidade preditiva 

do algoritmo Maxent (AUC > 0,80), para Lu. cruzi. Lu. longipalpis apresentou AUC > 0,75 com 
condições ecológicas adequadas para a ocorrência das espécies de flebotomíneos. 

Modelos preditivos sem os dados de vegetação indicaram a potencial ocorrência de Lu. 
cruzi em praticamente todo o território nacional (Mapa 1). Os Estados do Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Roraima e Pernambuco o mapa sugere poucas áreas de ocorrência. Os 
Estado de Sergipe, Alagoas e Amapá não apresentam sugestão para a ocorrência de Lu. cruzi.  
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Os modelos com os dados de vegetação de 2000 (Mapa 2) sugerem um aumento das 

áreas de ocorrência em comparação ao mapa sem os dados de EVI. Nos Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Roraima, Amapá, Amazonas e Pará as áreas sugeridas 
aumentaram, contudo em Sergipe e Alagoas ainda não são sugeridas áreas de ocorrência. 

Os modelos com os dados de vegetação de 2010 (Mapa 3) sugerem uma diminuição 
das áreas de ocorrência em comparação ao mapa com os dados de EVI de 2000, mas um 
aumento em comparação com o mapa sem os dados de vegetação. A variação da vegetação 
na década sugere uma diminuição nas possíveis áreas de ocorrência em alguns Estados, por 
exemplo Paraná, São Paulo e Ceará, por exemplo. Em Roraima e Pará as áreas sugeridas 
aumentaram em comparação com os modelos de índices de vegetação de 2000. 

Modelos preditivos com dados bioclimáticos apenas indicaram a potencial ocorrência 
de Lu. longipalpis em praticamente todo o território nacional (Mapa 4). Sergipe e Alagoas não 
apresentam adequabilidade ambiental para a ocorrência de Lu. longipalpis. Os Estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina, Roraima, Amapá e Pernambuco o mapa sugere poucas áreas 
com ambientes favoráveis a ocorrência.  

Os modelos com os dados de vegetação de 2000 (Mapa 5) sugerem um aumento das 
áreas de ocorrência em comparação ao mapa com apenas dados bioclimáticos. Nos Estados 
do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Roraima, Amapá, Amazonas e Pará as áreas de 
adequabilidade aumentaram, contudo em Sergipe e Alagoas ainda não são sugeridas áreas de 
ocorrência. 

Os modelos com os dados de vegetação de 2010 (Mapa 6) sugerem um aumento das 
áreas de ocorrência em comparação ao mapa com os dados de EVI de 2000 de uma maneira 
geral. A variação da vegetação na década sugere uma diminuição nas possíveis áreas de 
ocorrência em alguns Estados, por exemplo Paraná, São Paulo e Ceará, por exemplo. Em 
Roraima, Amapá, Amazonas e Pará as áreas de adequabilidade ambiental aumentaram em 
comparação aos modelos com índices de vegetação de 2000. 

Este resultado ilustra uma aplicação prática da modelagem de nichos ecológicos, 
indicando áreas adequados para a ocorrência de vetores em casos de pesquisa entomológica 
com baixo esforço de captura, ou mesmo de amostragem não realizada. 

A distribuição geográfica de Lu. longipalpis, principal vetor de leishmaniose visceral nas 
Américas, estende-se do México à Argentina (DEANE; DEANE, 1962; LANZARO et al., 1993 e 
SHERLOCK, 1996). A espécie ocorre em áreas com diferentes condições climáticas, desde as 
áreas semi-áridas do bioma Caatinga até áreas mais úmidas de outros biomas brasileiros, e 
apresenta grande adaptabilidade a diferentes habitats e mudanças ambientais XIMENES et al., 
2000 e AGUIAR et al., 2003.  

Lu. cruzi foi registrada pelo esforço do trabalho em municípios dentro dos biomas de 
Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e Amazônica. A ocorrência em diferentes ambientes também 
tem sido descrita em estudos realizados no Estado de Mato Grosso, onde esse vetor ocorreu 
em áreas da Amazônia, do Cerrado e em áreas de transição (MISSAWA; LIMA, 2007). 

A influência de variáveis climáticas na ocorrência de flebotomíneos e Leichmaniose 
visceral tem sido observada em outros trabalhos (PETERSON et al., 2003; NIETO et al., 2006; 
FRANKE et al., 2002). Neste trabalho, a variável que mais influenciou os modelos foi a 
sazonalidade de temperatura. O trabalho de QUINTANA et al. em (2013) observaram que a 
sazonalidade e a precipitação de precipitação no trimestre mais quente foram as variáveis que 
mais contribuíram para os modelos de nicho ecológico de Lu. neivai e Lu. migonei na 
Argentina. Estas variáveis, assim como a sazonalidade de temperatura, são indicativas de 
áreas com estações seca e chuvosa bem definidas. No Brasil, a maioria dos casos de LV foi 
registrada no Nordeste (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013), o que apresenta um clima semi-árido 
e uma estação seca bem definida. Estudos ecológicos de flebotomíneos nesta região indicaram 
que a densidade populacional desses insetos aumenta após o final da estação chuvosa 
(SHERLOCK, 1996), o que também tem sido observado para Lu. longipalpis em MS (OLIVEIRA 
et al., 2003; ALMEIDA et al., 2010). Outras variáveis como desmatamento e fatores 
socioeconômicos, que têm sido associadas à ocorrência de outras espécies de mosquito 
(ZEILHOFER et al., 2008) também devem influenciar a ocorrência de Lu. longipalpis. A 
perturbação do ambiente, o movimento de migração rural-urbana, o aumento da densidade 
populacional, a maior produção de resíduos sólidos sem destino apropriado e a proximidade 
dos moradores com animais domésticos são alguns dos fatores que podem facilitar a 
urbanização da leishmaniose visceral em municípios de médio e grande porte (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2006). 
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Considerações Finais 
 

Os resultados mostraram diferentes padrões de distribuição geográfica para essas 
espécies e que praticamente todo o país apresenta condições climáticas para ocorrência de 
pelos menos uma das espécies. Os resultados mostram ainda que a ocorrência dos 
flebotomíneos é maior em áreas de Cerrado e Amazônia, contudo como são insetos habituados 
a ambientes urbanos.  

O acréscimo de informações para a construção dos modelos pode aumentar a 
capacidade dos modelos de sugerir com maior probabilidade de acerto os possíveis ambientes 
de ocorrência dos vetores.  

Os dados de vegetação mostraram que a variação da vegetação pode influenciar 
ambientes possíveis para a ocorrência dos flebotomíneos . 

Estudos futuros analisando os efeitos do desmatamento e variáveis socioeconômicas 
para a ocorrência de Lu. longipalpis e Lu. cruzi podem melhorar os modelos preditivos 
apresentados em nosso estudo e ajudar a entender a geografia da transmissão da doença no 
país. A análise com maior resolução espacial e a utilização de diferentes análises espaciais 
(SARKAR et al., 2010) podem refinar os modelos preditivos apresentados para melhor avaliar 
os fatores de risco para a transmissão da leishmaniose. 

Os modelos de distribuição de espécies podem contribuir para o planejamento de 
medidas de controle de doenças transmitidas por vetores. A modelagem permite o 
desenvolvimento de previsões geográficas de patógenos transmitidos por insetos vetores, com 
importantes implicações para a saúde humana. Dessa forma, a abordagem metodológica aqui 
apresentada poderia servir de modelo para estudos de desenvolvimento de uma política 
nacional que fosse eficaz. 
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Mapa 1. Modelos de nicho ecológico projetando a distribuição potencial de Lu. cruzi na Região 
Centro – Oeste, Brasil com dados bioclimáticos. Valores da modelagem são arbitrários e 
gerados pelo algoritmo Maxent e organizados no QGIS. 
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Mapa 2. Modelos de nicho ecológico projetando a distribuição potencial de Lu. cruzi na Região 
Centro – Oeste, Brasil com dados bioclimáticos e EVI de 2000. Valores da modelagem são 
arbitrários e gerados pelo algoritmo Maxent e organizados no QGIS. 
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Mapa 3. Modelos de nicho ecológico projetando a distribuição potencial de Lu. cruzi na Região 
Centro – Oeste, Brasil com dados bioclimáticos e EVI de 2010. Valores da modelagem são 
arbitrários e gerados pelo algoritmo Maxent e organizados no QGIS. 
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Mapa 4. Modelos de nicho ecológico projetando a distribuição potencial de Lu. longipalpis na 
Região Centro – Oeste, Brasil com dados bioclimáticos. Valores da modelagem são arbitrários 
e gerados pelo algoritmo Maxent e organizados no QGIS. 
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Mapa 5. Modelos de nicho ecológico projetando a distribuição potencial de Lu. longipalpis na 
Região Centro – Oeste, Brasil com dados bioclimáticos e EVI2000. Valores da modelagem são 
arbitrários e gerados pelo algoritmo Maxent e organizados no QGIS. 
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Mapa 6. Modelos de nicho ecológico projetando a distribuição potencial de Lu. longipalpis na 
Região Centro – Oeste, Brasil com dados bioclimáticos e EVI2010. Valores da modelagem são 
arbitrários e gerados pelo algoritmo Maxent e organizados no QGIS. 
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Resumo 

Estudar a relação água e saúde contribui para compreender como as pessoas estão vivendo na atual 
sociedade, pois a prática de esporte, o trabalho, a alimentação, o lazer, as fontes energéticas, o meio 
ambiente, mas principalmente o saneamento básico são primordiais para que se viva com qualidade de 
vida. Nesse sentido, o abastecimento com água potável aos lares, comércios e indústrias é condição 
ímpar ao contribuir com o aumento da expectativa de vida no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Desta 
forma, á água tem que ser tratada como um direito constitucional que propicia às pessoas a inclusão, a 
justiça social e o mínimo de cidadania. Assim, quando ela é tratada como mercadoria, atendendo aos 
auspícios do capital no modelo de parceria público-privada, surge o problema de vender, lucrar e 
considerar um bem como patrimônio empresarial de poucos, alijando os menos favorecidos, as cidades 
menores e algumas regiões em poder consumi-la. Considerando-se esta conjuntura, estudar o Programa 
de Parceria Público-Privada, em Mato Grosso do Sul – desde 2012 - faz-se necessário para identificar as 
suas características, diretrizes, instrumentos e contradições. Em outras palavras, a cobertura, a 
expansão, o planejamento e as finalidades da empresa de abastecimento de água, verificando se os 
serviços prestados atendem as exigências mínimas estabelecidas em contrato, que tanto são importantes 
por se tratarem de questão de saúde pública. 
 
Palavras-chave: água – saúde – saneamento – vida - cidadania. 

 
 
Abstract  

Studying the relationship water and health contributes to understanding how people are living in today's 
society, because the practice of sport, work, food, leisure, the sources of energy, the environment, but 
mainly the basic sanitation is paramount to live with quality of life. In this sense, the supply of drinking 
water to homes, businesses and industries is provided to odd contribute to the increase in life expectancy 
in Brazil and in Mato Grosso do Sul. In this way, the water has to be treated as a constitutional right that 
provides people the inclusion, social justice and the minimum of citizenship. Thus, when it is treated as a 
commodity, given the auspices of capital in the public-private partnership model, the problem arises to sell, 
profit and consider a as well as business assets of few, sparing the disadvantaged, smaller towns and 
some regions in being able to consume it. Considering this situation, study the Program of Public-Private 
partnership, in Mato Grosso do Sul - since 2012 - it is necessary to identify their characteristics, guidelines, 
tools and contradictions. In other words, the coverage, the expansion, the planning and the purposes of 
the company for water supply, checking whether the services provided meet the minimum requirements 
laid down in the contract, that both are important as they are public health issue. 
 
Keywords: water-health-sanitation-life-citizenship. 

 
 

Introdução 
 

“A água, como se infiltra em tudo – no ar, na terra, na agricultura, 
Na indústria, na nossa casa, em nosso corpo -, revela nossas 

 contradições socioambientais talvez melhor que qualquer  
outro tema.  Afinal, por todo lugar onde há vida, há água”. 

Porto-Gonçalves (2004, p. 161) 

 
Estudar o conceito de saúde perpassa em se ressaltar o papel da água na vida do 

ser humano, indiretamente como elemento propulsor de geração/produção/comercialização de 
outras fontes alimentícias no processo de industrialização, como “motor” de fontes energéticas 
(hidroeletricidade), ou mesmo sua importância à agricultura e ao clima, sendo também 
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indispensável ao meio ambiente, e diretamente enquanto elemento químico e biológico ímpar à 
sobrevivência do homem. 

Nesse sentido, a água que se ingere tem papel crucial na vida humana – conforme 
a epígrafe -, pois caso seja tratada pode oferecer condições de saciar a sede de maneira a 
estar livre de bactérias e protozoários (LISBOA, HELLER e SILVEIRA, 2013, p. 342), que por 
sua vez diminuem as infecções por doenças e internações, aumentam a expectativa de vida da 
população, contribuem para a diminuição da mortalidade (infantil principalmente) e possibilitam 
um ambiente higiênico, salutar e prazeroso (ALMEIDA, GUTIERREZ e MARQUES, 2012, p.54). 

O presente texto visa abordar a situação da água de maneira geral tomando-se 
como referencial de análise o Estado de Mato Grosso do Sul considerando-se sua relação com 
a saúde, analisando a abrangência de atendimento, a expansão do serviço prestado para 
saber da qualidade da água consumida. Por estar em andamento, o trabalho se pautará em 
aspectos teóricos sustentados em levantamento bibliográfico, sobretudo documental.  

Para fins didáticos, a pesquisa se dividirá em duas partes: a primeira analisará a 
importância da água para a saúde do homem e suas peculiaridades; a segunda tratará da 
política pública de saneamento básico em Mato Grosso do Sul considerando o papel da 
relação água-saúde no contexto da atuação em modelo de Parceria Público-Privada, proposta 
pelo governo estadual através da Lei nº 4.303, de 2012, a qual instituiu o Programa de Parceria 
Público-Privada em Mato Grosso do Sul. 
 
O papel da água na expansão e prolongamento da saúde humana 
 

Desde os primórdios da civilização humana que os primeiros pontos de 
aglomeração se deram nas margens de rios, lagos e mares, visando facilitar a utilização da 
água para saciar a sede, pescar, ao que depois surge a necessidade de vislumbrar e descobrir 
novos horizontes mediante a navegação. Com o passar do tempo, as técnicas foram sendo 
aperfeiçoadas e intensificadas para ajudar no desenvolvimento da sociedade como um todo, 
resultando no avanço para lugares longínquos, maior domínio do homem sobre a natureza até 
se chegar à era moderna, em que os padrões de higiene começam a ser uma necessidade 
essencial em cidades cada vez mais caóticas. Assim, fica evidente a importância da água em 
diversas facetas para o homem e em decorrência para o processo de desenvolvimento nos 
seus diversos aspectos. 

Na conjuntura mais recente, o saneamento básico
54

 (segundo a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), é o gerenciamento ou controle dos fatores físicos que podem 
exercer efeitos nocivos ao homem, prejudicando seu bem-estar físico, mental e social) delineia 
uma nova roupagem do que viria a ser a evolução da quantidade de anos vividos pelo homem, 
ampliando-se consideravelmente à medida que a alimentação, a medicina, a tecnologia e a 
ciência começam a influenciar na condição de saúde e suas características enquanto modelo 
de desenvolvimento adotado no Brasil, como ressaltado por Padilha no viés “mais saúde é 
mais desenvolvimento e mais direitos”, em que os dados comprovam essa evolução inclusiva: 

 
“na metade do século passado, de cada mil brasileiros nascidos vivos, 150 
não chegavam ao primeiro ano de vida, menos de 5% da população tinha 
mais de 60 anos. Em pouco tempo, esta realidade se transformou. Entre as 
pessoas com mais de 60 anos, saímos de seis milhões, em 1975, para 14 
milhões, em 2001; e vamos para 32 milhões, em 2025, 24% da população, ou 
seja, 45 milhões em 2050. O Brasil envelhecerá na metade do tempo em que 
envelheceu a Europa. Em 2050, devermos ter 15 milhões de pessoas com 
mais de 80 anos de idade” (PADILHA, 2016, p. 167). 

 
Considerando-se que o Brasil é um país continental e repleto de desigualdades 

regionais, em que em vários lugares a carência é a regra (Regiões Norte e Nordeste), e mesmo 
os centros mais desenvolvidos carecem dessa natureza mais organizacional correta que é o 
atendimento aos lares, indústrias e comércio com o saneamento básico adequado (BORJA, 
2014, p. 435), tratar dessa temática e buscar soluções é dever para quem anseia um mundo 
mais justo, que promova a justiça social (Idem, p. 433). O que impera no geral, em termos de 
Brasil, são taxas pequenas mas crescentes (SOUZA, 2016, p. 155) de atendimento desse 

                                                           
54

 No presente trabalho consideraremos apenas a água no contexto do saneamento básico, 
visando delimitar o campo de atuação, ficando o esgoto para um ensaio futuro. 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   374 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
serviço, denotando-se  explicitamente a ausência de políticas públicas eficientes que são 
fundamentais à saúde  humana. 

Refletindo acerca dessa temática, Porto-Gonçalves (2004, p.152), argumenta que: 
 

A água tem que ser pensada enquanto território, isto é, enquanto inscrição da 
sociedade na natureza, com todas as suas contradições implicadas no 
processo de apropriação da natureza pelos homens e mulheres por meio das 
relações sociais e de poder. O ciclo da água não é externo à sociedade. Ele a 
contém com todas as suas contradições. Assim, a crise ambiental, vista a 
partir da água, também revela o caráter de crise da sociedade, assim, como 
de suas formas de conhecimento. 

 
Analisando o mapa 1 é possível observar a disposição espacial de atendimento 

com água aos domicílios no Brasil: 
 

Mapa 1: Domicílios com abastecimento de água por rede geral -2000 

 
Nota-se a maior incidência da rede de abastecimento de água no Centro-sul 

brasileiro, ao passo que as Regiões Norte e Nordeste possuem um atendimento menor. 
Essa diversidade de atendimento deveria abranger diversos territórios (indígenas, 

nas periferias e quilombolas principalmente) por serem locais desprovidos de serviços 
essenciais mínimos, e, em cada um deles, a água tem papel crucial no cotidiano, levando 
possibilidades de se ter uma vida mais digna. Ao oferecer esse serviço, dá-se oportunidade de 
desenvolvimento às pessoas, seja no sentido biológico, seja no sentido social e econômico, 
pois se amplia os horizontes para o trabalho, o estudo, o lazer etc. Souza destaca essa 
situação evidenciando que 

 
“essa realidade de alijamento da sociedade e ‘cassação’ da cidadania pode 
ser encontrada Brasil afora, marcada, por exemplo, pela falta de acesso aos 
serviços de saneamento, principalmente em áreas pauperizadas onde as 
políticas públicas estão ausentes ou não se fazem sentir presentes” (SOUZA, 
2016, p. 148). 
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O mapa 2 a seguir evidencia essa situação de precariedade de atuação do poder 

público ao não propiciar uma cobertura maior acerca da água, que em muitas cidades, advém 
de poços, nascentes e outros. 

 
Mapa 2: Domicílios com abastecimento de água por poço ou nascente ou outra forma -2000 

 

 
Mais uma vez as Regiões Norte e Nordeste são as mais desassistidas, o que 

resulta em uma expectativa de vida de quase dez anos a menos se comparado com o Centro-
sul.

55
 Em Mato Grosso do Sul a quantidade de cidades com abastecimento por poços é 

grande
56

 em razão de se localizar em uma área que se concentra o Aquífero Guarani, sendo, 
portanto, a otimização de um recurso e não a única via de acesso. 

Souza (2016) também ressalta a importância da participação dos movimentos 
sociais na luta por seus direitos, mostrando que, se atuarem de forma organizada pressionando 
os agentes públicos, terão no mínimo o direito a serem ouvidos, quiçá, terem os assegurados. 

Para prosseguir com a discussão de forma mais qualificada, explicitaremos acerca 
do conceito de Saúde e Qualidade de Vida, conexos e interdependentes que são (ALMEIDA, 
GUTIERREZ e MARQUES, 2012, p. 8), pois a água é um determinante nessa relação e, por 
esta via, merece algumas explanações.  

Segundo Auquier et all a expressão qualidade de vida ligada a Saúde  
 

“é definida como o valor atribuído à vida, ponderado pelas deteriorações 
funcionais; as percepções e condições sociais que são induzidas pela 
doença, agravos, tratamentos; e a organização política e econômica do 
sistema assistencial” (Apud MINAYO, HARTZ e BUSS, 2000, p. 12). 

 
Nota-se que a literatura específica trata esse assunto com certa similaridade, pois 

tanto Saúde quanto Qualidade de Vida são definidos de maneira indissociáveis. Um é causa e 
consequência do outro, seja acerca do modo, do estilo ou das condições que o ser humano 
produz e que impactam diretamente no seu dia a dia.  

                                                           
55

 Para um maior detalhamento ver: http://exame.abril.com.br/brasil/a-expectativa-de-vida-da-
populacao-em-cada-estado-do-brasil/. (acessado 13/fevereiro/2017, as 21:53hs). 

56
 Anastácio, Aquidauana, Dourados (48% de toda água tratada) e Mundo Novo, por exemplo. 
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Nesse sentido vários indicadores foram contextualizados buscando encontrar uma 

maneira eficiente de mensurar como anda a saúde e qualidade de vida das pessoas: o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) foi um dos pioneiros, relacionando três vertentes analíticas: a renda, 
a expectativa de vida e a escolarização; depois surgiram outros que abrangeram diferentes 
especificidades, como o Índice de Condições de Vida (ICV), desenvolvido pela Fundação João 
Pinheiro de Belo Horizonte; o Índice de Qualidade de vida (IQV) de São Paulo. Todos 
apresentam medidas de se estabelecer parâmetros avaliativos acerca da relação saúde e 
qualidade de vida, uns mais objetivos, outros subjetivos, alguns com ênfase nas estatísticas, 
outros na funcionalidade

57
. 

Devido a sua complexidade quanto à definição, Minayo, Hartz e Buss ressaltam a 
seguinte reflexão com base nessa relação: 

 
“transitam em um campo semântico polissêmico: de um lado, está 
relacionada a modo, condições e estilos de vida (...). De outro, inclui as ideias 
de desenvolvimento sustentável e ecologia humana. E por fim, relaciona-se 
ao campo da democracia, do desenvolvimento e dos direitos humanos e 
sociais” (MINAYO, HARTZ e BUSS, 2000, p. 10). 

 
Todas as definições se atrelam a vida do organismo humano no sentido de sua 

prosperidade, da saúde física, mental, acerca da área específica da saúde ou enquanto 
discussão sobre sustentabilidade.  

O que nos direciona nesse texto é estudar/pensar/analisar como é realizado o 
consumo da água pelo homem e que esta seja com qualidade para que a saúde seja “normal e 
estável”, com vistas ao aumento no que tange ao número de anos vividos. Ressalta-se que 
nessa conceituação há a relação entre diversos elementos (materiais e imateriais, objetivos e 
subjetivos) para que se consiga estabelecer esse nexo (ALMEIDA, GUTIERREZ e MARQUES, 
2012, p. 10). 

Tanto a forma de vida quanto o estilo de vida são parâmetros que precisam ser 
relevados ao se analisar cada pessoa e/ou grupo de pessoas para que se tenham resultados 
próximos da realidade. Por isso a importância de se analisar as políticas públicas que afetam 
diretamente a sociedade (BORJA, 2014; SOUZA, 2016), principalmente acerca da água e suas 
conexões, considerando-se as diferenças sociais, econômicas, culturais, fisiológicas etc de 
cada caso, pois em cada cidade/região do estado, teremos uma variação acerca da saúde de 
seus habitantes. 

Esses enlaces são causa e ao mesmo tempo consequência do que se entende 
por “Qualidade de Vida”, pois segundo Olga Matos “quanto mais aprimorada a democracia, 
mais ampla é a noção de qualidade de vida, o grau de bem-estar da sociedade e de igual 
acesso a bens materiais e culturais” (apud MINAYO, HARTZ e BUSS, 2000, p. 8). A referida 
autora deixa bem explícito que ambientes em que ocorre a reivindicação e cobrança dos 
órgãos responsáveis, são maiores e mais amplos os serviços de cobertura e seu atendimento. 

Também nesse sentido amplo, (ALMEIDA, GUTIERREZ e MARQUES, 2012, p. 7) 
definem qualidade de vida como um objetivo muito generalista, que abrange diversos setores 
da sociedade e é 

 
“uma concepção que envolve parâmetros das áreas de saúde, arquitetura, 
urbanismo, lazer, gastronomia, esportes, educação, meio ambiente, 
segurança pública e privada, entretenimento, novas tecnologias e tudo o que 
se relacione com o ser humano”. 

 
Pelo exposto conceitual, observamos que os termos são conexos, complexos e 

abrangentes, denotando uma polissemia que se por um lado dificulta o aprofundamento 
teórico, por outro alarga sua expansividade, propiciando – e abarcando – uma análise mais 
plausível acerca da saúde e qualidade de vida humana; e a água é fundamental em qualquer 
estudo. Passado esses esclarecimentos, voltaremos à especificidade da temática proposta. 

Se pensarmos na água enquanto propiciador de Qualidade de Vida, podemos 
refletir acerca de alguns pontos: o seu consumo, o seu preço, a sua qualidade nos mais de 79 

                                                           
57

 Não é nossa intenção aqui discutir e analisar esses conceitos, mas apenas evidenciar o 
quanto é complexa a tarefa de definir instrumentos para mensurar a saúde e qualidade de vida das 
pessoas. Para maiores informações ver: (MINAYO, HARTZ e BUSS, 2000). 
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municípios atendidos em Mato Grosso do Sul, na sua importância ao comércio, à indústria, ao 
lazer, ao meio ambiente e muitos outros que são indispensáveis ao homem e a sua saúde.  

A água enquanto objeto de consumo suscita inúmeros questionamentos no mundo 
(principalmente na África e na Ásia), mas também na América Latina (Peru e Bolívia), sendo da 
mesma forma fator de conflitos no Brasil. Em Mato Grosso do Sul

58
 não é diferente, pois há 

várias localidades que ainda não dispõem de abastecimento com qualidade, além de fazer 
fronteira com dois países pobres, Bolívia e Paraguai, como outros estados brasileiros, o que 
remete a uma configuração territorial mais ampla e que, por essa condição transfronteiriça, 
anseia em diversos casos de planejamento em conjunto. O mapa 3 a seguir ilustra essa 
característica: 

 
Mapa 3: Mato Grosso do Sul – Divisão Político-Administrativa 

 

 
 
Com relação à insuficiência no abastecimento de água, torna-se uma questão 

nacional, pois “o déficit em abastecimento de água no país é maior entre os municípios 
menores e pequenas localidades, entre os pobres urbanos e rurais” (BORJA, 2014, p. 435) e 
que afeta MS em razão do grande número de municípios com pequenas populações. Se não 
há falta do recurso, ele não chega ao cidadão mais pobre como deveria, denotando mais uma 
das facetas do processo de segregação/exclusão de serviços considerados essenciais à vida 
humana, priorizando o capital com medidas macroeconômicas, como descrito abaixo acerca do 
orçamento da União em 2011, pois: 

 
“os juros e a amortização da dívida pública representaram 45,05% enquanto 
a saúde correspondeu por 4%, a educação por 2,99%, a ciência e tecnologia 
por 0,32% a cultura por 0,04% e o saneamento básico por 0,02% (BORJA, 
2014, p. 437). 

 
Fica evidente que o Estado

59
 preza o atendimento prioritário ao capital, 

dependente que é dos recursos financeiros e que, por esse e outras vias, se coloca a sua 

                                                           
58

 A partir desse ponto, Mato Grosso do Sul será mencionado como MS, em alusão à sigla que o 
referencia, evitando dessa forma a repetição do termo. 

59
  Embora não se incluía neste trabalho o objetivo de discutir teorias de Estado, julgamos 

importante explicitar nossa concepção de Estado. Neste sentido, adotamos a concepção produzida por 
Poulantzas (2000, p.134): “(...), diria que o Estado, no caso capitalista, não deve ser considerado como 
uma entidade intrínseca, mas (...), como uma relação, mais exatamente como a condensação material de 
uma relação de forças entre classes e frações de classe, tais como elas se expressam, de maneira 
sempre específica, no seio do Estado”. 
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disposição, mesmo que tenha que alijar e excluir grande parte da sociedade com tais medidas. 
Se os investimentos têm sido crescente, (idem, p. 438-439), ainda são insuficientes. 

Com relação ao uso da água para geração de energia elétrica no território 
brasileiro, a água é produto indispensável visto que parte considerável (cerca de 80%) da 
energia produzida vem das Hidrelétricas, fato que inclusive tem sido objeto de contestação por 
parte de especialistas devido a dependência considerável da natureza (chuva para manter os 
reservatórios cheios) e ao baixo  investimento na expansão desses serviços e na diversificação 
da matriz energética brasileira. 

Nesse contexto, o consumo da água para produção de energia elétrica é uma 
questão de saúde pública, pois ainda é em muitos lugares, o único meio de se levar o 
desenvolvimento a milhares de lugares: abastece hospitais, indústrias e comércios, mas 
principalmente, propicia a milhões de lares usufruir do uso de geladeiras/freezers, ventiladores, 
ar condicionado, e todo o conforto que contribui com a dignidade humana (ALMEIDA, 
GUTIERREZ e MARQUES, 2012, p. 54). Em muitos locais – temperaturas na casa dos 35º 
anuais -, esses itens não são luxo, mas sim necessidades cotidianas que vão ajudar no 
armazenamento de alimentos de forma correta e duradoura, em ambientes de estudo 
favoráveis a aprendizagem, e em descanso (qualidade do sono) que vai possibilitar uma melhor 
saúde psicológica dos cidadãos e condições de se viver e conviver plausíveis. 

Como MS possui duas grandes Bacias Hidrográficas (Paraná e Paraguai), e 
também está localizado em área que abrange o Aquífero Guarani, as condições do consumo 
da água que gera energia poderia incidir de maneira mais ampla no desenvolvimento do estado 
no sentido de melhorar a vida de um número maior de pessoas. O panorama, no entanto, tem 
sido mais positivo (e crescente) do que negativo. Não obstante, esses argumentos denotam as 
discrepâncias existentes no território sul-mato-grossense, incidindo na diferenciação do que se 
entende por saúde e em variações da expectativa de vida se comparado algumas cidades e 
mesmo microrregiões. 

Morar na capital Campo Grande ou em cidades maiores/com maior renda resulta 
no acesso a uma gama maior de serviços, que inclusive são mais diversificados inclusive no 
que tange ao saneamento básico, do que em regiões pantaneiras, em comunidades indígenas 
e quilombolas, que pode refletir na qualidade de vida das populações. A título de 
exemplificação, observemos os dados do Índice de Desenvolvimento Humano divulgados pelo 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD - 2010) concernente ao Brasil 
que mostra as seguintes disparidades: 

 
“Mato Grosso do Sul tem 27 cidades com Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) alto. (...) Na 100ª posição do ranking entre as cidades 
brasileiras, Campo Grande tem a melhor colocação do estado, enquanto Japorã 
tem o pior (5.426º). Entre os IDHs de Mato Grosso do Sul, depois de Campo 
Grande, os melhores colocados são Chapadão do Sul (467º no país), Dourados 
(599º), Três Lagoas (667º), Maracaju (876º) e São Gabriel do Oeste (1.052º). 
Ponta Porã ficou na 1.866º posição nacional. Já na lista dos piores índices, 
classificados como baixos, aparecem quatro municípios da região Sul: Tacuru 
(4.309º), Coronel Sapucaia (4.416º), Paranhos (4.444º) e Japorã (5.426º).  
(disponível em: http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2013/07/mato-
grosso-do-sul-tem-27-cidades-com-idh-municipal-alto-diz-estudo.html; acessado 
dia 12 de janeiro de 2017, as 10:37hs). 
 

Não por acaso os municípios com piores indicadores são pequenos, em área de 
fronteira e com populações indígenas em constantes conflitos com fazendeiros, como também 
problemas de violência acerca do tráfico de drogas e armas. Nesses locais, a água acaba 
ficando em segundo plano no foco dos governantes em virtude de outros problemas de maior 
intensidade, porém, há que se ressaltar que eles, juntos, contribuem para que a saúde da 
população seja afetada direta e indiretamente. 

Em outro viés, pensando a água enquanto consumo biológico/fisiológico, a sua 
qualidade desde o tratamento, passando pela distribuição até o seu consumo final, é condição 
ímpar para a saúde humana (ALMEIDA, GUTIERREZ e MARQUES, 2012, p. 56). Nessa 
conjuntura, não há falta do recurso em MS, mas sim, insuficiência de serviços em determinados 
pontos do território, o que acaba por refletir na universalização, qualidade de vida e saúde das 
pessoas. 

Se por um lado não se morre de sede, por outro, inúmeras doenças são 
contraídas por ingestão de água contaminada com agrotóxico, pois é muito comum ter áreas 
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indígenas próximas de terras que são utilizadas para a plantação de soja ou milho, e que ao 
usar os poços artesianos ou mesmo consumir da água de rios/lagos acabam bebendo também 
os elementos químicos (pesticidas, fungicidas) utilizados para combater as pragas e 
consequentemente prejudicando a sua saúde (ver: 
https://www.ecodebate.com.br/2014/01/28/mpf-investiga-contaminacao-por-residuos-de-
agrotoxicos-em-rio-que-abastece-dourados-ms/). 

Já nas cidades são os dejetos e poluentes do esgoto que são despejados em vias 
públicas e/ou galerias pluviais (tanto de residências quanto de comércios e indústrias) que 
contaminam os córregos e mananciais, afetando diretamente a vida das populações que 
convivem com esses lastros de epidemias que poderiam ser evitadas.  

E mais uma vez são os mais pobres e vulneráveis que “pagam um alto preço” pela 
ausência de saneamento básico, pois como relata Souza, toda essa conjuntura excludente 
propicia a Microcefalia, visto que a 

 
 “distribuição espacial por local de residência das mães dos recém-nascidos 
atingidos é maior em áreas pobres, com urbanização e saneamento 
precários, caracterizadas pela intermitência do abastecimento de água (que 
leva os moradores ao armazenamento inseguro de água favorecendo a 
constituição de criadouros do mosquito vetor)” (SOUZA, 2016, p. 148-149). 
 

Viver nesses ambientes (comum em favelas e áreas de ocupação irregulares ou 
ainda não legalizadas) torna-se tarefa indigesta, pois o perigo de contaminação através do 
contato com animais domésticos que vagam pelos canais impuros e inóspitos e a proliferação 
de animais peçonhentos, roedores ou mesmo as crianças que brincam nesses locais e 
contraem certas doenças, reflete-se no número de pessoas com indisposição estomacal, 
diarreias e viroses que, por sua vez, levam a internações, uso de medicamentos fortes e até 
possíveis procedimentos cirúrgicos, contribuindo para fragilizar o organismo humano (saúde) e 
diminuir a qualidade de vida. 

Ressalta-se que em outros locais ocorre o uso de fossas para armazenar os 
dejetos, sendo ponto negativo principalmente se algumas residências fizerem uso de poços 
artesianos e semiartesianos para abastecer com água os lares, visto que nem sempre os poços 
recebem um tratamento ideal para que a água seja de boa qualidade para o consumo. Tanto 
esta situação quanto a anterior são evidencias da ineficiência e a ineficácia de atuação do 
Estado enquanto provedor de políticas públicas essenciais à saúde humana, tendo reflexo nos 
gastos hospitalares, com medicamentos, internações. 

Para cada 1 real investido em saneamento básico se economiza 4 reais com 
gastos em saúde da população (ver http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/saude/cada-r-
1-investido-saneamento-economiza-r-4-saude-736829.shtml), assim, uma política inclusiva e 
voltada ao atendimento que tenha alcance universal acerca do saneamento básico seria uma 
maneira eficiente de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, possibilitando mais 
dignidade e cidadania, como também diminuição significativa dos gastos com saúde que 
poderiam ser investidos em educação, transporte público etc. 

Por último, o baixo consumo (litros por habitante) de água que ocorre no Brasil - se 
comparado aos países desenvolvidos – se contrapõe ao desperdício na rede de distribuição, 
nas ligações clandestinas, na ausência de manutenção das tubulações, na falta de políticas 
educacionais de uso e reuso da água que se enquadram na questão da sustentabilidade. 

Todos esses fatores mencionados contribuem - cada qual a sua maneira - para a 
qualidade de vida da população sul-mato-grossense, incidindo direta e indiretamente na saúde 
de seus cidadãos. Finalizado a discussão em torno do consumo, passaremos agora para o 
próximo tópico: o preço da água. 

 
 

A água em Mato Grosso do Sul: contextos e perspectivas 
 

No que diz respeito ao preço da água que nos chega pela torneira, é necessário 
analisar o percurso que ela faz desde a captação, sendo a ANA (Agência Nacional das Águas) 
o órgão federal responsável pela liberação desse processo e pela tarifação do volume captado, 
que posteriormente é balizado pelas agências reguladoras de cada Unidade da Federação ou 
município. Assim, temos que:  
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Após o processo de captação dos rios, a água é tratada e distribuída, sendo que 
este serviço demanda o uso de produtos químicos, funcionários, energia elétrica 
para mover bombas de água e de esgoto, além da manutenção dos 
equipamentos e dos pluviômetros nas casas dos consumidores (...) em função 
dos custos provenientes desse processo, sobre o qual ainda recaem as taxas 
pelo uso das águas dos mananciais, é estabelecida uma tarifa. 
 (http://redeglobo.globo.com/globoecologia/noticia/2012/04/preco-da-agua-no-
brasil-nao-deve-ultrapassar-3-do-salario-minimo.html (acessado em 08 de 
janeiro de 2017, as 15:06hs) 

 
Todo o custo operacional desse serviço é considerado na hora de se estabelecer 

o preço da água, que deve (ou deveria) obedecer a alguns critérios (a conta não deve 
ultrapassar 3% do salário mínimo). “O custo tem que levar em conta também os valores pagos 
pelas empresas de saneamento no que diz respeito aos investimentos no sistema, incluindo a 
ampliação de estações de tratamentos e novas tubulações, entre outros”, ressalta a reportagem. 

Todavia existem outros fatores que alteram esse preço, como as políticas 
empresariais com relação ao consumo nas residências: se ele for moderado pode gerar economia 
na fatura, e se for crescente acarretará maiores custos, tudo isso em virtude das “bandeiras 
tarifárias” estipuladas pelas empresas. Também devemos ressaltar que quando a residência é 
atendida pelo serviço de esgoto, esse é tarifado em 70% sobre o preço da água utilizada, o que 
acarreta um montante considerável a ser pago por famílias de baixa (ou quase nenhuma) renda. 

Obviamente que o preço baixo da água possibilita um maior acesso das classes 
sociais menos favorecidas ao uso legal desse bem e, consequentemente, condições plausíveis 
para melhorar a saúde e prolongar os anos de vida, com qualidade. Se pensarmos que em MS 
existe um contingente enorme de populações indígenas, outra parcela de quilombolas e 
ribeirinhos, além dos excluídos das periferias urbanas, é uma questão de política de saúde pública 
que anseia por ser ampliada se realmente se almeje inserir essas parcelas da sociedade no 
contexto do desenvolvimento e promoção da justiça social. 

Nesse sentido, o preço da água no Brasil e em MS deveria ser extremamente baixo, 
seja pela relação oferta/procura, seja pela visão de que a água é um bem essencial à vida e que, 
por essa natureza, deveria ser subsidiado pelo Estado para atender principalmente as famílias 
cadastradas nos programas sociais de maneira mais ampla. 

A figura 1 mostra um exemplo de como é calculado o serviço de água e esgotamento 
sanitário em algumas cidades de MS: 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   381 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
      Figura 1: Estruturação de preço cobrado pela SANESUL 

 
Fonte: http://agencia.sanesul.ms.gov.br/Tarifa (acesso 12/janeiro/2017, as 11:31hs)  
   

Essa diferenciação de preços, devidamente estratificada, mostra as faixas de 
consumo por segmento e seus respectivos valores, dando uma ideia de como é calculada a 
cobrança pela empresa

60
. 

Prosseguindo com a discussão agora iremos refletir acerca da qualidade da água 
que se bebe. A SANESUL

61
 tem a seguinte concepção com relação à política de qualidade: 

 Ter comprometimento com as boas práticas profissionais e com a 
qualidade das suas análises e no atendimento a seus clientes;  

 Ter um nível de serviços prestados pelo laboratório de forma a cumprir 
integralmente o contratado e acordado com seus clientes, procurando sempre atingir a 
excelência;  

 Ter como propósito do sistema de gestão o respeito e busca contínua 
da qualidade;  

 Manter todo o pessoal envolvido nas atividades de análises, 
familiarizado com a documentação da qualidade e com a implantação das políticas e 
procedimentos nos seus respectivos trabalhos;  

 Manter o SGQ em conformidade com a Norma NBR ISSO/IEC 
17025:2005 e melhoria contínua de sua eficiência. 

 
Todos esses procedimentos são realizados pelo próprio laboratório da empresa 

(Laboratório Central da Sanesul), que adota os métodos e padrões estabelecidos no ramo para 
aferir a qualidade da água distribuída.

62
  

Por fim, a missão da empresa explicita seus objetivos, que são: 
 

 “Gerir serviços de qualidade em abastecimento de água e esgotamento 
sanitário, contribuindo para a saúde pública, a preservação ambiental e o 
desenvolvimento social e econômico de Mato Grosso do Sul”. Disponível em: 
http://www.sanesul.ms.gov.br/empresa, acessado 08/janeiro/2017, as 
15:43hs. 

                                                           
60

 Existem vários quadros com relação de cidades e preços diferentes, que consideram diversos 
fatores para se estabelecer as alíquotas. 

61
 Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S. A. A SANESUL “é uma empresa de 

economia mista, com autonomia administrativa e financeira, que compõem a administração indireta e está 
vinculada ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul” Disponível em: 
http://www.sanesul.ms.gov.br/empresa. (Acesso 31/janeiro/2017, 22:32hs). 

62
 Para aprofundamento ver: http://www.sanesul.ms.gov.br/Content/upload/Tratamento-

de-agua-Sanesul.pdf). 
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Note-se que a qualidade da água está em consonância com outras esferas, como 

melhora na questão da saúde das pessoas, respeitando a natureza de forma a manter a 
preservação e conservação dos mananciais que abastecem as pessoas, como também se 
preocupa com o mundo do trabalho ao mencionar o lado social e econômico. Todos esses 
fatores, conexos que são, impactam na qualidade de vida dos “usuários” de forma a refletir na 
saúde dos mesmos. Se o bem ingerido/utilizado cotidianamente atende aos padrões mínimos 
de qualidade, a saúde vai bem. 

Outro aspecto a ser mencionado com mais atenção é a questão do lazer urbano. A 
água em um território que apresenta temperaturas elevadas é um balizador no sentido de 
refrescar as pessoas, proporcionando mais conforto e diminuindo o estresse que o calor 
vindouro causa. Destarte, piscinas compartilhadas acabam sendo procuradas em épocas de 
verão, e mais uma vez a água pode ser fundamental para a saúde, sendo tratada e realizada 
as limpezas e manutenções periódicas a fim de evitar a contaminação por bactérias e outras 
doenças contagiosas. Vários clubes ficam lotados nesse período, e todo cuidado é pouco com 
a qualidade da água para que o lazer não se transforme em pesadelo futuro com problemas de 
pele e micoses contraídos desse ambiente. 

Finalizando esta parte temos a questão da água tratada que foi utilizada pelos 
mais diversos consumidores e que é “devolvida” à natureza. Como vimos, são muitos os 
desafios nos mais diferentes contextos, em que o processo de coleta e tratamento de esgoto 
(que é indissociável da água) se mostra insuficiente para atender essa demanda.  

Nesse sentido, somente a implementação de políticas públicas nesse segmento 
poderia resolver esse problema que é mais que infraestrutural, pois incide na saúde dos 
cidadãos. Jogar o esgoto a céu aberto ou captá-lo e jogar em córregos/rios/mananciais é uma 
catástrofe anunciada, que tem impactos imediatos no dia a dia das pessoas (mau cheiro 
desses locais, ambiente pútrido etc) e na questão da relação do homem com o meio ambiente. 

O preço a ser pago será cada vez maior por essas atitudes, visto que a natureza 
se transforma e se adapta ao seu tempo, cabendo ao ser humano os pormenores indigestos e 
cruciais à vida saudável, quiçá á vida per si. 

O conceito de Desenvolvimento Sustentável e outras correntes ambientalistas têm 
apregoado a uma série de medidas na tentativa de conscientizar os governantes para 
realizarem políticas sanitárias e preservacionistas, todavia, a ganância do capital impera no 
mercado e no estabelecimento das políticas públicas, não deixando com que tais concepções e 
práticas sejam implementadas. 

Em MS, uma Unidade da Federação com vocação turística do consumo da 
paisagem, é condição fundamental disseminar a preservação da natureza em consonância com 
o desenvolvimento, pois os mais prejudicados sempre são os mais pobres, nesse caso as 
comunidades indígenas e quilombolas, os ribeirinhos, os moradores de favelas e periferias das 
cidades que são desassistidos pelo poder público com relação ao saneamento básico, 
ocasionando perda da qualidade de vida e da saúde de forma geral. 

Existem outros fatores que são fundamentais acerca da relação água e saúde, 
todavia apenas elencamos alguns com o intuito de promover o debate mais conciso e pontual, 
entendendo que ao longo da execução de trabalhos futuros, esse rol tem que ser ampliado. A 
seguir trataremos da política pública de saneamento básico em MS considerando o papel da 
relação água-saúde no contexto da atuação em modelo de Parceria Público-Privada. 

 
A política de Parceria Público-Privada no contexto da relação água e saúde em MS  

 
Para adentrarmos a essa discussão iremos realizar uma breve apresentação da 

história recente de MS para contextualizar como, ao longo dos anos, deu-se seu 
desenvolvimento de maneira geral, e em particular a gestão pública que corresponde ao 
saneamento básico, especificamente da água e sua importância para a saúde humana, desde 
o surgimento da empresa estatal em 1979 (SANESUL) até os dias atuais aonde há uma nova 
conjuntura que é o modelo de Parceria Público-Privada.  

MS teve avanços significativos em alguns indicadores sociais disponibilizados pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O Instituto analisou a evolução dos dados 
entre 1980 e 2013. Se comparada com as três últimas décadas, expectativa de vida do sul-mato-
grossense aumentou mais de dez anos. Em 1980, era de 63,8 anos, hoje é de 74,7 anos, o que se 
aproxima de países desenvolvidos como a Espanha. 
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Com relação à taxa de mortalidade infantil, que em 1980 era de 49,8 por mil nascidos 

vivos, em 2013 foi de 15,4 por mil nascidos vivos. O número de mortes de menores de 1 ano 
representa uma queda de 34,4 mortes a menos a cada mil crianças nascidas vivas. 

Já quando se compara a expectativa de vida, temos que: o número de idosos é maior 
a cada ano e, consequentemente, a longevidade da população sul-mato-grossense também cresce. 
Segundo o IBGE, em 1980, de cada mil pessoas com 60 anos, 638 não chegariam aos 80 anos. Em 
2013, de mil pessoas com 60 anos, 432 não completariam os 80 anos. O resultado representa 206 
óbitos a menos. (http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2014/12/expectativa-de-vida-sobe-
para-747-anos-em-ms-aponta-ibge.html, acessado em 08/janeiro/2017, as 12:17hs). Obviamente 
que esses dados representam uma melhora significativa no quesito saúde, pois cada um deles 
contribui a sua maneira para que a população possa viver mais e viver melhor. 

Corroborando essas informações, a evolução do Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) nesta Unidade da Federação mostra limpidamente a melhora na vida (e 
consequentemente na qualidade dela) da população, pois era 0,488 em 1991, passando para 0,613 
em 200 e chegando 0,729 em 2010, que é considerado um índice alto.

63
  

Com uma população estimada de 2.449.024 habitantes, que se dividem em 79 
municípios, o estado também apresentou crescimento acerca da sua urbanização, que chega a 
pouco mais de 85% (IBGE, 2010). Porém a desigualdade ainda é ampla, pois mais de 34% ainda 
estão na faixa de pobreza, ao passo que em São Paulo, por exemplo, esse índice chega a 26% 
(IBGE, 2003). Passado essa introdução histórica e o relato de alguns indicadores básicos, agora 
ressaltaremos o processo de tratamento e abastecimento da água em Mato Grosso do Sul mediante 
a análise de sua gestão. 

Com relação ao tratamento e fornecimento de água, temos a SANESUL - Empresa 
de Saneamento de Mato Grosso do Sul S. A. (Decreto Estadual n. 071/1979), que atua na 
maioria dos municípios, e “é uma empresa pública, com autonomia administrativa e financeira, 
que compõe a administração indireta e está vinculada ao Governo do Estado de Mato Grosso 
do Sul” (Disponível em: http://www.sanesul.ms.gov.br/empresa, acesso 08/janeiro/2017, as 
23:33 hs).  

Ao cumprir as diretrizes estabelecidas em sua missão, a SANESUL amplia o seu 
raio de atuação, elevando o número de residências com água potável, uma vez que 
aumentando os lares atendidos, aumenta-se também o montante a ser recebido com o 
oferecimento do serviço. 

No que diz respeito ao fornecimento de água potável, existem duas empresas que 
oferecem esse serviço no estado, a SANESUL e as Águas Guarirobas. No caso específico da 
SANESUL, a capitação, tratamento e fornecimento ocorrem de várias formas: 19 ETAs 
(Estação de tratamento de água), 373 poços, 334 reservatórios de água, com uma rede de 
8.084,56 km, sendo 68 municípios atendidos e uma população de aproximadamente 1.434,331 
habitantes atendidos (Disponível em: http://www.sanesul.ms.gov.br/locais-atendidos-etas, 
acesso 31/outubro/2016, as 19:33 hs). 

Tais fatos são expressos nos seguintes parâmetros: universalização dos serviços, 
adoção de métodos, técnicas e processos específicos de cada município, articulação com as 
políticas de desenvolvimento urbano e regional, sustentabilidade econômica, transparências 
das ações, respeito ao controle social, segurança, qualidade e regularidade dos serviços 
prestados (ver http://www.sanesul.ms.gov.br/empresa). 

Ocorre que a Lei n. 4.303, de 20 de dezembro de 2012 instituiu o Programa de 
Parcerias Público-Privada no Estado de Mato Grosso do Sul, que juntamente com o Decreto nº 
13.755, de 6 de setembro de 2013, forneceram à iniciativa privada possibilidades de atuação 
na esfera pública em diversas modalidades do saneamento básico nesta Unidade da 
Federação no estado.  

Este fato provoca um gama de questões que anseiam por serem respondidas, tais 
como: qual a intenção do Governo de Mato Grosso do Sul com a concessão das Parceiras 
Público-Privadas no interior do estado? Como e de que forma os serviços serão fiscalizados? 
Essa é a maneira mais eficiente/eficaz de prestação de serviços à população? Estão os 
administradores públicos (principalmente políticos) aptos a compreenderem as leis e atuarem 
respeitando-as? Qual o impacto nos cofres públicos se as parcerias “falharem”?  

                                                           
63 Fonte: Atlas Brasil 2013 - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. In: 

http://www.ibge.gov.br/estadosat/temas.php?sigla=ms&tema=idhm, acessado em 
08/janeiro/2017, as 12:28 hs). 
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Partindo dessa conjuntura, a relação público-privada mediará a elaboração do 

estudo, analisando a cobertura pela empresa, os ramos de atuação em cada local e suas 
particularidades e os enlaces legais de cada contrato, visando analisar se essa parceria 
realmente tem sido boa para a sociedade com serviços de qualidade e preços acessíveis, 
cumprindo as diretrizes estabelecidas pela empresa (Plano Estratégico 2011-2015, p. 23) que 
promete: 

 

 60% de cobertura do Esgoto do Estado; 

 100% de cobertura de água no Estado; 

 Reduzir perdas físicas; 

 Manter investimentos acima de 100 milhões de reais por ano; 

 Renovar 100% dos contratos de concessão em curso; 

 Estudar oportunidades de atuação em novos negócios e mercado; 

 Ampliar a política ambiental. 
 
Quando todo o território coberto – com água encanada potável - estiver em 

funcionamento, será o ápice da gestão econômica neoliberal, em que a prestação de serviços 
será contínua e gradativamente elevada, com a minimização dos gastos com pessoal e 
manutenção

64
. Ao término da concessão (quando ela não é prolongada como citada em uma 

diretriz), com uma máquina pública sucateada e plena ausência de pessoal qualificado para dar 
continuidade aos serviços, o Estado se verá obrigado a prosseguir – com esta ou outra 
empresa – a parceria-público-privada, reproduzindo por mais algumas décadas um modelo 
explorador. 

Considerando-se que o desemprego é cada vez maior, produto das revoluções 
tecnológicas e dos processos exclusivos, pagar significa um sacrifício cada vez maior nos dias 
atuais para uma grande parcela da sociedade – principalmente no interior das já pequenas e 
carentes cidades sul-mato-grossenses. Os parcos rendimentos são aplicados na subsistência 
mínima da pessoa e da família, e ao sobrecarregá-la com mais taxas e tributos, colocam-se 
mais dificuldades para se obter uma vida digna (DEMO, 2002, p. 34).  

Se por um lado tais serviços contribuem para a saúde dos usuários, por outro os 
onera em uma contrapartida que na maioria das vezes é desigual e injusta, pois os menos 
favorecidos encontram dificuldades para honrar esse compromisso e, em muitos casos, não 
conseguem pagar, o que resulta em corte do fornecimento de água - cerceamento de um 
direito básico - e/ou na infração que se traduz em ligações clandestinas (chamadas de gatos), 
ambas restringindo um bem essencial à vida, o que por essa natureza, jamais deveria ser 
vendido, tampouco cortado o fornecimento. A conclusão lógica que podemos chegar parte para 
o seguinte dilema: o saneamento básico por sua natureza ímpar tem que ser oferecido com 
qualidade pelo Estado. 

Entendemos que se for adotado tal política, cumpre-se o papel democrático e 
holístico da cidadania e do respeito aos direitos humanos (SOUZA, 2011, p. 1-2). Também 
entendemos que ao propiciar essa medida, que é um investimento, o Estado terá um gasto 
menor na área de saúde uma vez que há a diminuição do número de pessoas – principalmente 
crianças – com diarreias, infecções intestinais, estomacais, vermes etc e assim, economiza-se 
com leitos de hospitais e toda sua demanda – internação, acompanhamento médico, cirurgias, 
medicamentos etc, (BORJA, 2014, p. 243). 

A mencionada relação deixa explícita a importância de se estudar o saneamento 
básico (SOUZA, 2016; SOUSA e COSTA, 2016) para que se busque um serviço público, de 
qualidade, pois é um serviço essencial e que, por essa condição, tem que ser gerido e 
administrado pelo Estado, ou se for por uma empresa privada, que não seja cobrada tarifas 
abusivas do cidadão pelo seu uso. 

Essa perversidade (DEMO, 2002, p. 75) visível nos dias atuais é o resultado da 
predominância do setor privado na gestão pública, muitas vezes se entrelaçando a ela de 
forma híbrida e maléfica, prejudicando aos menos favorecidos economicamente, – pobres, 
marginalizados, favelados, desempregados, famílias com auxílios assistenciais, mas 
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 Considerando-se que uma empresa busca a lucratividade, alguns procedimentos 
administrativos e funcionais são implementados ao longo desse processo: terceirização de 
alguns setores, modernização da infraestrutura e otimização do tempo de trabalho, substituição 
da mão de obra humana por máquinas e sistemas automatizados etc.  
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principalmente os índios, quilombolas e ribeirinhos, que vivem em sua maioria no interior de MS 
e em localidades desprovidas de inúmeros bens governamentais, que geralmente estão longe 
dos grandes centros. 

 Urge estudar a expansão desses serviços em MS, tendo a SANESUL como 
objeto de estudo ao ampliar seu raio de atuação - de área e de consumidores - nos municípios 
atendidos, verificando a relação custo-benefício e ao mesmo tempo fiscalizando (o Estado de 
Mato Grosso do Sul, a SANESUL, e as empresas particulares que detêm as concessões) os 
gastos privados da empresa como contrapartida do direito de uso e cobrança a sociedade. 
Somente assim, a parceria-público-privada poderá propiciar a criação de meios inclusivos e 
pautados em condições exequíveis de pagamento dos serviços. 

Caso isso ocorra, a saúde do cidadão sul-mato-grossense continuará seu caminho 
de ampliação dos anos vividos, melhorando a qualidade da vida mediante o atendimento 
governamental expresso em práticas de direitos de acesso aos bens e equipamentos urbanos. 
Essas duas medidas juntas, são o alicerce para uma sociedade mais justa social, econômica e 
acerca das políticas públicas. 
 
Considerações Finais 
 

A água é a fonte de vida na Terra. Não há possibilidade de vida sem ela. Assim, a 
saúde do homem está umbilicalmente relacionada a esse bem, que tem sido utilizado de 
maneira nada eficaz/eficiente pela sociedade, principalmente a mais desenvolvida. Já nos 
países mais pobres, a ineficiência e/ou ineficácia das políticas públicas, causa prejuízos 
incomensuráveis às sociedades e ao meio ambiente. 

Com relação ao seu tratamento para consumo de maneira adequada (potável), 
cabe ressaltar que houve avanço considerável no Brasil e em MS, possibilitando tantos outros 
indicadores que delineiam o desenvolvimento com qualidade de parte considerável da 
população que é atendida plenamente. Contudo, ainda tem que se buscar a universalização 
desse serviço, visando promover a justiça social e a inclusão das pessoas alijadas a um bem 
essencial à vida humana e que, infelizmente, tem sido tratado como mercadoria. 

Exatamente nesse contexto que se insere o questionamento acerca do papel do 
Estado e das políticas públicas de parceria com a iniciativa privada (PPP) acerca dos serviços 
que serão prestados à sociedade. Urge atentar-se para que essa mercantilização não atenda 
exclusivamente aos anseios capitalistas e relegue um bem fundamental à sobrevivência 
humana à mercantilização, visto que, nesse caso, o preço a se pagar pode ser a vida, 
principalmente dos menos favorecidos economicamente, das Regiões Norte e Nordeste, de 
cidades pequenas e afastadas dos grandes centros – nesse caso especificamente se enquadra 
MS. 

Por fim, mas não menos importante, constatamos que a PPP para saneamento 
básico é considerado projeto estruturante e prioritário pelo governo sul-mato-grossense neste 
ano de 2017. Inclusive foi aberto edital para contratação de empresas para produzirem 
“estudos e projetos” nesse sentido. Constatamos o referido edital está em andamento. (MS. 
Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica, 2017). 
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Resumo 
O objetivo deste estudo foi fazer uma análise espacial da qualidade da água para consumo 
humano em municípios da Baixada Maranhense mediante a confecção de mapas de 
vulnerabilidades ambientais. A pesquisa foi realizada em 10 municípios que integram a 
pesquisa Rede da Baixada Maranhense (REBAX 01), sendo 05 com os menores IDHM e 05 
com os maiores IDHM. Para as análises microbiológicas foram pesquisados os micro-
organismos Coliformes totais, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Enterococcus 
faecalis por meio do método rápido com substrato enzimático cromogênico (Colilert®, 
Pseudalert® e Enterolert®). Os pontos de coletas consistiram de uma amostragem ao longo da 
área urbana dos municípios selecionados para a pesquisa, onde, com o auxílio do GPS, 300 
pontos da água da rede de distribuição foram georreferenciados e geoprocessados para a 
confecção de mapas temáticos. No presente estudo foi observado que as águas subterrâneas 
avaliadas apresentaram os maiores índices de não conformidade com os padrões de 
potabilidade, indicando a ocorrência de contaminação. O uso do geoprocessamento para 
espacializar informações referentes à qualidade da água constitui uma importante ferramenta 
de análise, visto que possibilitou uma melhor compreensão da distribuição e localização dos 
contaminantes por toda rede de drenagem da bacia hidrográfica dos municípios pesquisados, 
contribuindo assim para a implantação das ações mais efetivas na promoção da qualidade e 
consumo da água. 
 
Palavras chave: Vulnerabilidade ambiental 1. Indicadores da água 2. Geoprocessamento 3. 
Contaminação ambiental 4. 

 
Abstract 
The objective of this study was to make a spatial analysis of the water quality for human 
consumption in the municipalities of Baixada Maranhense through the preparation of maps of 
environmental vulnerabilities. The research was carried out in 10 municipalities that are part of 
the Rede da Baixada Maranhense (REBAX 01) research, being 05 with the lowest HDI and 05 
with the highest HDI. For the microbiological analyzes, the total coliform microorganisms, 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Enterococcus faecalis were investigated using 
the fast method with chromogenic enzymatic substrate (Colilert®, Pseudalert® and 
Enterolert®). The collection points consisted of a sampling along the urban area of the 
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 Microrregião que compõe a Mesorregião Norte Maranhense, é considerada uma zona úmida 
de importância internacional pela convenção de RAMSAR (tratado intergovernamental que 
estabelece marcos para ações nacionais e para a cooperação entre países com o objetivo de 
promover a conservação e o uso racional de zonas úmidas no mundo), (CARVALHO NETA, et. 
al. 2015). 
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municipalities selected for the research, where, with the aid of GPS, 300 points of the water of 
the distribution network were georeferenced and geoprocessed for the making of thematic 
maps. In the present study it was observed that the evaluated groundwater presented the 
highest indices of non-compliance with the potability standards, indicating the occurrence of 
contamination. The use of geoprocessing to spatialize information on water quality is an 
important analysis tool, since it enabled a better understanding of the distribution and location of 
the contaminants throughout the drainage network of the surveyed municipalities, thus 
contributing to the implementation of the actions More effective in promoting water quality and 
consumption. 
 
Key works: Environmental vulnerability 1. Water indicators 2. Geoprocessing 3. Environmental 
contamination 4. 
 
 
Introdução 
 
 A água constitui, atualmente, uma das principais preocupações mundiais no que diz 
respeito aos seus usos preponderantes e a sua manutenção como um bem de todos, em 
quantidade e qualidade adequadas. Nas cidades, a atenção das autoridades sanitárias para 
com os sistemas públicos de abastecimento da água, destino de dejetos, tratamento de esgoto, 
coleta e disposição de resíduos sólidos gerados, está focada para as consequências que 
podem causar ao Meio Ambiente e à Saúde Pública (SÁ et al., 2005).  
 Em alguns territórios, a água tem se tornado um recurso escasso e com qualidade 
comprometida. Os crescentes desmatamentos, os processos de erosão/assoreamento dos 
mananciais superficiais, os lançamentos de efluentes e detritos industriais e domésticos nos 
recursos hídricos tem contribuído para tal situação. Nos países em desenvolvimento essa 
problemática é agravada em razão da baixa cobertura da população com serviços de 
abastecimento da água com qualidade e quantidade (BRASIL, 2006).  
 O propósito primário para a exigência de qualidade da água é a proteção à saúde 
pública. Os critérios adotados têm por objetivo fornecer uma base para o desenvolvimento de 
ações que, se propriamente implementadas junto à população, garantirão a segurança do 
fornecimento da água por meio da eliminação ou redução à concentração mínima de 
constituintes na água perigosos à saúde (D’AGUILA et al., 2000).   
 Segundo a Portaria Nº. 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde a 
água potável é a que atende ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde. O 
padrão de potabilidade é um conjunto de valores permitidos como parâmetros da qualidade da 
água para consumo humano (BRASIL, 2011). 
 A universalidade do acesso à água de qualidade ainda é um grande desafio no Brasil e 
respectivos estados. Maior desafio é a existência da sobreposição entre os sistemas das redes 
de abastecimento água e esgotos. O Ministério das Cidades mediante a Secretaria Nacional de 
Saneamento Ambiental monitora as ações sobre os serviços de abastecimento da água e 
esgoto entre os principais diagnósticos está o Sistema Nacional de Informação sobre 
Saneamento – SNIS.  
 Os estados brasileiros são avaliados por meio de vários indicadores, como o Índice de 
atendimento urbano por rede da água. Por esse índice os estados são classificados em cinco 
faixas: 18 estados e o Distrito Federal abastecem acima de 90%; 3 estados entre 80% a 90%; 1 
estado entre 60% a 80%; 3 estados entre 40% a 60% e 1 estado abaixo de 40%. Cabe 
destacar que o último relatório de 2014 o SNIS, classificou o estado do Maranhão, como único 
estado em que o Índice de atendimento urbano por rede da água, na faixa entre 60% a 80%. 
Entretanto, quando avaliado sob o Índice de atendimento urbano por rede coletora de esgoto, o 
estado foi classificado na penúltima faixa entre 10% a 20% (BRASIL, 2016). Há, portanto, um 
evidente descompasso entre abastecimento da água e rede coletora de esgoto, que pode 
comprometer a saúde dos moradores dos municípios maranhenses.  

O Maranhão é um estado rico em recursos hídricos, afirma a Agência Nacional de 
Água (ANA), quando identifica que a Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental 
abrange, basicamente, o Maranhão e uma pequena porção oriental do estado do Pará. Esta 
região hidrográfica abrange toda a área da microrregião da Baixada Maranhense (1°59'- 4°00S 
e 44°21'-45°33’W), que é drenada por duas importantes sub-bacias “dos rios Mearim e 
Itapecuru, as maiores, com áreas de 101.061 quilômetros quadrados e 54.908 quilômetros 
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quadrados, respectivamente, é onde se concentra a maior demanda por m³/s da água” (ANA, 
2016). 

Segundo Rodrigues et al., (2012, p. 221) a Baixada Maranhense apresenta um quadro 
social bastante preocupante em relação aos serviços de abastecimento da água.  

 
A maior parte dos municípios da região é abastecida por meio da 
água subterrânea mais precisamente através de poços rasos [...], 
sendo mais barato e simples sua construção. Os poços são 
perfurados sem o mínimo critério técnico e estudo hidrogeológico do 
local, além da distância entre o ponto de captação da água e 
infiltração dos resíduos de fossas ser muito pequena (normalmente 
inferior a 5 metros). 

 
 Corrêa e Farias Filho (2012, p 213) destacam que na Baixada Maranhense não há  
rede de esgoto nos 21 municípios que compreendem essa região, que os moradores utilizam 
“fossas e sumidouros, mas é possível visualizar o esgoto doméstico correndo a céu aberto em 
todos os municípios [...]. A deficiência na coleta e tratamento do esgoto trás problemas de 
ordem social ambiental e principalmente para a saúde da população”.  
 Destaca-se que a Baixada Maranhense é uma importante região do Estado do 
Maranhão. Tem como característica ser uma depressão em forma de uma extensa concha 
alongada que progressivamente, ainda que lentamente, se reduza graças ao trabalho 
incessante de sedimentação provocada pelos rios, por conseguinte, essas terras, parcialmente 
alagadas têm sua historia geológica representada por sedimentos antigos e recentes (IMESC, 
2013). 
 Compreende-se que a quantidade e a qualidade dos recursos hídricos dos municípios 
são essenciais para o desenvolvimento econômico e social da região, bem como promoção e 
prevenção à saúde; entretanto as pesquisas que façam análises dos indicadores da água, 
ainda são incipientes. 
 Tendo em vista a significativa importância da água como fonte de abastecimento e a 
sua relação com a saúde pública, o objetivo deste estudo foi fazer a análise espacial da 
qualidade da água para consumo humano em municípios da Baixada Maranhense. 
 

Procedimentos Metodológicos 

 
Caracterização da área de estudo  
 

A Microrregião Geográfica da Baixada Maranhense limita-se ao Norte com a 
Microrregião Geográfica do Litoral Ocidental Maranhense; ao Oeste com as Microrregiões 
Geográficas do Gurupi e do Pindaré; ao Sul com a Microrregião Geográfica do Médio Mearim e 
ao Leste com as Microrregiões Geográficas de Rosário o do Litoral Ocidental Maranhense 
(IMESC, 2013). 

A geomorfologia da Baixada Maranhense se apresenta com campos inundáveis ou 
não, lagos, tesos e morros e, paisagisticamente, apresenta dois períodos um de alta 
pluviosidade de janeiro a junho e outro de baixa pluviosidade de julho a dezembro. No período 
debaixa pluviosidade, a paisagem se apresenta em forma de campos, lagos, tesos e morros. A 
temperatura aumenta, a precipitação pluviométrica diminui gradativamente até desaparecer, o 
lençol freático reduz o volume, aumenta a perda da água e ocorre percolação, os campos 
secam, pois as águas que os cobriam desapareceram transportadas por meio dos igarapés, 
córregos e outros sangradouros, dirigindo-se para os cursos inferiores dos rios da região para, 
finalmente, se confundirem com a massa líquida do Golfão. No período de alta pluviosidade a 
paisagem se apresenta em forma de lagos, tesos e morros.  
 Os campos inundados, pelo transbordamento dos lagos e dos rios, desaparecem em 
virtude do índice pluviométrico, alto e constante, do nível do lençol freático que se eleva e 
aflora impedindo a passagem da água das chuvas por meio dos poros dos solos (percolação), 
da infiltração, evapotranspiração e transpiração das plantas. Nesse período, os lagos 
transbordam formando grandes conjuntos de massa líquida entremeadas pelos tesos, a esses 
conjuntos o homem rural chama de “mares”(IMESC, 2013).Apresenta um clima úmido com um 
período de deficiência hídrica e com evapotranspiração potencial nos três meses mais quentes 
do ano, inferior a 48% em relação a mesma taxa anual (FARIAS FILHO; FERRAZ JÚNIOR, 
2009). 
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Coleta de amostras 
 

A pesquisa foi realizada em 10 municípios, selecionados segundo o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM): Pinheiro, Arari, Matinha, Viana e São Bento 
(maiores IDHM), Bela Vista do Maranhão, Monção, Cajari, Pedro do Rosário e Conceição do 
Lago Açú(menores IDHM); municípios que integram a pesquisa da Rede da Baixada 
Maranhense - REBAX 01 (Figura 01). As coletas ocorreram durante seis meses, três no 
período seco (outubro, novembro e dezembro de 2015) e três no período chuvoso (janeiro, 
fevereiro e março de 2016). As amostras de água foram coletadas da rede pública de 
abastecimento (CAEMA, SAAE, SAC), em cada município foram 05 amostras em cada mês 
totalizando 30 amostras por município, e 300 no total geral. As amostras foram coletadas em 
frascos esterilizados, acondicionados em caixas isotérmicas e encaminhadas para o 
Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água da Universidade Estadual do Maranhão 
(UEMA) onde foram analisadas. 

 
Figura 01 - Localização dos municípios pesquisados na Baixada Maranhense 

 
 Fonte: IBGE, 2016. 
 

Análises dos indicadores de qualidade da água  
 

Foram realizadas análises microbiológicas em amostras de 100 mL para determinação 
do Número Mais Provável (NMP) de Coliformes totais, Escherichia coli, Pseudomonas 
aeruginosa e Enterococcus faecalis. A técnica adotada foi o método rápido com substrato 
enzimático cromogênico (Colilert®, Pseudalert® e Enterolert®) nos quais foi possível 
determinar quantitativamente os micro-organismos pesquisados (APHA, 2005), segundo 
orientação do fabricante.  

 
Geoprocessamento de dados  
 

Os pontos de coletas da água da rede de distribuição consistiram de uma amostragem 
ao longo da área urbana dos municípios selecionados para a pesquisa, onde com o auxílio do 
GPS Garmine Trex, 300 pontos de coleta foram devidamente georreferenciados. 
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Para as análises geográficas de uso e ocupação do solo, bem como da distribuição dos 

pontos de coleta, utilizou-se as abordagens empregadas pela Geografia da Saúde, a qual 
utiliza análises espaço-temporais no intuito de responder problemáticas ligadas à saúde e suas 
correlações com o ambiente. Para tanto, a pesquisa geoprocessou as condições 
socioeconômicas da área de estudo bem como suas relações com os pontos de coleta. 

No ensejo de analisar a distribuição espaço-temporal dos indicadores investigados, 
esta pesquisa utilizou um sistema de informação geográfico (GIS), ao qual propôs a confecção 
de uma coleção de mapas. Para a realização do geoprocessamento e tratamento dos dados 
geográficos foram utilizados os softwares ArcGis 10.2

®
, no intuito da representação espacial 

por mapas temáticos, além do Google Earth Pro
®
 que serviu para correção de coordenadas de 

alguns pontos de coleta. 
Assim, por meio de técnicas de Geoprocessamento, derivadas dos dados de 

localização dos pontos de coleta, bem como do endereçamento dos moradores do entorno 
destes pontos, foram realizadas as seguintes atividades com a finalidade de produzir mapas de 
vulnerabilidade ambiental: 

Pontos de coleta da água e Ambiente Urbano: 

 Distribuição espacial dos pontos de coleta da água;  

 Mapeamento das microbacias hidrográficas dos municípios analisados; 

 Caracterização da demografia geral. 
 

Resultados 

 
O uso de geotecnologias pode potencializar a visualização de cenários e tendências 

relacionadas aos usos múltiplos e os conflitos gerados pelo desequilíbrio entre oferta e 
demanda da água para consumo. Dessa forma, a análise espacial dos dados de qualidade da 
água dos municípios de Pinheiro, Arari, Matinha, Viana, São Bento (Maior IDHM) Bela Vista do 
Maranhão, Monção, Cajari, Pedro do Rosário, Conceição do Lago Açú (menor IDHM) foi 
representado por meio de mapas, onde a presença dos micro-oraganismos foi indicada por 
suas respectivas siglas: Coliformes totais (CT), Escherichia coli (EC), Pseudomonas 
aeruginosa (PA) e Enterococcus faecalis (EF). 

Para representar o quantitativo de micro-organismos presente em cada ponto, 
acrescentou-se formas geométricas suas respectivas legendas em cada figura, onde o círculo 
na cor azul clara indica que não houve presença de micro-organismos, o losango na cor lilás 
indica que houve contaminação por apenas um indicador microbiológico, o pentágono na cor 
amarela indica que houve contaminação por dois indicadores, o triângulo na cor laranja indica 
que houve contaminação por três indicadores e  o quadrado na cor vermelha indica que houve 
contaminação por quatro indicadores.  

Das 30 amostras coletadas em Pinheiro (Figura 02) e Viana (Figura 03), apenas uma 
apresentou contaminação por coliformes totais, seguido de Arari (Figura 04) que apresentou 
contaminação por Enterococcus faecalis. Em São Bento (Figura 05) Coliformes totais (08 
amostras), Escherichia coli (02 amostras), Pseudomonas aeruginosa (21 amostras) e 
Enterococcus faecalis (01 amostras), municípios com alto IDHM. 

Os resultados para Pinheiro e Arari, grupo com maior IDHM, apresentaram 
contaminação somente por um tipo de micro-organismos, resultado esse que pode estar 
associado às condições higiênicas do sistema de abastecimento. 
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Figura 02: Espacialização dos pontos de coleta nos municípios de Pinheiro - MA (Alto IDHM) 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

 
 
 

Figura 03: Espacialização dos pontos de coleta nos municípios de Viana - MA (Alto IDHM) 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2016. 
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Figura 04: Espacialização dos pontos de coleta nos municípios de  Arari - MA (Alto IDHM) 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

          
 
Figura 05: Espacialização dos pontos de coleta nos municípios de São Bento - MA (Alto IDHM) 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

  
Em Matinha (Figura 06) foi verificado contaminação por coliformes totais (30 amostras), 

Escherichia coli (22 amostras), Pseudomonas aeruginosa (30 amostras) e Enterococcus 
faecalis (21 amostras). 
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Figura 06: Espacialização dos pontos de coleta nos municípios de São Bento - MA (Alto IDHM) 
 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

 
É interessante ressaltar que Matinha, por ser um dos municípios que faz parte do grupo 

de melhor IDHM, apresentou contaminação por todos os micro-organismos pesquisados em 
relação aos outros municípios.  

Para os municípios com baixo IDHM, Pedro do Rosário (Figura 07) apresentou 
contaminação por Coliformes totais (29 amostras), Escherichia coli (19 amostras), 
Pseudomonas aeruginosa (18 amostras) e Enterococcus faecalis (21 amostras). Em Conceição 
do Lago Açú (Figura 08) houve contaminação por Coliformes totais (25 amostras), Escherichia 
coli (08 amostras), Pseudomonas aeruginosa (25 amostras) e Enterococcus faecalis (10 
amostras).  

Bela Vista do Maranhão (Figura 09) apresentou contaminação por Coliformes totais (14 
amostras), Escherichia coli (05 amostras), Pseudomonas aeruginosa (04 amostras) e 
Enterococcus faecalis (03 amostras) e Monção (Figura 10) houve contaminação por Coliformes 
totais (24 amostras), Escherichia coli (11 amostras), Pseudomonas aeruginosa (25 amostras) e 
Enterococcus faecalis (15 amostras). 
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Figura 07: Espacialização dos pontos de coleta nos municípios de Pedro do Rosário – MA 
(Baixo IDHM) 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

 
 
 
Figura 08: Espacialização dos pontos de coleta nos municípios de Conceição do Lago Açú – 
MA (Baixo IDHM) 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2016. 
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Figura 09: Espacialização dos pontos de coleta nos municípios de Bela Vista do Maranhão – 
MA (Baixo IDHM) 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

 
 
Figura 10: Espacialização dos pontos de coleta nos municípios de Monção – MA (Baixo IDHM) 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2016. 
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O município de Cajari (Figura 11) apresentou presença de Coliformes totais (25 

amostras), Escherichia coli (25 amostras), Pseudomonas aeruginosa (16 amostras) e 
Enterococcus faecalis (24 amostras).  

 
Figura 11: Espacialização dos pontos de coleta nos municípios de Cajari – MA (Baixo IDHM) 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2016. 

 
A alocação dos dados apresentou uma maior concentração de micro-organismos nos 

municípios de Matinha (Figura 06 – Alto IDHM) e Cajari (Figura 11 – Baixo IDHM). A 
contaminação pode está associado à ineficiência de tratamento e a falta de saneamento básico 
nesses municípios.  

Os micro-organismos do grupo dos coliformes são os principais indicadores de 
condições higienicossanitárias da água, refletindo o estado de qualidade. A ocorrência de 
Escherichia coli é considerada um indicador específico de contaminação fecal e a possível 
presença de patógenos entéricos (GUERRA et al., 2006). O manejo inadequado dos dejetos 
animais ou de fossas sépticas pode levar à contaminação da água por micro-organismos de 
origem fecal, Escherichia coli e Enterococcus faecalis, que podem ser carreados do solo para 
fontes da água superficiais, como córregos e represas, ou sofrerem percolação, podendo 
atingir lençóis da água superficial ou pouco profundos, causando contaminação da água, prin-
cipalmente em época de alta pluviosidade (DANELUZ et al.,2015).  

A Pseudomonas aeruginosa é a espécie mais frequentemente envolvida nas infecções 
com ampla localização e severidade, como aquelas do trato respiratório, trato urinário e da 
corrente sanguínea (PITTEN et al., 2001). Possui uma capacidade de crescer em água com 
baixos níveis de sólidos dissolvidos e compostos orgânicos, e de adaptar-se a ambientes 
nutricionalmente muito pobres. 

Os resultados das análises microbiológicas encontram-se fora dos padrões 
preconizados pela Portaria 2914/11 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011) e pela RDC 274/05 
da ANVISA (BRASIL, 2005). Essas legislações regulamentam as normas de potabilidade da 
água para consumo humano: para os níveis de qualidade, determina a ausência de Coliformes 
totais e Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Enterococcus faecalis em amostras de 
100 mL da água analisada. Esses resultados evidenciaram o risco a saúde que esse tipo de 
fonte pode representar, caso não seja aplicadas medidas visando o tratamento e a preservação 
da qualidade microbiológica da água. 

Segundo Rodrigues et al. (2012, p. 221) a maioria dos municípios da Baixada 
Maranhense utilizam água subterrânea mais precisamente por meio de poços rasos, por serem 
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mais barato e de simples construção. “Os poços são perfurados sem o mínimo critério técnico e 
estudo hidrogeológico do local, sem uma adequada distância entre o ponto de captação de 
água e infiltração de fossas pequenas (normalmente inferior a 5 metros)”. Ainda segundo os 
mesmos pesquisadores, em 10 amostras de água de poço analisadas no município de 
Pinheiro, apenas duas obedeciam aos padrões da legislação.  

Andrade et al.(2010) apontam que a poluição da água é intensificada no período de 
estiagem, devido principalmente a diminuição do volume de armazenamento da água no corpo 
receptor, fazendo com que aumente a concentração dos poluentes no referido ambiente 
aquático.  

Os mapas produzidos permitiram identificar os municípios com maior incidência de 
micro-organismos. Revelam ainda as vulnerabilidades da população consumidoras das águas 
para os mais diversos fins. Em maior escala demonstram a vulnerabilidade socioambiental 
urbana, pois o consumo da água sem qualidade pode impactar em vários setores; sobretudo 
na saúde dos municípios.  Para Maior e Cândido (2014, p.242), “[...] vulnerabilidade 
socioambiental urbana está vinculada também, aos fenômenos de adensamento populacional, 
à segregação espacial urbana, aos processos de exclusão social e às injustiças ambientais [...] 
e à falta de políticas públicas eficazes”. 
 Destaca-se que os mapas de vulnerabilidade servem apenas para avaliar o perigo de 
contaminação da água subterrânea associado às descargas de substâncias que ocorrem na 
superfície do terreno em fase líquida dissolvida (FOSTER et al., 2006).  

Assim, a ineficiência no abastecimento da água com qualidade demonstra ainda a falta 
de políticas públicas na sua integralidade que busquem ou primem pela qualidade de vida dos 
moradores. 

 
Conclusões 
 

A variação microbiológica da água compromete a qualidade, apresentando risco à 
saúde da população que se abastece da água subterrânea e superficial para consumo humano 
sem tratamento adequado.  

O uso do geoprocessamento para espacializar informações referentes à qualidade da 
água foi importante ferramenta, principalmente porque ajuda na visualização da localização dos 
contaminantes por toda rede de abastecimento da área pesquisada.   

Os indicadores urbanos, no estudo representado pelo IDHM, e justapostos aos 
parâmetros de qualidade da água são instrumentos importantes para monitorar a qualidade de 
vida da população e quando associado às técnicas de geoprocessamento podem mapear as 
fontes problemas, evidenciando por meio da sobreposição dos dados, as áreas 
socioambientais mais vulneráveis.  

No âmbito geral, pode-se afirmar que elevados índices de contaminações reveladas 
pela detecção dos indicadores microbiológicos tem estrita relação com o IDHM. Ou seja, os 
municípios com menores IDHM foram os que apresentaram condições microbiológicas 
insatisfatórias; reforçando a vulnerabilidade que a população está submetida, embora, em 
municípios com maior IDHM também foram encontrado contaminação. 

A universalização do acesso à água em quantidade e qualidade é um grande desafio 
que está posto; sobretudo nos países ou estado pobre como o Maranhão. Assim, a presente 
pesquisa traz à tona mais dois grandes desafios para retirar a população Baixada Maranhense 
das situações de vulnerabilidade que são submetidos. A obrigatoriedade em monitorar e 
divulgar os padrões de qualidade da água e estabelecer a paridade entre a oferta de 
abastecimento da água e rede coleta de esgoto. 
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Resumo 
O presente artigo objetivou avaliar, mediante a caracterização microbiológica da água para o 

consumo humano em escolas da zona rural do município de Uberlândia. As amostras foram 

coletadas em pontos distintos como bebedouros, torneiras intra prediais, pós reservação e 

direto do poço no período de janeiro de 2013 a agosto de 2016. A qualidade a água é de 

responsabilidade do órgão distribuidor, que deve seguir os padrões exigidos pela legislação 

vigente pelo Ministério da Saúde.  Nesse contexto o presente trabalho, ressalta que as boas 

praticas de higiene adotadas nas escolas como manutenção e limpeza dos reservatórios, 

trocas de filtros e higienização de torneiras que contribuem para a potabilidade da água 

ofertada aos alunos das escolas rurais do município. As amostras são colhidas e enviadas ao 

laboratório pela autoridade sanitária, transportada em frasco esterilizado ou bolsa plástica em 

temperatura ambiente até uma hora depois de colhida e abaixo de 10°c até 22 horas depois de 

colhida. O padrão microbiológico da água para o consumo humano é a ausência de 

Escherichia coli e coliformes totais em 100 ml. 

Palavras chave: Consumo da água, Qualidade Microbiológica da Água, Escola Rural.  
 
 
Abstract 
The present article aimed to evaluate, the microbiological characterization of water for human 
consumption in schools in the rural area of municipality of Uberlandia. Samples were collected 
at different points, such as drinking fountains, faucets inside buildings, post – reservation and 
direct form the well from the January 2013 to August 2016. The quality of water is the 
responsibility of the distributing organ, which must follow the standards required by the 
legislation regulated by the Ministry of Health. In this context, the present work emphasizes that 
the good hygiene practices adopted in schools such as maintenance and cleaning of reservoirs 
filter exchanges and sanitation of taps that contribute to the potability of the water offered to the 
students of the rural schools of the municipality. The samples are collected and sent to the 
laboratory by the sanitary authority, transported in sterile bottles or plastic bags, at room 
temperature until one hour after collection an below 10°C until 22 hours of collection. The 
microbiological standard of water for human consumption is the absence of Escherichia coli ant 
total coliforms in 100 ml. 
 
Key works: Water for Consumption, Microbiological Quality of Water, Rural Schools. 
 
 
Introdução 
 
 A água é o único recurso natural que está presente em toda na história do 
desenvolvimento da sociedade humana, desde os primórdios do desenvolvimento da 
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agricultura e da indústria.  Indispensável para vida dos seres humanos e animais e manutenção 
dos ecossistemas.  

A quantidade de água total permaneceu praticamente constante durante os últimos 
milhões de anos. Em suas mais variadas formas e localizações, estocados em reservatórios 
como oceanos, calotas polares, geleiras, águas subterrâneas (REBOUÇAS, 2008).  

No Brasil a Agencia Nacional de Águas (ANA) tem como missão implementar e 
coordenar a gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos e regular o acesso a água, 
promovendo seu uso sustentável.  

O grande desafio atual mediante do crescimento populacional e levar água  de 
qualidade as comunidades urbanas e rurais, investindo no serviço de abastecimento de água  
gerando assim melhoria na qualidade de vidas das populações , utilizando os recursos de 
maneira sustentável e economicamente eficiente.    

O abastecimento público de água em termos de quantidade e qualidade é uma 
preocupação crescente da humanidade, devido à escassez de recurso hídricos. A Politica 
Nacional de recursos hídricos através da lei 9433 de 8 de janeiro de 1997 que visa assegurar 
água de boa qualidade à atual e às futuras gerações. Para tanto, existe a necessidade de uma 
articulação sistemática entre os mesmos, de forma a garantir a efetiva aplicação da Política.  

 A importância da água destinada para consumo humano como veiculo de transmissão 
de enfermidades, tem sido largamente difundido e reconhecido. A maior parte das  
enfermidades existentes em países em desenvolvimento, em que o saneamento são 
deficientes é caudado por bactérias, vírus e protozoários e helmintos. Estes organismos 
causam enfermidades que variam em intensidade e vão desde gastroenterites a graves 
enfermidades, algumas vezes fatais e/ ou  de proporções endêmicas. (BRASIL, 2005) 

O abastecimento de água potável se constitui em parte do saneamento básico tão 
necessário aos seres humanos, e tem como objetivo contribuir com a saúde dos cidadãos, 
tendo em vista que diversas doenças podem se desenvolver por meio de um saneamento 
precário ou inexistente. Desde problemas corriqueiros como diarreia e doenças dermatológicas, 
as mais comuns são febre tifoide, cólera, leptospirose, diarreias bacterianas e o agravamento 
de epidemias como a dengue, chikunguya e zica. A distribuição da água de boa qualidade é 
considerada como uma medida de prevenção de doenças e de proteção da saúde. (MAIA, et 
al, 2013) 

A água de boa qualidade distribuída para consumo da população representa maior 
segurança para os consumidores em termos de saúde, pois devera estar livre de organismos 
capazes de provocar doenças, assim como de outras substancias que potencializem e 
fortaleçam dados fisiológicos. É necessário também que a água seja esteticamente aceitável: 
se com, odor, cheiro ou sabor. Essas condições formam o padrão aceito para a água para o 
consumo humano e quando esse padrão aceito para a água para consumo humano e quanto 
esse padrão é respeitado, a água é considerada potável (BRASIL, 2006).  No meio urbano, a 
depreciação da água esta relacionada com o rápido e desordenado crescimento da população 
mundial e sua concentração em megalópoles mal estruturadas. No meio rural, a contaminação 
da água tem relação, principalmente, com as atividades agrícolas desenvolvidas, as quais 
possuem diferentes níveis de impacto ao ambiente (CASALI, 2007).        

O proposito primário para a exigência de qualidade da água é a proteção à saúde 
publica. Os critérios adotados para assegurar essa qualidade tem por objetivo fornecer uma 
base para o desenvolvimento de ações que se propriamente implementadas junto à população, 
garantirão a segurança do fornecimento de água através da eliminação ou redução à 
concentração mínima de constituintes na água conhecidos por serem perigosos à saúde 
(D’AGUILA ET AL, 2000).   

A água pode veicular elevado número de agentes patogênicos causadores de 
enfermidades, e a transmissão pode ocorrer por meio de diferentes mecanismos. O mecanismo 
de transmissão de doenças comumente lembrado e diretamente relacionado à qualidade da 
água é o da ingestão, que ocorre quando um indivíduo sadio ingere água contendo algum 
componente nocivo à saúde, causando o aparecimento de doenças. 

A água utilizada para o consumo humano é primordial para á qualidade de vida de uma 
população ela pode ser obtida através de reservatórios superficiais como rios, lagos, represas 
ou subterrâneos como poços artesianos, rasos e ou cisternas. No Brasil a portaria que 
regulamenta a vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 
potabilidade é a portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011. 

 O segundo mecanismo refere-se à quantidade insuficiente de água, que gera hábitos 
higiênicos insatisfatórios e doenças relacionadas à inadequada higiene dos utensílios de 
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cozinha, do corpo e do ambiente domiciliar. Por fim, outro mecanismo é a situação da água no 
ambiente físico, proporcionando condições para a reprodução de vetores e reservatório de 
doenças (BRASIL, 2006) 

As doenças de veiculação hídrica constituem o grupo no qual o agente patogênico é 
ingerido junto com a água. A prevalência das doenças de veiculação hídrica, notadamente na 
América Latina, África e Ásia, constitui um forte indicativo da fragilidade dos sistemas públicos 
de saneamento. Tal fragilidade materializa-se na ausência de redes coletoras de esgotos e, 
principalmente, na qualidade da água distribuída à população, quando os sistemas de 
abastecimento se fazem presentes. A conjunção desses fatos concorre, embora não 
isoladamente, para a manutenção dos índices de mortalidade infantil no Brasil entre os mais 
elevados do continente (DANIEL, 2001). 

O fenômeno da contaminação consiste na introdução de substância que provocam 
alterações prejudiciais ao uso do ambiente aquático, caracterizando assim vigilância e controle 
da qualidade da água para consumo humano.  Os agentes contaminantes de maior importância 
são a matéria orgânica, os organismos patogênicos, os compostos organossintéticos e os 
metais pesados. A contaminação por matéria orgânica tem sua principal origem nos esgotos 
domésticos e nas águas residuárias de indústrias que processam matéria orgânica, a exemplo 
de indústrias de alimentos, laticínios, matadouros, frigoríficos, cervejarias, etc.(BRASIL, 2006). 

A portaria 2914/2011 (Portaria de Potabilidade) estabelece que seja verificada, na água 
para consumo humano para garantir sua potabilidade, a ausência de coliformes totais e 
Eschericia coli e determinada a contagem de bactérias heterotrófica. 

A água potável não deve conter micro organismos patogênicos e não pode ter 
indicadores de contaminação fecal, diante disso, o objetivo do presente artigo é verificar a 
qualidade microbiológica da água utilizada ao consumo humano nas escolas rurais do 
município de Uberlândia, Minas Gerais. 

 
Procedimentos Metodológicos 

 
A cidade de Uberlândia esta localizada na porção sudoeste do Estado de Minas Gerais, 

na região do Triangulo Mineiro (mapa 1) na intersecção das coordenadas geográficas 
18º55’23’’ de latitude Sul e 48º17’19’’ de longitude Oeste de Greenwich, no domínio dos 
Planaltos e Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná, na porção Sudoeste do Cerrado 
brasileiro, a uma altitude média de 865m, ocupando uma área de 2019 Km

2
 dentro do 

Município de 4.115 Km2. (SILVA, 2004). 
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Mapa 1- Área Urbana e Distritos do Município de Uberlândia- MG 
 

 
        Fonte: Fontes, A.R. 2017 

Esta pesquisa foi realizada no período que compreende os anos de 2013 a 2016, em 
12 escolas da zona rural que utilizam água de poços como sistema alternativo para o 
abastecimento. Estas escolas não recebem água pelo sistema de abastecimento coletivo 
distribuído pelo departamento municipal de abastecimento. 

 Foram coletadas 28 amostras durante o período da pesquisa, sendo 4 escolas em 
2013, 2 em 2014, 4 em 2015 e 7 até o mês de agosto de  2016. Durante a rotina de trabalho 
onde se coletou nas escolas das regiões visitadas no período água e esgoto (DMAE). 

Tabela 1 :Escolas localizadas na zona rural do município de Uberlândia 

A EM Antônio Martins da Silva Distrito de Martinésia 

B EM Carlos Tucci  Região Babilonia 

C EM do Moreno Região Tenda dos Morenos 

D EM Dom Bosco Região Macumbé 

E EM Domingas Camin Distrito de Miraporanga 

F EM Emilio Ribas Região Santa Maria 

G EM José Marra da Fonseca Distrito do Cruzeiro dos Peixotos 

H EM Leandro José de Oliveira Região do Panga 

J EM Olhos d’ Água Região Olhos d´Água 

J EM Profª Maria Regina A. Lemes Região do Harmonia 
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K EM Sebastião Rangel Distrito de Tapuirama 

L EM Sobradinho Região Paraiso 

FONTE: Prefeitura Municipal de Uberlândia 

O objetivo do exame microbiológico da água é fornecer subsídio a respeito da potabilidade, isto 
é ausência de risco de ingestão de micro-organismos causadores de doenças, geralmente 
provenientes da contaminação pelas fezes humanas e outros animais de sangue quente. Vale 
ressaltar que os micro- organismos presentes em águas naturais são, em sua maioria, 
inofensivos à saúde humana.. Porém, na contaminação por esgoto sanitário estão presentes 
micro-organismos que poderão se prejudiciais a saúde humana. (FUNASA, 2013) 

Para conformidade do padrão microbiológico de potabilidade é obrigatório a ausência de 
coliformes totais em 100ml de amostra. A água potável não deve conter micro-organismos 
patogênicos e deve estar livre de bactérias indicadoras de contaminação fecal. Como 
indicadores são eleitas como bactérias de referência as do grupo coliforme, seu principal 
representante chama Escherichia coli. 

Resultados 

Tabela 2: Coleta do ano 2013 

Escolas Nº de Coletas Amostras com 

presença de 

Coliformes totais 

Amostras com 

presença de E. coli 

C 04 02 00 

F 04 04 04 

J 03 03 01 

B 03 00 00 

Fonte:  Secretária Municipal de Saúde / Sisagua( Datasus) 

Gráfico1: Analise dos dados da contaminação dos pontos de coleta do ano de 2013 
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Tabelas 3: Coletas do ano de 2014 

Escolas Nº de 

Coletas 

Amostras com 

presença de 

Coliformes 

totais 

Amostras com 

presença de E. 

coli 

C 02 01 00 

H 03 03 00 
Fonte: Fonte: Secretária Municipal de Saúde / Sisagua  

 

 

Gráfico 2: Analise dos dados da contaminação dos pontos de coleta do ano de 2014 

 
 

 

 

Tabela 3 de Coletas do ano de 2015 

Escolas Nº de 

Coletas 

Amostras com 

presença de 

Coliformes 

totais 

Amostras com 

presença de E. 

coli 

I 02 00 00 

B 04 03 03 
 Fonte:  Secretára Municipal de Saúde / Sisagua  
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Gráfico 3: Analise dos dados da contaminação dos pontos de coleta do ano de 2015 

 

 
 

Tabela 4 de Coleta do ano 2016 

Escolas Nº de 

Coletas 

Amostras com 

presença de 

Coliformes 

totais 

Amostras com 

presença de E. 

coli 

C 03 00 00 

I 04 00 00 

F 03 00 00 

D 02 00 00 

J 02 02 02 

E 03 00 00 
Fonte: Fonte:  Secretária Municipal de Saúde / Sisagua  

Gráfico 4: Analise dos dados da contaminação dos pontos de coleta do ano de 2016 
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Analise dos dados 
 

Pode se observar que o maior índice de contaminação nos pontos de coleta nos anos 
de 2013 e 2014 se deu a partir do reservatório, contaminando na sequência os pontos pós 
reservação,  deixando a duvida sobre a manutenção dos mesmos. 

No período da pesquisa que concentrou nos anos de 2013 a agosto de 2016, a 
distribuidora responsável pelo Sistema de Abastecimento de Água (DMAE) departamento 
municipal de água e esgoto, implantou a partir de 2015 bombas dosadora de cloro nas escolas 
da zona rural. Foi uma tentativa de minimizar a contaminação pós reservação. 
 
Foto 1: Bomba  dosadora  de cloro em escola da zona rural 
 

 
Autor: Custódio, A. (fiscal da Vigilância Ambiental) 2016 

 

Conclusão 

Com a implantação das bombas dosadoras de cloro, a contaminação após a captação 

sofreu uma redução, a presença de coliformes totais e termotolerantes nas torneiras intra 

domiciliar e bebedouros, sugere um descuido da manutenção das condições sanitárias dos 

reservatórios e ou ausência da troca dos filtros dos bebedouros. A contaminação dos poços 

artesianos tem uma ocorrência menor que dos outros pontos, foi observado que nos poços 

onde houve contaminação a água captada, é do primeiro lençol que está sujeito a uma possível 

à contaminação por águas de chuva.  O presente estudo mostra que a importância  de alertar 

os usuários  dos poços de solução alternativa de abastecimento, sobre a qualidade da água 

consumida em escolas, e a conscientização da manutenção dos reservatórios de água e filtros 

dos bebedouros. 
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Resumo 
Esse trabalho apresenta o comportamento de doenças e agravos e possível nexo de 
causalidade com o regime hídrico no estado do Amazonas. Considerando que os rios 
amazonenses alcançam todo ano suas cotas fluviométricas de inundação no primeiro 
semestre, o estudo feito a partir de uma série histórica de 2005 a 2016, tem como objetivo 
identificar os municípios mais vulneráveis ao aumento da incidência de casos notificados de 
doenças e agravos associados às grandes inundações graduais. A proposta metodológica para 
identificar o padrão de comportamento das doenças e agravos consiste em analisar os dados 
por quadriênios obtidos no Sistema Nacional de Agravos Notificados (SINAN) e Sistema de 
Vigilância Epidemiológica (SIVEP Malária) de leptospirose, de doenças diarreicas agudas, de 
malária e de acidentes por animais peçonhentos. Foi utilizado o software MapInfo 12 para 
elaboração dos mapas de incidências das doenças e agravos. Os resultados obtidos 
demonstram que leptospirose e acidentes por animais peçonhentos possuem incidência com 
maior número de casos no primeiro semestre, associados, portanto, com o período das 
inundações graduais. As doenças diarréicas apesarem de terem um comportamento parecido 
nos dois semestres do ano, apresentaram mais casos no segundo semestre com tendência de 
diminuição. A malária apresentou maior incidência no segundo semestre. Conclui-se que a 
baixa incidência de leptospirose pode está relacionada com subnotificações. A malária apesar 
de não ser uma doença diretamente associada com inundações, merece ser analisada, pois as 
populações em área de alta incidência podem migrar para outras áreas e contribuir para a 
difusão da doença.  
 
Palavras chave: Doenças e agravos. Inundações graduais. Municípios. Incidência. 
 

 
Abstract 
This work presents the behavior of diseases and diseases and possible causal link with the 
water regime in the state of Amazonas. Considering that the Amazonian rivers reach their 
fluviometric flood quotas in the first semester, the study, based on a historical series from 2005 
to 2016, aims to identify the municipalities most vulnerable to the increase in the incidence of 
reported cases of diseases and diseases Floods. The methodological proposal to identify the 
pattern of behavior of diseases and injuries is to analyze the data for quadrennios obtained in 
the National System of Notified Injuries (SINAN) and Epidemiological Surveillance System 
(SIVEP Malaria) of leptospirosis, acute diarrheal diseases, malaria and Of accidents by 
venomous animals. MapInfo 12 software was used for mapping the incidence of diseases and 
aggravation. The results show that leptospirosis and accidents by venomous animals have a 
higher number of cases in the first semester, associated, therefore, with the period of gradual 
flooding. Diarrheal diseases, despite having a similar behavior in the two semesters of the year, 
presented more cases in the second semester with a tendency to decrease. Malaria had a 
higher incidence in the second semester. We conclude that the low incidence of leptospirosis 
may be related to underreporting. Malaria, although not a disease directly associated with 
flooding, deserves to be analyzed, since populations in a high incidence area can migrate to 
other areas and contribute to the spread of the disease.  
 
Key works: Diseases and aggravations. Gradual floods. Municipalities. Incidence. 
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Introdução 
 

No Amazonas, as inundações graduais são chamadas de cheias ou de enchentes, 
sendo que esses grandes desastres naturais estão cada vez mais recorrentes. No período de 
2009 a 2015 ocorreram quatro grandes inundações graduais. Além disso, são classificados 
como desastres extensivos, pois afetam muitos municípios. Ao longo de vinte e dois anos, 
foram registrados oficialmente 500 desastres naturais no Amazonas, desses, 43% foram de 
inundações graduais, sendo a tipologia mais frequente e, representada como um dos maiores 
problemas do estado do Amazonas, afetando diretamente as populações ribeirinhas que vivem 
nas margens dos rios (UFSC, 2013, p.99). Segundo dados da Defesa Civil do Amazonas, a 
grande cheia de 2015 deixou 445 mil pessoas afetadas em 44 municípios, sendo que 42 
ficaram em situação de emergência e 02 em situação de calamidade pública. 

As inundações graduais ocorrem no Amazonas, em espaço-tempo diferente, sendo que 
no primeiro trimestre do ano, a cota de inundação ocorre nos municípios das calhas dos rios 
Juruá, Purus e Madeira, enquanto que no segundo trimestre, ocorre nos municípios das calhas 
do Solimões, Amazonas e Negro. As vazantes ou estiagens ocorrem no segundo semestre do 
ano no estado do Amazonas (BRASIL, 2013). Dessa forma, é possível, a partir desse 
comportamento hidrológico, o serviço de saúde planejar estratégias de enfrentamento às 
doenças e agravos associados aos desastres naturais. 

No estado do Amazonas, as duas maiores Inundações Graduais foram nos anos de 
2012 e 2009. O fenômeno da cheia do sistema Negro/Solimões/Amazonas, nas proximidades 
de Manaus, no dia 29/05/2012 alcançou a cota 29,97 m, e em 2009 o nível do Rio 
Negro/Solimões/Amazonas chegou a 29,77, sendo assim, as duas maiores cheias históricas do 
Amazonas (UNASUS-UNIFESP, 2016). Além disso, outras grandes cheias ocorreram em 2014 
na calha do Madeira e em 2015 na calha do Solimões (CPRM, 2017). 

 Muitas doenças e agravos são provenientes da água contaminada. As inundações 
graduais acabam afetando a rede pública de abastecimento de água interrompendo 
temporariamente as atividades das estações de tratamento. Sendo assim, a população acaba 
se utilizando de água contaminada, expondo-se ao risco de diarreias, cólera e hepatites A 
(AMAZONAS, 2015). Segundo Souza et al (2013) “agravos e doenças não-transmissíveis, 
principalmente por acidentes por animais peçonhentos, em particular os acidentes ofídicos, têm 
alta freqüência no período das enchentes em razão da alteração do habitat das serpentes”. O 
caboclo-ribeirinho convive com espécies em seu habitat o que pode ser nocivo à sua saúde, 
pois os acidentes por animais peçonhentos são considerados um problema de saúde pública. 

 Infelizmente é incipiente nos municípios amazonenses a cultura da enfermidade, onde 
a concepção do risco é uma construção mental que relaciona ações e circunstâncias de hoje 
como um eventual resultado no futuro (VERAS,1998). A inundação gradual é entendida na 
concepção do caboclo-ribeirinho como um desastre “naturalizado”, ou seja, algo do cotidiano, 
fazendo com que se adapte às condições adversas, criando dessa forma uma resiliência. Tal 
concepção acaba se estendendo para muitos gestores locais que propiciam as condições para 
o setor saúde não fazer gestão de risco de desastres. Essa vulnerabilidade socioambiental 
resulta de estruturas socioeconômicas que produzem condições de vida e ambientes precários, 
representando menor capacidade de redução do risco e baixa resiliência (UNASUS-UNIFESP, 
2016).  

O Sistema Único de Saúde tem responsabilidades na preparação para situações de 
desastres, quanto à realização de diagnóstico de suas fragilidades e da sua capacidade de 
resposta (BRASIL, 2014). Considerando que a inundação gradual no Amazonas é previsível e 
que as atuais condições climáticas sugerem a possibilidade de expressivo aumento do nível 
dos rios, com comprometimento de grandes áreas, é necessário um estudo sobre o risco que 
as populações ribeirinhas estão expostas, principalmente no que se refere às doenças de 
veiculação hídrica e acidentes por animais peçonhentos. 

Vários são os impactos causados pelos desastres: perdas materiais, doenças, 
desabrigados, são alguns dos problemas que ocorrem durante a inundação gradual no 
Amazonas, sendo que o óbito é raro nessa região. Como a inundação gradual é algo previsível 
e com duração equivalente à anterior, os desastres deveriam ser melhores monitorados. O 
local sem estruturação, sem saneamento básico e a população crescendo de forma 
desorganizada acabam resultando em ambientes vulneráveis. Dessa forma:  
 
 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   412 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
Os desastres afetam os indivíduos de diversas maneiras: podem provocar 
desde lesões corporais até a morte e consequências psicossociais nas 
comunidades, além de terem o potencial de prejudicar o meio ambiente e 
causar perdas econômicas. Dependendo do tipo de desastre, ele pode 
causar mais perdas econômicas que danos diretos às pessoas ou causar 
mais mortes e menos danos econômicos. (UNASUS-UNIFESP, 2016, p. 24) 

 
  A população ribeirinha é a mais atingida, pois há grandes perdas em atividades 

agrícolas, onde as águas invadem os espaços de plantações. Como a água traz impurezas de 
igarapés poluídos, os ribeirinhos adquirem doenças de veiculação hídrica, tais como as 
infectocontagiosas que são as principais: leptospirose, hepatite A, doenças diarreicas agudas, 

entre outras. 
Diante de tantos transtornos causados pelas enchentes, os serviços de saúde são 

essenciais para população. O problema é que em muitas cidades do Amazonas, os 
estabelecimentos de saúde são construídos nas áreas de risco, tornando-se vulneráveis, 
interrompendo assim, o acesso das pessoas afetadas aos serviços. Contudo, são poucos os 
instrumentos que existem e que possibilitam entender o cenário de risco desses municípios. 
Sendo assim, é preciso conhecer o risco a que essa população caboclo-ribeirinha está exposta, 
portanto, conhecer o perfil epidemiológico dos municípios amazonenses, atingidos pelas 
inundações graduais, é uma estratégia para criar ações mitigadoras diante dos impactos 
causados pelos desastres naturais. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

A elaboração do perfil epidemiológico de um município requer método de pesquisa que 
envolva o estudo da ecologia dos vetores, das condições ambientais e fatores de risco. Os 
dados obtidos no Sistema de Vigilância Epidemiológica (SIVEP-Malária) e no Sistema de 
Informação sobre Agravos Notificados (SINAN) da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) 
foram analisados de forma a auxiliar na elaboração de hipóteses sobre as relações dos 
problemas de saúde com aspectos socioambientais, pois os índices socioeconômicos permitem 
analisar associações entre os problemas de saúde e o desenvolvimento humano. Diante disso, 
foram utilizados dados do IBEU Municipal, disponibilizados pelo Observatório das Metrópoles 
do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT). Também foram analisados dados 
secundários disponíveis no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) do Ministério da Saúde. 

Para esse trabalho foram analisadas as principais doenças e agravos que constituem o 
perfil epidemiológico dos municípios amazonenses na época das enchentes: doenças 
diarréicas agudas (DDA), leptospirose, malária e os acidentes por animais peçonhentos. Os 
dados obtidos de DDA e de malária compreendem o período de 2005 a 2016. Já os dados de 
leptospirose e de acidentes por animais peçonhentos compreendem o período de 2007 a 2016, 
devido a substituição de sistema. Dessa forma, os bancos de dados foram ajustados em 
quadriênios, através das médias de incidências por casos notificados. 

É interessante comparar as incidências no espaço e no tempo. A incidência é a 
freqüência de casos novos de uma determinada doença, ou problema de saúde, oriundos de 
uma população sob risco de adoecimento, ao longo de um determinado período de tempo 
(COSTA & KALE, 2004:16). É demonstrado a seguir, o cálculo da taxa de incidência (TI): 

 
 
   TI =  número de casos novos notificados do município  x 100.000           
                 população total residente do município              

                                                                     
As médias das taxas de incidência dos municípios foram calculadas a partir do primeiro 

semestre de cada ano analisado, pois é possível identificar o comportamento das doenças e 
agravos na época das inundações graduais, que acontecem no estado do Amazonas nesse 
período. Os dados foram organizados por quadriênio para ajudar na análise da distribuição 
temporo-espacial da ocorrência de casos. A escolha da técnica cartográfica foi a coroplética, 
considerando três classes: municípios com baixo risco, médio risco e alto risco. Foi utilizado o 
programa computacional gratuito MapInfo 12 sendo que os gráficos e tabelas foram gerados 
com o auxílio do Excel 2013. 
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Perfil epidemiológico dos municípios amazonenses com risco de inundação gradual 

 
O Amazonas é o maior estado do Brasil com 1.559.149 km² e com uma população 

estimada de 4.001.667 habitantes (IBGE,2016). Em seu território encontra-se a maior bacia 
hidrográfica do planeta, abrangendo os 62 municípios do estado. Com base na figura 1, 47 
municípios amazonenses possuem baixo desenvolvimento, 15 apresentam médio 
desenvolvimento e nenhum apresenta alto desenvolvimento, conforme dados do Índice FIRJAN 
de Desenvolvimento Municipal, que é um indicador de desenvolvimento humano que agrega 
emprego, educação e saúde. 

 
Figura 1: Índice de Desenvolvimento dos Municípios do Amazonas 
 

 
Fonte dos dados: Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal – IFDM, 2013 
Elaboração: Renato Ferreira de Souza, 2016. 

 
Esse recurso hídrico torna-se importante para entender o padrão de comportamento de 

doenças no tempo e no espaço, denominado de perfil epidemiológico, na medida em que 
podem ser fonte de propagação de certas doenças. A análise espacial é importante para 
entender a vulnerabilidade dos municípios em relação às inundações graduais:  

 
 A maior parte da população amazonense está vulnerável a doenças de 
veiculação hídrica, principalmente quando levamos em consideração o 
espaço geográfico de ocorrência de desastres naturais do tipo enchentes. 
Dentro dessa escala de análise, a população a priori mais atingida é de 
ribeirinhos, que habitam a área rural situada nas planícies de inundação e, a 
população urbana situada em áreas próximas de orla fluvial. Sendo assim, o 
espaço como categoria de análise de estudo possibilita gerar informações 
que auxiliam no planejamento e na gestão da saúde coletiva, possibilitando o 
trabalho de preparação e resposta aos desastres naturais (SOUZA, 2014). 

 
O perfil epidemiológico associado com doenças e agravos relacionados às inundações 

graduais é uma importante ferramenta para conhecimento das áreas de risco, principalmente 
dos municípios considerados mais vulneráveis a tais desastres naturais. No Amazonas, 
existem poucas propostas metodológicas de sistematizar os dados por semestre para associar 
com ocorrência de inundações. Sendo assim, a elaboração de um perfil epidemiológico de 
municípios de risco de inundação gradual, visa atender a uma necessidade de nortear ações 
mitigadoras no enfrentamento desse desastre natural. 
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A doença diarréica aguda (DDA) é causada por vários agentes etiológicos (bactérias, 

vírus e parasitas), cuja manifestação predominante é o aumento do número de evacuações, 
com fezes aquosas ou de pouca consistência, com freqüência, acompanhada de vômito febre e 
dor abdominal (BRASIL, 2010:34). Com base na figura 1, a DDA é uma doença de veiculação 
hídrica que apresenta alta taxa de incidência de casos notificados durante todo o ano no 
Amazonas. Na série histórica analisada, apesar dos muitos casos notificados no segundo 
semestre de 2005 a 2012, é possível observar no último quadriênio, uma tendência de ter mais 
casos no primeiro semestre. 

Conforme a figura 2, na época das inundações graduais, apenas 6 municípios 
apresentaram taxa de incidência inferior a 1.000 casos notificados por 100.000 habitantes, ou 
seja, as DDAs são problemas de saúde pública na maioria dos municípios do Amazonas. No 
quadriênio de 2009 a 2012 o número de municípios aumentou para 14, período que ocorreu 
duas grandes enchentes (2009 e 2012). Os municípios mais vulneráveis são os que 
apresentam baixos indicadores socioeconômicos, principalmente da calha do Alto Solimões, 
Juruá e Alto Rio Negro, onde o sistema de abastecimento de água encontra-se instalado 
próximo do rio e, a cada inundação é atingido, comprometendo a qualidade da água para o 
consumo humano. 
 
Figura 2: Distribuição espaço-temporal das doenças diarréicas no Amazonas no primeiro 
semestre de 2005 a 2016 

 
Fonte dos dados: SINAN/FVS 
Elaboração: Renato Ferreira de Souza, 2016. 

 
Apesar da distribuição de hipoclorito de sódio e de orientações de educação e saúde 

por parte do setor saúde às populações afetadas pelas enchentes, a qualidade da água para 
consumo humano fica comprometida, podendo ocorrer surtos de diarreias nesses municípios. 

A figura 3 mostra o baixo registro de casos de leptospirose no Amazonas, apesar que 
as médias de incidência de até 10 casos notificados por 100.000 habitantes ocorrerem no 
primeiro semestre do ano, portanto na época das enchentes. De 2005 a 2012 apenas os 
municípios de Canutama e Fonte Boa apresentaram incidência entre 4,1 a 10 casos notificados 
por 100.000 habitantes; no ultimo quadriênio (2013 a 2016) 2 municípios (Humaitá e Tapauá) 
apresentaram essa mesma incidência, ressaltando que no ano de 2014 ocorreu grande 
enchente nas calhas de rios onde estão localizados esses municípios. 
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Figura 3: Distribuição espaço-temporal da leptospirose no Amazonas no primeiro 
semestre de 2005 a 2016 

 
Fonte dos dados: SINAN/FVS 
Elaboração: Renato Ferreira de Souza, 2016. 

Quando do início do alagamento das áreas habitadas, o contato do ser humano com a 
água contaminada pode ocorrer, aumentando assim o número de pessoas doentes com 
leptospirose. Porém um grande problema é a subnotificação dos casos, onde muitas das 
vezes, os sintomas são confundidos com os de outras doenças. 

A figura 4 mostra que os acidentes por animais peçonhentos também apresentaram 
baixa incidência, porém alguns municípios apresentaram registros recorrentes durante o 
primeiro semestre de cada ano analisado. De 2005 a 2012, 4 municípios (Alvarães, Apuí, Rio 
Preto da Eva e Uarini) apresentaram incidência acima de 150 casos notificados por 100.000 
habitantes; no último quadriênio, o número de municípios aumentou para 5 (com a inclusão de 
Barreirinha).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   416 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
 
Figura 4: Distribuição espaço-temporal de acidentes por animais peçonhentos no 
Amazonas no primeiro semestre de 2005 a 2016 
 

 
Fonte dos dados: SINAN/FVS 
Elaboração: Renato Ferreira de Souza, 2016. 

 
A população caboclo-ribeirinha é a que mais sofre com acidentes com animais 

peçonhentos, principalmente com ataques de cobras e aranhas. No município de Apuí no sul 
do Amazonas, a tipologia mais frequente é a de ataque de escorpiões. 

A malária apresenta uma alta incidência no segundo semestre do ano no Amazonas, 
porém, é importante para vigilância em saúde o monitoramento dessa doença, pois nas 
enchentes, existe uma grande mobilidade populacional, que sai das áreas inundadas e indo 
para as áreas seguras, onde as pessoas doentes, juntamente com o mosquito transmissor, 
tornam-se propagadoras da malária nesses lugares.  

A figura 5 mostra que no quadriênio 2005 a 2008, 29 municípios tiveram uma alta 
incidência de mais de 4.000 casos notificados por 100.000 habitantes, sendo que nos últimos 
anos esse número vem diminuindo, fator que está associado com a implantação de programas 
de controle vetorial e distribuição de mosquiteiros impregnados para as populações de risco. 
Mesmo assim, é possível identificar grupos de municípios com alto risco nas calhas do Juruá, 
Purus, Alto Solimões e Alto Rio Negro. 
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Figura 5: Distribuição espaço-temporal da malária no Amazonas no primeiro semestre de 
2005 a 2016 

 
Fonte dos dados: SIVEP-Malária/FVS 
Elaboração: Renato Ferreira de Souza, 2016. 

 
Identificar o comportamento dessas doenças e agravos na época das inundações 

graduais é importante, levando em consideração a ocorrência nesses últimos anos no 
Amazonas de grandes enchentes, que acabam prejudicando a economia e a saúde da 
população na maioria dos municípios. 

Essa análise temporo-espacial foi realizada por quadriênio para identificar o perfil 
epidemiológico dessas doenças num período sem registro de grandes inundações (2005 a 
2008), num período com registro de duas grandes inundações (2009 a 2012) e num período 
com registro de uma grande inundação (2013 a 2016). 

 
 

Considerações Finais 
 

O comportamento de doenças e agravos associado com o comportamento hidrológico, 
no tempo e espaço, é pouco estudado no Amazonas. Apesar do fenômeno das inundações 
graduais ocorrer todo ano, não existe um banco de dados sistematizado que atenda essa 
demanda. Conhecer o perfil epidemiológico dos municípios no contexto das inundações 
graduais é uma estratégia muito importante para direcionar ações mitigadoras no 
enfrentamento das enchentes. 

A qualidade do banco de dados deve ser levada em consideração, pois um dos 
grandes problemas no Amazonas é a subnotificação que acaba comprometendo em melhor 
análise da realidade dos municípios. Apesar disso, foi possível identificar o comportamento das 
principais doenças e agravos no período das inundações graduais. 

No Amazonas, observou-se que leptospirose e acidentes por animais peçonhentos 
apresentam alta incidência de casos notificados no primeiro semestre, por tanto, na época que 
ocorrem as inundações graduais. As doenças diarreicas agudas tem alta incidência o ano todo, 
mas com um maior número de casos notificados no segundo semestre, coincidindo com as 
estiagens. A malária também apresenta alta incidência o ano todo, com o maior número de 
casos no segundo semestre. 
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Esse cenário apresenta muitos municípios amazonenses que possuem uma maior 

vulnerabilidade, em relação ao risco de adoecer. As populações que vivem nos municípios, 
muitos com baixo desenvolvimento se tornam áreas de risco frente a ocorrência das 
inundações.              

Esse estudo demonstra que algumas doenças e agravos têm seu comportamento 
influenciado, principalmente devido a ocorrência de grandes inundações graduais. O 
Amazonas que possui uma população caboclo-ribeirinha, portanto, apresentando muitas 
cidades com risco de inundação, onde determinadas doenças e agravos merecem ter a 
atenção devida para adoção de medidas de prevenção. Portanto, identificar o perfil 
epidemiológico de doenças e agravos no período das enchentes é uma estratégia para evitar 
surtos e possíveis epidemias advindas de tais desastres naturais. 
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Resumo 
As doenças tropicais são as enfermidades endêmicas das regiões intertropicais. Essas patologias 
estão relacionadas às condições naturais, bem como fatores socioeconômicos, que 
proporcionam o desenvolvimento e a propagação dos vetores e suas doenças. Conforme Casseb 
et al (2013) as patologias transmitidas por insetos, são denominadas de arboviroses, 
exemplificadas pela dengue, malária e, recentemente, a chikungunya e a zika, que tem como 
agente transmissor o aedes aegypti. O abastecimento de água e o esgotamento sanitário 
constituem o saneamento básico e possuem expressivos impactos na qualidade ambiental e no 
bem estar da população. O presente trabalho objetiva realizar um levantamento espacial das 
ocorrências da dengue, zika e chikungunya, assim como espacializar a abrangência dos serviços 
de saneamento básico no país no ano de 2015. A metodologia empregada neste trabalho foi a 
análise espacial e foi realizada através dos dados provenientes dos boletins epidemiológicos, 
emitidos pelo Ministério da Saúde e pelo Diagnóstico de Serviços de Água e Esgotos do ano de 
2015, publicado pelo Ministério das Cidades. Estes foram adicionados ao ambiente SIG, sendo 
possível a confecção de mapas temáticos que possibilitaram a análise espacial. No ano 
analisado, o Brasil teve 1.924.133 casos de arboviroses, distribuídos entre as doenças 
analisadas. Em relação aos serviços de saneamento, o abastecimento de água abrangia 80,59% 
da população total e os serviços de esgoto 48,63%. Os resultados destacam a importância das 
geotecnologias e da Geografia na análise espacial e indicam que apesar da falta de saneamento 
não ser causa direta, proporciona a proliferação dos vetores dessas doenças.  
 
Palavras chave: Arboviroses; Aedes Aegypti; Saneamento Básico; SIG. 
 
Abstract 
Tropical diseases are the endemic diseases of the intertropical regions. These pathologies are 
related to the natural conditions, as well as socioeconomic factors, that allow the development 
and propagation of vectors and their diseases. According to Casseb et al (2013) the pathologies 
transmitted by insects are called arboviruses, exemplified by dengue, malaria and, recently, 
chikungunya and zika, which has aedes aegypti as transmitting vector. Water supply and sewage 
are basic sanitation and have significant impacts on the environmental quality and population’s 
health. The present study aims to perform a spatial survey of the occurrences of dengue, zika 
and chikungunya, as well as spatialize the coverage of basic sanitation services in the country in 
2015. The methodology used in this work was the spatial analysis and was carried out through 
data of the epidemiological bulletins issued by the Ministry of Health and by the Diagnosis of 
Water and Sewage Services of 2015, published by the Ministry of Cities, which were added to 
the GIS environment, and it was possible to create thematic maps that enabled spatial analysis. 
In the year analyzed, Brazil had 1,924,133 cases of arboviruses, distributed among the analyzed 
diseases. In relation to sanitation services, water supply covered 80.59% of the total population 
and sewage services 48.63%. The results highlight the importance of geotechnology and 
geography in spatial analysis and indicate that despite the lack of sanitation it is not a direct 
cause, it provides a proliferation of the vectors of these diseases. 
 
Key works: Arboviruses; Aedes Aegypti; Basic Sanitation; GIS. 
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Introdução 
 

Os países localizados na zona intertropical do planeta possuem um endemismo em 
relação a várias espécies, seja da fauna ou da flora, não obstante, esse endemismo também se 
estende a patógenos que causam doenças características dessas regiões. Essas enfermidades 
são denominadas e comumente conhecidas como doenças tropicais, que segundo Silva et al 
(2008), possuem maior incidência na zona intertropical, sendo raras em outras regiões do 
planeta, especialmente nas de clima temperado. Essas doenças estão diretamente 
relacionadas tanto a aspectos geográficos regionais, ligados ao quadro natural (em especial as 
condições climáticas com temperaturas quentes e ambientes úmidos), como também a 
condições socioeconômicas, que geram o “subdesenvolvimento” e pobreza, trazendo consigo a 
ausência de serviços essenciais como o saneamento básico. 

Doenças como a dengue, malária e a febre amarela têm suas incidências diretamente 
ligadas a variabilidades climáticas, uso da terra, desmatamento, urbanização, poluição, 
destinação incorreta dos resíduos sólidos, irrigação e o armazenamento de água, que são 
fatores que favorecem o desenvolvimento de mosquitos, em especial o aedes aegypti, agente 
infectante e propagador de inúmeras doenças, inclusive as já citadas anteriormente. 

Segundo Casseb et al (2013), os vírus mantidos e difundidos na natureza por vetores 
artrópodes (sendo os mosquitos o exemplo mais conhecido), são denominadas como 
arbovírus. Esses vírus possuem uma ampla distribuição geográfica, abrangendo todos os 
continentes, tanto nas regiões temperadas como nas tropicais. As doenças causadas por 
arbovírus patogênicos para os seres humanos são denominadas de arboviroses. 

Arboviroses como a dengue, febre amarela, malária e ultimamente a chikungunya e a 
zika, são doenças que ao longo da história tem atormentado a população brasileira, por meio 
de diversos episódios epidêmicos, atingindo especialmente as populações mais vulneráveis, 
demandado atenção dos gestores públicos e dos pesquisadores sobre os efeitos dessas 
enfermidades na saúde e no bem-estar social. 

O objetivo deste trabalho é fazer um levantamento bibliográfico sobre as doenças 
tropicais, em especial a dengue, a chikungunya e o zika vírus, assim como realizar um 
mapeamento das ocorrências desses patógenos no país, detalhando-os pelos estados da 
federação. Busca também realizar um levantamento espacial dos serviços de saneamento 
básico no país servindo de auxílio ao Ministério da Saúde, assim como os governos estaduais 
e as suas respectivas secretarias de saúde, na destinação de recursos para o tratamento dos 
casos existentes, como também subsidiar ações de combate a novos focos, evitando assim 
novas epidemias que, consequentemente, evitarão gastos com tratamentos e, o mais 
importante, poupar vidas humanas do sofrimento, evitando mortes na população.  

 
 

Referencial Teórico 
 

As doenças tropicais como a dengue, malária, febre amarela e, mais recentemente, a 
chikungunya e o zika vírus, são enfermidades endêmicas das regiões intertropicais e possuem 
uma considerável facilidade de propagação e proliferação nessas regiões. Segundo Silva et al 
(2008), o aedes aegypti, agente transmissor dessas doenças, dificilmente consegue viver fora 
da região intertropical (em especial entre os paralelos 35º N e 35º S). Donalísio & Glasser 
(2002) afirmam que as fêmeas do mosquito, expostas a ambientes com temperaturas 
aproximadas a 32°C, possuem duas vezes e meia mais chances de concluir o período 
incubatório, em relação aos indivíduos expostos a temperaturas mais amenas.  

Um aspecto primordial para a reprodução e proliferação do agente transmissor, é o fato 
das regiões tropicais se caracterizarem, além das altas temperaturas, pela presença de 
elevados índices de umidade. A água constitui meio de proliferação dos ovos do mosquito, 
além de abrigar uma das fases de desenvolvimento e maturidade da larva que, futuramente, irá 
se tornar um novo indivíduo da espécie.  

De acordo com Varejão et al (2005), por mais que os reservatórios de águas limpas 
sejam o ambiente comumente conhecido como criadouro, o mosquito possui a habilidade de se 
adaptar a novas condições impostas pelo homem. De fato, os estudos de Beserra et al (2010) 
indicam essa propensão, comprovando que o aedes aegypti consegue se desenvolver em 
água com elevados níveis de poluição, em ambientes com lançamento de esgoto bruto. Silva 
(2007) afirma que essa capacidade adaptativa é denominada como domiciliação ou 
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sinantropia, e ocorre em resposta aos desequilíbrios, geralmente de ordem antrópica, impostos 
no ambiente.   

As condições socioeconômicas são outros fatores fundamentais para o 
desenvolvimento de doenças de veiculação hídrica.  Mendonça et al (2009) afirma que 
aspectos como o rápido crescimento demográfico aliado com a acentuada e desordenada 
urbanização,  as fortes desigualdades econômicas e sociais, a ocupação de áreas de risco e 
de preservação permanente, juntamente com a carência de serviços fundamentais de 
promoção à saúde como o saneamento básico, que garantem o acesso a água potável e o 
esgotamento sanitário, são elementos que facilitam a rápida proliferação do agente 
transmissor, ocasionando as constantes ocorrências de epidemias. 

O Brasil historicamente tem sofrido com casos de arboviroses, em especial a dengue, a 
febre amarela e a malária em seu território, essas enfermidades têm atingido no país, ao longo 
dos anos, milhões de pessoas causando danos à saúde da população, elevando os gastos 
públicos no setor de saúde, e em alguns casos, levando até mesmo ao óbito de pessoas. 
Desde 2014, duas novas doenças, o qual também tem como agente de transmissão o aedes 
aegypti, tiveram seus primeiros casos no país, são elas a chikungunya e o zika vírus. 

– Dengue: Segundo Viana & Ignotti (2003), a Dengue é uma das arboviroses com 
maior prevalência no mundo, com cerca de 40% da população mundial com propensão a 
adquirir a doença. De acordo com Chaves et al (2015), nos últimos 25 anos, a dengue tornou-
se hiper-endêmica em muitos centros urbanos de países tropicais. A doença foi identificada 
pela primeira vez em 1950 na Tailândia e Filipinas e atualmente são mais de 100 países 
atingidos. Já foram identificados cinco tipos virais distintos da doença, os quais os tipos DEN-1, 
DEN-2, DEN-3 e DEN-4, já eram conhecidos e recentemente o DEN-5 foi identificado em uma 
epidemia na Malásia. O caso mais grave da doença é comumente conhecido como Dengue 
Hemorrágica. Os sinais da dengue são caracterizados por febre alta variando entre 39° a 40°C, 
com dores de cabeça, dores musculares, falta de apetite, dor nos olhos, náuseas, vômitos e 
manchas vermelhas na pele. Já a dengue hemorrágica pode ocorrer após uma reinfecção do 
vírus, causando sintomas mais graves, iniciando com os mesmos sintomas da dengue clássica, 
porém acompanhados de sinais hemorrágicos (Chaves et al Opus citatum). 

– Chikungunya: A Febre Chikungunya é uma doença causada pelo vírus 
Chikungunya (CHIKV) e é descrita como uma enfermidade marcada por haver sintomas 
similares a dengue, porém destaca-se por febres, dores intensas e inflamações nas 
articulações que, a princípio, melhoram 10 dias após a manifestação dos primeiros sintomas, 
no entanto as dores musculares podem durar meses após o quadro febril, ou até mesmo 
causar manifestações neurológicas como a encefalite, meningoencefalite e a síndrome Guillain 
Barré, que podem tornar os casos graves (DONALÍSIO  & FREITAS, 2015). A palavra 
Chikungunya é derivada do dialeto Makonde, falada por povos que habitam o sudeste da 
Tanzânia e norte de Moçambique e significa “aqueles que se dobram”, descrevendo a 
aparência encurvada de pessoas que sofrem com as características dores nas articulações 
(BRASIL, 2015). Chaves et al (2015) destacam que o vírus CHIKV foi relatado e isolado pela 
primeira vez no início da década de 50 na Tanzânia, desde então foram relatados inúmeros 
surtos em diversos países do mundo.  No continente americano, em outubro de 2013, ocorreu 
uma grande epidemia de chikungunya em diversas ilhas do Caribe, chegando ao Brasil em 
setembro de 2014, sendo primeiramente registrado no município de Oiapoque – AP, e 
posteriormente ocorrendo focos em outros estados do país, como Distrito Federal, Bahia, Mato 
Grosso do Sul, Roraima e Goiás. 

 – Zika Vírus: A Zika é uma arbovirose causada pelo Zika vírus (ZIKV), pertencente à 
família Flaviridae e ao gênero Flavivirus sendo parente, do ponto de vista evolutiva, de outros 
arbovírus transmitidos por mosquitos, a exemplo dos vírus da dengue, febre amarela, etc 
(PINTO JÚNIOR et al, 2015).  O vírus foi pela primeira vez identificado em 1947, na floresta 
Zika (origem do seu nome) em Uganda. Em humanos o vírus foi catalogado primeiramente em 
1952 em Uganda e Tanzânia (Chaves et al, 2015). Mesmo existindo há vários anos foi somente 
no início de 2015 que os primeiros casos da Zika chegaram ao Brasil. Os primeiros casos 
surgiram e foram confirmados nos estados da Bahia e São Paulo, sendo posteriormente 
confirmados casos no Rio Grande do Norte, Alagoas, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro. 
Segundo Chaves (Opus Citatum), a zika pode causar manifestações clínicas, que incluem 
dores nas articulações, edemas de extremidades, febres que variam entre 37-38°C, dores de 
cabeça e conjuntivites, com os seus sintomas manifestando-se durante 4 a 7 dias. Apesar de 
não ser uma infecção viral considerada grave, a zika, em seus casos mais severos, pode atingir 
o sistema nervoso central, sendo associada à síndrome de Guillian-Barré, ou em casos onde 
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as gestantes adquirem a doença, pode causar implicações no sistema nervoso do feto, 
podendo ocorrer imperfeições neurológicas, entre as quais, a microcefalia. 

Mendonça & Motta (2005) afirmam que o saneamento básico é um serviço essencial à 
vida, com significativos impactos sobre a saúde da população e o meio ambiente e que este 
serviço indica e melhora a qualidade de vida das pessoas. A ausência dos serviços de 
saneamento básico pode favorecer o incremento nos índices de doenças, em especial as de 
veiculação hídrica.    

O desenvolvimento das geotecnologias e das técnicas de mapeamento permitiu 
significativos avanços na qualidade dos estudos ambientais e nas análises territoriais e 
regionais. Recursos como os Sistemas de Informações Geográficas, o Sensoriamento Remoto 
e a Cartografia Digital se caracterizam como principais instrumentos no auxilio a análise 
espacial, possibilitando identificar, armazenar e representar cartograficamente os dados 
analisados.   

De acordo com Giordani e Cassol (2007), os Sistemas de Informações Geográficas têm 
sido usados desde os anos 70 como ferramenta de análise de dados espaciais e atualmente 
desempenham um papel essencial no desenvolvimento metodológico dos estudos geográficos, 
pois permitem a formulação de modelos de análise espacial que integrados constituem a 
ciência da informação geográfica. 

A existência de SIG’s, difundidos especialmente em formatos de softwares gratuitos, 
com amplo alcance e fácil aplicação, contribui para a inclusão da sociedade nas discussões, 
estudos e no gerenciamento territorial, possibilitando a melhoria nos estudos, de modo que as 
medidas a serem tomadas estejam de acordo com a realidade e as necessidades da 
população. 
 
 
Metodologia 

 
A metodologia utilizada neste trabalho consistiu na análise espacial que permitiu a 

criação de mapas que objetivassem retratar o panorama dos casos das arboviroses (dengue, 
zika e chigungunya) no Brasil no ano de 2015. Para isso, foram utilizados os dados do Boletim 
Epidemiológico (BRASIL, 2016), emitidos semanalmente pela Secretaria de Saúde do 
Ministério da Saúde do Governo Federal. Para os dados referentes à dengue e a chikungunya, 
foi considerado o Boletim da semana epidemiológica 52 de 2016, esse relatório trata-se de um 
balanço anual finalizado do ano posterior e possui as informações já tratadas referentes a 
2015. Os dados relacionados à zika foram referentes à semana epidemiológica 32 de 2016, o 
qual trouxe um balanço atualizado dos casos de chikungunya no ano de 2015. Com relação à 
zika foram considerados os dados acumulados até a semana epidemiológica 32 de 2016, tendo 
em vista que esses dados não foram subdivididos pelos anos e sim um acumulado até a 
referida semana. 

Em relação aos dados referentes ao saneamento básico e o abastecimento de água, 
as informações empregadas foram relativas ao Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 
2015 publicado pela Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, órgão vinculado ao 
Ministério das Cidades. Esse relatório teve como base o banco de dados do Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento (SNIS).  

As informações espaciais utilizadas nessa pesquisa foram referentes à base de dados 
do IBGE, no formato shapefile (*shp), característicos dos programas SIG’s (Sistema de 
Informações Geográficas), o qual foi incorporado às informações citadas anteriormente, criando 
um banco de dados em SIG. Após isso foram gerados mapas temáticos no programa ArcGIS 
versão 9.3.  
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Resultados e Discussões 
 

De acordo com os dados analisados, o Brasil teve 1.924.133 casos de arboviroses no 
período analisado, sendo esses números divididos entre as três doenças analisadas o qual 
1.688.658 foram referentes à dengue, 38.499 relacionados à chikungunya e 196.976 
correspondentes ao zika vírus. Os estados que apresentaram os maiores números de casos 
totais das três arboviroses foram São Paulo com 751.459 casos, Minas Gerais com 207.131, 
Goiás com 173.803, Rio de Janeiro com 133.696 e Bahia com 128.889 casos. Já os que 
apresentaram os menores números de casos foram Roraima (1.275), Rio Grande do Sul 
(1.979), Rondônia (3.293), Amapá (4.451) e por fim Santa Catarina com 4.544 casos (Figura 1).  

 

 
Figura 1: Índice de Casos Totais de Arboviroses. 
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Com relação aos dados de incidência, ou seja, o quantitativo total dos casos das 
arboviroses por 100 mil habitantes, os estados que apresentaram maior incidência foram: Goiás 
com uma incidência de 2.629 casos por 100 mil habitantes, seguido por São Paulo (1.693/100 mil 
hab.), Mato Grosso (1.318) Mato Grosso do Sul (1.255) e Pernambuco com 1.246 casos por 100 
mil habitantes. Os estados que apresentaram os maiores valores de incidência de casos, estão 
notadamente localizados nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste e podem ser explanadas 
pelas altas concentrações populacionais (especialmente nas regiões Nordeste e Sudeste), pelas 
flutuações climáticas referentes aos altos índices pluviométricos ou por fatores como as altas 
taxas de urbanização e de populações socialmente vulneráveis.   Já os estados que 
apresentaram menores incidências foram: Rio Grande do Sul (18), Santa Catarina (68), Pará 
(142), Maranhão (175) e Rondônia (186), conforme indica a figura 2. Os estados que 
apresentaram os menos índices estão localizados principalmente nas regiões Norte e Sul e 
podem indicar o aspecto climático referente às altas latitudes (Região Sul) o qual condiciona uma 
queda nas temperaturas médias. Com relação a região Norte, os baixos índices populacionais, 
aliados as grandes extensões de florestas possibilitam uma queda nos casos, principalmente pelo 
fato do vetor dessas doenças (Aedes aegipty) se caracterizar por habitar as zonas urbanas. 
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Figura 2: Incidência das Arboviroses nos Estados do Brasil. 

 
Ao avaliar a distribuição dos casos das arboviroses entre as três doenças analisadas 

(figura 3), os dados destacam a prevalência dos casos de dengue, que apresentou mais de 50% 
dos casos em 24 Estados e no Distrito Federal. No Estado do Amazonas a zika sobressaiu em 
detrimentos das demais enfermidades, com 53,54% dos casos totais, porém deve-se ressaltar 
que os dados referentes à zika não foram subdivididos por anos pelo Ministério da Saúde, por 
meio do Boletim Epidemiológico, sendo os casos de zika um acumulado até a semana analisada 
(Semana 32). Já no estado da Bahia, a dengue representou 42,84% dos casos totais, a 
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chikungunya apresentou 23.780 casos (sendo o estado que apresentou o maior número de casos 
dessa doença no país) correspondendo 18,45% dos casos totais, e por fim, a zika apresentou 
38,71% das ocorrências das arboviroses analisadas.    

 

 
Figura 3: Distribuição dos casos entre as doenças analisadas. 

 
Em referencia aos dados e o panorama dos serviços de saneamento básico no país, 

Os estados que apresentaram os melhores percentuais de atendimento dos serviços de água 
foram o Distrito Federal com 98,98%, seguido por São Paulo (94,72%), Paraná (92%), Rio de 
Janeiro (91,84%) e Tocantins (87,05%). Já os Estados que apresentaram os menores 
percentuais de atendimento de água foram: Amapá com 34,01%, Pará (38,03%), Rondônia 
(41,88%), Acre (46,97%) e Maranhão (49,20%). Com relação à abrangência dos serviços de 
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esgotamento sanitário, os estados que obtiveram os melhores índices foram: São Paulo 
(87,54%), Distrito Federal (84,5%), Minas Gerais (67,94%), Paraná (64,96%) e o Rio de Janeiro 
com 64,32%. Os estados que apresentaram os menores índices foram: Amapá (3,79%), 
Rondônia (3,80%), Pará (3,97%), Amazonas (5,85%) e Piauí com 8,80% de sua população 
assistida, conforme a figura 4.  

 

 
Figura 4: Panorama do abastecimento dos serviços de saneamento básico no Brasil. 

 
Conforme os dados analisados, o Brasil apresenta um índice percentual de 80,59% 

(164.765.593) de sua população total atendida pelos serviços de água, apontando apenas 5 
estados com valores percentuais abaixo de 50%, sendo eles em sua maioria localizados na 
região Norte do país, notadamente conhecida pela abundancia de água e por abrigar uma 
extensa rede hidrográfica o qual se situa o Rio Amazonas, um dos maiores rios do mundo. 
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Outra causa que explicam esses dados é o fato da região Norte concentrar 45,25% da área 
territorial brasileira (IBGE, 2013) e apresentar um dos menores índices demográficos do país 
com 4,12 hab/km² (IBGE, 2010), onde muitos grupos populacionais localizam-se dispersos na 
região. Os estados que possuem os melhores índices estão localizados principalmente na 
região Sudeste (com exceção do Distrito Federal e Tocantins), região a qual concentra maior 
parte da infraestrutura, poderio político-econômico e populacional do país.  

Em relação ao atendimento dos serviços de esgotamento sanitário, o país apresenta 
48,63% (99.425.658) de sua população total assistida por estes serviços. Apenas 5 estados da 
federação indicaram valores acima de 50%, ressaltando a carência do país na questão do 
saneamento básico. Os estados que apresentaram os menores índices estão majoritariamente 
situados na região Norte, que, conforme destacado anteriormente, possui uma especial 
importância em recursos hídricos.  Alguns se destacam negativamente nos índices de 
atendimento do esgotamento sanitário, entre eles podem ser citados os estados de Santa 
Catarina (19,04%) e o Rio Grande do Sul com 28,91%, porém esses dados podem conter 
inconsistências, pelo fato de que ambos possuem grande parte dos seus municípios sob a 
execução de Serviços Autônomos de Água e Esgoto (SAAE), o qual os dados ou as 
estimativas de população atendida podem ter sido repassadas ou realizadas incorretamente. 
As informações referentes a abrangência no atendimento do esgotamento sanitário indicam a 
necessidade de um incremento nos serviços de saneamento no país como um todo, com o 
objetivo de garantir a qualidade da água e a qualidade socioambiental, embora esses serviços 
não sejam causa direta, mas a abrangência insatisfatória no acesso a água potável e 
principalmente a destinação e o tratamento do esgoto possibilitam o desenvolvimento e o 
aumento nos casos de doenças de veiculação hídrica. 
 
 
Considerações Finais 
 

As arboviroses, em especial a dengue, constituem-se como uma das doenças de 
maiores ocorrências, podendo ser considerada como uma doença crônica no território 
brasileiro. Nas últimas décadas o país tem enfrentado diferentes períodos de surtos dessas 
doenças, e nos últimos dois anos houve a inserção de duas novas.  

De acordo com Donalísio (1999), o Brasil, por possuir grandes extensões territoriais, 
com possibilidades de intensos fluxos populacionais, além de possuir mecanismos de controle 
e vigilância de vetores e doenças precários, inclui-se no contexto americano da dengue e, 
consequentemente, dos arbovírus.  

O Plano Nacional do Saneamento Básico, elaborado em 2013, estabeleceu metas a 
serem atingidas pelo país em um período de 20 anos (2014-2033), o qual prevê alcançar 99% 
de cobertura no abastecimento de água potável e de 92% no esgotamento sanitário, diante dos 
dados analisados, é notadamente necessário o cumprimento desses objetivos, em especial no 
aspecto do esgotamento sanitário. Os resultados referentes ao saneamento indicam que, por 
mais que não sejam causa direta nas ocorrências, o país apresenta taxas insatisfatórias na 
oferta de esgotamento sanitário e que podem ser fator que possibilitem a criação de cenários 
favoráveis para a proliferação e propagação dos vetores das arbovíroses.   

Este referido trabalho destaca a importância da análise espacial e seu uso através das 
chamadas geotecnologias pela Geografia na ação de espacializar e indicar quais as regiões 
prioritárias para a adoção de políticas de combate as doenças ou surtos epidemiológicos, bem 
como a regiões carentes na abrangência dos serviços de água e de saneamento. 
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Resumo 
Este artigo apresenta os resultados da análise da relação entre o ambiente e a saúde da população 
da bacia hidrográfica do rio Boa Hora, município de Urbano Santos, Maranhão. Conhecer 
profundamente os usuários de uma bacia hidrográfica e como eles se relacionam com ela, torna-se 
imprescindível para que a mesma tenha um desenvolvimento adequado e equilibrado. Para isso, 
foram analisadas as condições hídricas e sócio-ambientais das localidades e identificadas as políticas 
públicas de saneamento básico implantadas na área averiguando a situação das doenças de 
veiculação hídrica nos centros de saúde locais. O objetivo da pesquisa foi identificar as doenças de 
veiculação hídrica que foram mais expressivas na bacia do rio Boa Hora, a partir da base de dados 
coletados nos questionários bem como uma breve discussão sobre a Geografia da Saúde. Foram 
aplicados trinta questionários semi-estruturados nos locais de coleta e realizado uma  revisão 
bibliográfica por meio de livros, periódicos, revistas especializadas a cerca da temática que envolve 
os aspectos sócio-econômicos e ambientais da área de estudo. Os resultados evidenciam a estreita 
ligação entre o ambiente e a saúde, e mostram como a ausência ou inadequação dos sistemas de 
esgotamento sanitário, torna o ambiente insalubre e aumenta os riscos da população contrair as 
doenças de veiculação hídrica. 
 
Palavras chave: Recursos hídricos. Doenças de veiculação hídrica. Qualidade da água. Urbano 
Santos. 
 
 
Abstract 
This article presents the results of the analysis of the relationship between the environment and the 
health of the population of the Boa Hora river basin, municipality of Urbano Santos, Maranhão. To 
know deeply the users of a river basin and how they relate to it, it becomes essential for it to have an 
adequate and balanced development. For this, the water and socio-environmental conditions of the 
localities were analyzed and the public sanitation policies implemented in the area were identified, 
ascertaining the situation of waterborne diseases in the local health centers. The objective of the 
research was to identify the waterborne diseases that were most expressive in the Boa Hora river 
basin in the last two years, based on the database colletion, as well as a brief discussion The Health 
Geography. Thirty semi-structured questionnaires were applied at the collection sites and a 
bibliographical review was carried out through books, periodicals and specialized journals about the 
theme that involves the socio-economic and environmental aspects of the study area. The results 
show the close link between the environment and health, and show how the absence or inadequacy of 
sewage systems makes the environment unhealthy and increases the risks to the population from 
contracting waterborne diseases. 
 
Key works: Water resources. Water-borne diseases. Water quality. Urbano Santos. 
 
 
Introdução 
 

A forma como o ambiente vem sendo utilizado pelo homem nas últimas décadas tem levado à 
degradação dos ecossistemas e o agravamento das condições de vida da população que fica com 
sua saúde exposta a riscos. A água é um dos recursos mais importantes do meio ambiente, é 
essencial à manutenção da vida e primordial para o ciclo hidrológico. Conforme o uso que se faz 
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deste recurso pode-se produzir consequências indesejáveis ao ambiente como um todo. A ocupação 
humana influencia nesta qualidade, por meio do lançamento inadequado de resíduos líquidos e 
sólidos nos rios, da retirada da vegetação ripária e da construção das edificações sobre as margens, 
entre outros fatores. Esta situação contribui para a existência de condições ou situações de risco que 
vão influenciar no padrão e nível de saúde da população. 

O metabolismo dos rios é em grande parte regulado por sua área de drenagem, a bacia 
hidrográfica (Wetzel, 1993). A região de interface biogeoquímica entre o ecossistema aquático e o 
terrestre é uma área de vital importância e requer especial cuidado por parte dos gestores e usuários, 
uma vez que viabilizam os rios como sistemas de drenagem, e de transportes com fácil e intensa 
comunicação. Visto que o desenvolvimento humano se da primordialmente nessas regiões, os 
impactos de suas atividades, e especialmente as decorrentes do desenvolvimento tecnológico, 
podem contribuir pra degradação da qualidade das águas ao longo das bacias hidrográficas (Salami, 
1996 apud Marinelli, 2001). 

Para Odum (1985), o conceito de bacia hidrográfica ajuda a colocar em perspectiva muito dos 
problemas e conflitos sociais. As causas e soluções de problemas, como a poluição da água, não 
serão encontrados olhando-se apenas para o espelho d’água ;geralmente é o gerenciamento 
incorreto da bacia que destrói nossos recursos hídricos. Dessa forma, o estudo das características da 
bacia, bem como seu uso e ocupação, tornam-se fatores imprescindíveis pra avaliação da 
degradação ambiental que essa bacia possa está sofrendo ou acarretando a outras.  

A crescente poluição dos corpos d’água despertou a consciência de que este recurso tem 
capacidade limitada de absorção e atenuação de impactos, cabendo à sociedade rever suas práticas 
poluidoras, de forma a assegurar a qualidade do mesmo. O objetivo da pesquisa é identificar as 
doenças de veiculação hídrica que foram mais expressivas na sub-bacia do Rio Boa Hora, município 
de Urbano Santos, MA, nos últimos dois anos, a partir da base de dados apresentada pelo Sistema 
de Informações Hospitalares (SIH/SUS), bem como uma breve discussão sobre a Geografia da 
Saúde 

A Geografia da Saúde é caracterizada como uma ciência nova, mas teve seus estudos 
desenvolvidos, inicialmente, por Hipócrates em 480 a.C. ao correlacionar os fatores ambientais e o 
surgimento de doenças em sua obra intitulada Das dores, das águas e dos lugares (LEMOS e LIMA, 
2002). Atualmente a Geografia da Saúde tem seus estudos direcionados à compreensão de como o 
ambiente condiciona o aparecimento e a espacialização de doenças no espaço geográfico, através 
do Sistema de Informação Geográfica (SIG). Desse modo, o espaço é caracterizado como uma 
importante categoria de análise de estudo e intervenção para a saúde, pois abrange a dinâmica 
social, econômica, cultural e ambiental que somadas permite uma organização de informações e 
fatores que auxiliam no planejamento e gestão da saúde coletiva. 

A água é fonte vital para a existência e manutenção da vida, entretanto essa pode vir a ser 
subsídio para a gênese de agentes infecciosos, ou seja, meio de difusão de doenças, como  
verminoses (esquistossomose, ascaridíase, teníase, oxiuríase e ancilostomíase) e infecções que tem 
mosquitos como transmissores (febre amarela, malária e dengue). Assim, os recursos hídricos 
constituem-se como objeto significante para os estudos da Geografia da Saúde.  

 
Procedimentos Metodológicos 
  
 O Rio da Boa Hora é o principal afluente do Rio Mocambo, onde a bacia hidrográfica, 
apresenta uma área de 559,63 km² e está situada entre as coordenadas geográficas: 03°12’47”; 
03°29’17” de latitude Sul e 43°24’34”; 43°07’04” de longitude Oeste, abrangendo os municípios de 
Urbano Santos, Anapurus e Santa Quitéria do Maranhão (Figura 1). O Rio da Boa Hora percorre uma 
extensão aproximada de 43 km entre sua nascente, localizada antes do povoado de Siriema a 5,74 
km de distancia, a 102m de altitude, e a sua foz, na área urbana de Urbano Santos, a 42m (dados 
autor). 

O município de Urbano Santos (03°12’10”; 03°29’35” de latitude Sul e 43°38’00”; 43°07’25” de 
longitude Oeste) localiza-se a nordeste do Estado do Maranhão, na microrregião de Chapadinha, que 
se encontra dentro da mesorregião Leste. Faz limite ao Norte com o município de Belágua, ao Oeste 
com São Benedito do Rio Preto, ao Sul com Chapadinha e Mata Roma, a Sudeste com Anapurus e a 
Leste com Santa Quitéria do Maranhão. É através da MA 225 que é dado o acesso ao município, 
ficando à 262 km ² da capital São Luís. Urbano Santos apresenta uma densidade demográfica de 
18,0 hab/km²,com uma área total  de 1.208 km ² e uma população de 24.747 habitantes (IBGE, 2010),  
sua Renda per capita de 47,4 no ano de 2000 e  o IDH igual 0,475 e 0,556 nos anos de 1991e 2000, 
respectivamente (IPEADATA, 2001). 
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O trabalho foi realizado a partir de uma  revisão bibliográfica por meio de livros, periódicos, 

revistas especializadas a cerca da temática que envolve os aspectos sócio-ambientais da área de 
estudo, bem como a Geografia da Saúde.  

Considerando o universo amostral como sendo a população ribeirinha do município de 
Urbano Santos, foram aplicados um total de trinta questionários na forma de entrevistas, realizadas 
juntos aos moradores de cinco povoados, localizados ao longo do Rio da Boa Hora (Tabela 1).  

Através de observações feitas in loco foram obtidas informações sobre o uso e manejo dos 
recursos hídricos e quais as  doenças de veiculação hídricas mais evidente na bacia. Após a 
tabulação sobre a percepção ambiental dos ribeirinhos e identificado as principais doenças 
relacionadas com a água foi realizada junção dos seus resultados com os conhecimentos científicos 
adquiridos em vários artigos científicos.  

 
 

Tabela 1: Povoados do Universo Amostral 
 

 

Povoados Latitude Longitude Nº de 
questionários 
aplicados 

Representatividade  
amostral 

Cajueiro S 03°14’59.7” W 43°18’64.3” 19 19% 
Cajazeiras S 03°26’11.4” W 43°18’02.2” 32 32% 
Capão S 03°21’95.4” W 43°15’74.0” 08 08% 
Surrão S 03°19’74.3” W 43°18’99.7” 21 21% 
Queimadas S 03°12’79.9” W 43°23’59.5” 20 20% 

 
Fonte: Autor da pesquisa 
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Figura 1: localização da área de estudo. 

 

 
 

Fonte: Autor da pesquisa 
 

 
Para o levantamento de dados epidemiológicos de morbidade e mortalidade, utilizou-se a 

base de dados do departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS e do Órgão 
de gerenciamento para serviços de Saúde no município de Urbano Santos. Dentre as doenças de 
veiculação hídrica apresentada pelo Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS) destacamos a 
cólera, diarreia e gastroenterite de origem infecciosa, esquistossomose, amebíase, e dengue. 
 
Geografia da Saúde e suas Contribuições  
 

O crescimento populacional e econômico no século XX levou a se explorar de forma 
predatória os recursos naturais, em geral, e os recursos hídricos em particular, que tem se 
intensificado tanto em ambientes urbanos quanto rural, e as questões envolvendo a manutenção da 
qualidade e quantidade das águas superficiais tende a se agravar e causar danos à saúde coletiva. 
Estudos voltados à saúde coletiva vêm se desenvolvendo ao longo da história da humanidade com 
caráter interdisciplinar agregando saberem produzidos pelas ciências biomédicas, Epidemiológica, 
Geológica e Geográfica na tentativa de compreender as doenças que assolaram a sociedade em 
diferentes épocas.  

De acordo com Beaglehole (2010), o número de doenças causadas ou influenciada por 
fatores ambientais são muitas.  Assim, torna-se importante compreender o modo como um agente 
ambiental específico pode interferir na saúde humana e como as doenças se comportam e se 
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distribuem no espaço geográfico. Nesse sentido, a correlação das doenças com o meio ambiente 
aproximou o conhecimento geográfico aos estudos que envolvem a temática da saúde.  

A Geografia da Saúde auxilia na correlação e sistematização de informações com dimensões 
sociais e ambientais pertinentes ao espaço, se voltando aos estudos da espacialização de doenças e 
consequentes agravos a saúde coletiva, ao passo que contribui na prática do planejamento e 
minimização de impactos à saúde coletiva e, por conseguinte ao meio ambiente. 
 
Doenças de Veículação Hídrica 
 

No Brasil, cerca de 65% das internações hospitalares são provenientes de doenças de 
veiculação hídrica (BRASIL, 2005) associada muitas vezes as precárias condições de saneamento 
básico.  As doenças de veiculação hídricas são aquelas em que a água atua como veículo 
transmissor de agentes infecciosos, podendo ser um agente patogênico ingerido junto com água, 
transmitido durante atividades de higiene pessoal, por contato com a água contaminada, ou ainda, 
aquelas doenças causadas por organismos que tem um ciclo de vida relacionado com águas 
estagnadas (CAIRNCROSS e FEACHEM, 1990, apud ALMEIDA, 2009; TUNDISI, 2003). Nesse 
sentido, Tundisi (2003) aponta que as principais doenças hídricas são: cólera, disenteria, enterite, 
febre tifoide, hepatite infecciosa, poliomielite, disenteria, amebiana, esquistossomose, malária, febre 
amarela e dengue. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), grande parte de todas as doenças que se 
alastram nos países em desenvolvimento são provenientes da água de má qualidade. A água 
contaminada pode prejudicar a saúde das pessoas, nas seguintes situações:   

1 através da ingestão direta; 
2 na ingestão de alimentos;   
3 pelo seu uso na higiene pessoal e no lazer;   
4 na agricultura;   
5 na indústria.   
 
As doenças relacionadas com a água podem ser agrupadas conforme a Tabela 2, a seguir. 

 
Tabela 2: Doenças de veiculação hídrica e suas formas de transmissão e prevenção 

 
 

Grupo de doenças Formas de 
transmissão 

Principais doenças Formas de prevenção 

Transmitidas pela via 
feco-oral   

O organismo patogênico 
(agente causador de 
doença) é ingerido. 

diarréias e disenterias; 
cólera; giardíase; 
amebíase; ascaridíase 
(lombriga)... 

- proteger e tratar águas 
de abastecimento e 
evitar uso de fontes 
contaminadas... 

Controladas pela 
limpeza com a água 
(associadas ao 
abastecimento 
insuficiente de água) 

A falta de água e a 
higiene pessoal 
insuficiente criam 
condições favoráveis 
para sua disseminação 

infecções na pele e nos 
olhos, como tracoma e o 
tifo relacionado com 
piolhos, e a escabiose. 

- fornecer água em 
quantidade adequada e 
promover a higiene 
pessoal e doméstica. 

Associadas à água 
(uma parte do ciclo da 
vida do agente 
infeccioso ocorre em 
um animal aquático) 

O patogênico penetra 
pela pele ou é ingerido. 

esquistossomose.   - evitar o contato de 
pessoas com águas 
infectadas; - proteger 
mananciais. 

Transmitidas por 
vetores que se 
relacionam com a 
água 

As doenças são 
propagadas por insetos 
que nascem na água ou 
picam perto dela. 

malária; febre amarela; 
dengue; filariose 
(elefantíase). 

- combater os insetos 
transmissores; - eliminar 
condições que possam 
favorecer criadouros. 

                                            Fonte: Barros et al. (1995) 
 

As doenças de veiculação hídrica foram selecionadas de acordo com os mecanismos de 
transmissão, estabelecidos por Cairncross & Feachem (apud Heller, 1997)e revistos por Costa et al. 
(2002), e divididas em 5 grupos, conforme segue: 

Grupo A – Doenças diarréicas: constituídas pelas doenças feco-orais, diretamente 
relacionadas à ingestão de água com contaminantes, má higiene dos alimentos e a forma de 
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tratamento dos dejetos. Neste grupo estão as diarreias e disenterias, hepatite A, giardíase e 
amebíase. 

Grupo B – Verminoses: são doenças frequentes em comunidades em que a água para 
consumo doméstico não tem tratamento apropriado e os esgotos são tratados de forma inadequada. 
Neste estão as parasitoses intestinais. 

Grupo C – Doenças da pele: incluiram-se as relacionadas com os hábitos de higiene. Elegeu-
se o impetigo, a dermatofitose, micoses, escabiose e piodermite.  

Grupo D - Doenças dos olhos: selecionaram-se as conjuntivites.  
Grupo E – Doenças baseadas na água: aquelas transmitidas através do contato com a água, 

tais como a leptospirose e a esquistossomose. 
 
Resultados e Discussões 
 

A qualidade da água está intrinsicamente relacionada à saúde da população, visto que 80% 
das doenças do mundo são de veiculação hídrica, devido ao não tratamento da água e as péssimas 
condições sanitárias o que torna mais agravante as condições de saúde da população de baixa 
renda. Nesse sentido, a população de baixa renda é a que mais sofre com as consequências da 
ausência de infraestrutura do sistema de saneamento básico e ambiental e o difícil acesso a serviços 
da saúde.  

Além disso, a urbanização segregadora e o adensamento populacional urbano desprovido 
de infraestrutura tem resultado na falta de condições básicas de habitação, levando muitos a se 
destinarem a ocupações irregulares em áreas de risco, como próximo às margens de cursos de água 
e em locais com esgoto a céu aberto, criando um meio favorável à proliferação de doenças 
transmitidas por parasitas transmitidas por vetores como a dengue, a leishmaniose que envolve 
aspectos sanitários (MACEDO, 2008). 

A ausência de saneamento básico e água encanada sujeita a população a consumir água 
dos cursos de água não tratadas e ao mesmo tempo poluir o solo e as água superficiais e 
subterrâneas com o despejo de resíduos sólidos e efluentes domésticos. Tais condições degradam o 
meio ambiente e aumenta a possibilidade da população local contrair doenças de veiculação hídrica, 
como diarreias, dengue, esquistossomose e leptospirose. 

Nesse âmbito, as doenças de veiculação hídrica que se destacaram nos povoados da bacia 
hidrográfica do rio Boa Hora, foram cólera, diarreia, esquistossomose, amebíase, e dengue como 
pode ser visto no gráfico a seguir (figura 2).  

 
Figura 2 - Casos de doenças de veiculação hídrica nos povoados da bacia hidrográfica do Rio Boa Hora. 
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De acordo com os dados obtidos com a aplicação dos questionários, a dengue foi a 

doenças que mais se destacou entre as doenças de veiculação hídrica. A dengue caracteriza-se por 
ser uma doença infecciosa transmitida por um vetor relacionado à água, o mosquito Aedes aegypti 
que tem seu ciclo de vida relacionado ao acúmulo de água e se propaga, principalmente, no verão 
em que há maiores incidências de chuvas e temperaturas elevadas que proporcionam uma maior 
proliferação do mosquito.  

O armazenamento precário da água e a falta de destino adequando para o lixo contribuem 
para a proliferação de criadouros potenciais para o Aedes aegypti, sendo então necessário o 
tratamento preventivo por meio do saneamento ambiental, bem como ações integradas de educação 
em saúde visando uma reeducação e conscientização da população e uma vigilância epidemiológica 
mais ampla. 

Com a amebíase foram registrados cinco casos de internações, respectivamente. Ambas 
são contraídas a partir da ingestão de água ou alimentos contaminados. A amebíase através da 
ingestão de alimento ou água contaminada com cistos do protozoário Entamoeba e a shiguelose com 
a bactéria do gênero Shiguella. Consequentemente, a amebíase e a shiguelose podem ser 
prevenidas da mesma forma, com tratamento preventivo por meio de saneamento básico, melhorias 
da qualidade da água consumida, destino adequado de lixo e dejetos e intensificação da higiene 
pessoal e alimentar.  

Outras doenças foram também significativas como a diarreia e a cólera, doenças que afeta 
mais crianças e idosos nos povoados, são os indivíduos mais vulneráveis as condições precárias de 
saneamento básico. Todos os povoados possuem posto de saúde e assistência de agentes 
comunitários de saúde, mas não é suficiente para conscientização da população desses povoados.  

A partir do exposto, pode-se concluir que as doenças de veiculação hídrica analisadas 
tiveram a sua proliferação condicionada não apenas a qualidade da água, mas também à 
organização espacial da sociedade, que como visto se deu de forma contraditória no espaço urbano, 
restringindo o acesso igualitário a infraestruturas públicas que em ausência auxiliam no surgimento 
de enfermidades.  Assim, verifica-se a importância da Geografia da Saúde, enquanto ciência munida 
de estudos a cerca das relações temporais entre o meio ambiente e a sociedade, para indicar, 
conhecer, avaliar e auxiliar em intervenções relacionadas à saúde pública, principalmente às que são 
condicionadas pelo meio ambiente.  

Observou-se em alguns períodos uma relação de similaridade entre a maior pluviosidade e 
a maior ocorrência das doenças de veiculação hídrica. Adicionalmente, cumpre ressaltar, que o 
saneamento é um serviço essencial a população e por isso deve ser julgado com prioridade pelos 
governos para reduzir a morbidade e mortalidade, bem como garantir qualidade de vida. 

 
 

Considerações Finais 
 

A ocupação humana da área de estudo ocorreu de forma mal planejada nos últimos anos 
sem que houvesse a infra-estrutura necessária para sustentá-la. A inexistência de sistemas de coleta 
e tratamento de esgotos está gerando pressão sobre os recursos hídricos e o ambiente como um 
todo e, consequentemente, resultam em efeitos nocivos sobre aqueles que deles se utilizam. 

São necessários estudos mais detalhados e rigorosos da água sob o aspecto de saúde 
publica, mais especificamente esgotamento sanitário de fossas, para garantir a saúde de algumas 
comunidades que consomem diretamente a água do Rio da Boa Hora, tanto para consumo para 
lazer. 

A solução destes problemas depende em primeiro lugar, da conscientização de todos na 
importância da preservação e uso racional e integrado dos recursos naturais e recursos hídricos, bem 
como da participação de todos no debate destes problemas e na implantação das medidas 
necessárias. Na verdade muito dos problemas surgem na inobservância da legislação já existente, 
até mesmo por parte dos órgãos públicos e muitas falhas se configuram por inadequação de medidas 
à realidade ecológica e sócio econômica da região. 

Sensibilização de autoridades locais e dos próprios usuários devem cruzar-se afim de nortear um 
planejamento de suas atividades de forma a caminhar para uma gestão participativa de fato. Dessa 
forma, pode-se buscar o sucesso e a sustentabilidade de todo contexto ambiental de desenvolvimento e 
melhoria de qualidade de vida idealizado para região da bacia do Rio da Boa Hora.    

Assim, conclui-se que a ocupação da área de estudo sem as políticas de saneamento 
ambiental adequadas já está se refletindo no aumento das doenças de veiculação hídrica e, 
consequentemente gastos com internações hospitalares. As doenças de veiculação hídrica poderiam 
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ser evitadas, ou amenizadas, caso as políticas públicas de saneamento fossem adequadas à 
realidade ali existente.  

É inegável a importância dos serviços de saneamento básico, tanto na prevenção de 
doenças, quanto na preservação do meio ambiente. A incorporação de aspectos ambientais nas 
ações de saneamento representa um avanço significativo, em termos de legislação, mas é preciso 
criar condições para que os serviços de saneamento sejam implementados e sejam acessíveis a 
todos. 
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Resumo 
O objetivo principal deste trabalho é analisar a dinâmica da infestação e dos casos notificados como 
dengue em 2015, visto que estes possivelmente representaram a subnotificação dos primeiros casos 
de Zika Vírus (ZIKV). Este estudo é norteado a partir de uma abordagem multidisciplinar, com bases 
na geografia socioambiental. Além disso, foram levantados dados referentes às condições ambientais 
a partir do Censo do IBGE (2010) e dados de dengue e ZIKV e os índices de infestação do Aedes 
aegypti. Para análise utilizou-se as planilhas do Excel e o software R

®
. No geoprocessamento dos 

dados utilizou-se os softwares ArcGis 10.1
®
 e QGis 2.0

®
. Em 2015, foram notificados 3.125 casos de 

ZIKV. A distribuição dos casos de ZIKV, segundo o sexo, demonstrou predomínio do sexo feminino e 
faixa etária entre 20 a 34 anos. Em relação ao número de casos de dengue, no ano de 2015, foram 
notificados 2.277 casos no município, com maior registro no mês de abril.  Na espacialização dos 
casos notificados por bairros urbanos, percebeu-se que várias localidades apresentaram mais de 100 
casos. Os índices de infestação predial demonstram que no período de maior pluviosidade, houve 
uma maior quantidade de localidades com índices elevados. Desta forma, concluiu-se que diversos 
fatores interferiram na dinâmica do avanço destes agravos em São Luís, portanto, este estudo 
colabora para demonstrar a necessidade de políticas públicas direcionadas a uma melhor gestão e 
planejamento do espaço urbano, bem como de políticas de promoção da saúde que influenciem 
mudanças nos hábitos das populações vulneráveis. 
 
Palavras-chave: Geoprocessamento. Zika vírus. Subnotificações. Arbovírus. 
 
 
Abstract 
The main objective of this paper is to analyze the dynamic of the infestation and of the notified cases 
as dengue fever in 2015, because these possibly represented the subnotification of the first cases of 
Zika virus (ZIKV). This etude is headed as from a multidisciplinary approach, with bases in the social-
environmental geography. Besides that, were surveyed data referent to the environmental conditions 
as from the census of IBGE (2010) and dengue and ZIKV data and the infestation indexes of the 
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Aedes aegypti. For analysis was used the spreadsheets of the Excell and the software R

®
. On the 

data geoprocessing were used the softwares ArcGis 10.1
®
 and QGis 2.0

®
. In 2015, were notified 

3.125 cases of ZIKV. The distribution of ZIKV cases, according sex, showed predominance of the sex 
female and the age range between 20 and 34 years old. With regard to the number cases of dengue, 
in the 2015 year, were notified 2.227 cases on the municipality, with larger registry in the April month. 
In the spatialization of the notified cases by urban neighborhoods, was realized that many localities 
presented over 100 cases. The building infestation indexes show that on the period of bigger rainfall, 
there was a higher quantity of localities with elevated indexes. This way, is concluded than several 
factors interfered in the dynamic of the advance of these health hazards in São Luís, therefore, this 
study collaborates to demonstrate the necessity of public policies directed to a better management 
and planning of the urban space, as well policies of health promotion which influent changes on the 
habits of the vulnerable populations. 
 
Key words: Geoprocessing. Zika Virus. Subnotifications. Arbovirus. 
 
 
Introdução 
 

As alterações no espaço geográfico foram intensificadas nas últimas décadas com o 
surgimento de novas tecnologias, processos de industrialização e urbanização das cidades. Estas 
alterações trouxeram consigo diversas consequências para o meio social, como precário acesso a 
saneamento básico e a serviços de saúde, modificações das paisagens, retirada de vegetação e 
produção excessiva de resíduos sólidos, pobreza entre outros (SANTOS, 1993). 

No campo da saúde estas condições do meio social e natural propiciaram a emergência e 
reemergência de diversas doenças e o desenvolvimento de vetores de doenças, proporcionando o 
aumento destes agravos. Algumas doenças transmissíveis por vetores se deram de forma mais 
intensificada em países tropicais com condições sociais e ambientais precárias (ROJAS, 1998). 

No contexto das condições ambientais das cidades brasileiras, destacam-se os problemas 
ligados ao saneamento básico, como abastecimento de água, rede coletora de resíduos sólidos e 
esgoto, em que se percebe a ausência de planejamento no desenvolvimento dos ambientes urbanos. 
As cidades passaram por um processo acelerado de urbanização e trouxeram consigo sérios 
problemas sociais e ambientais. Para De La Jara et al (2011, p. 197) “é necessário conhecer o 
fenômeno da urbanização para conhecermos seus efeitos na determinação da saúde”. A 
determinação social da saúde está diretamente associada à qualidade de vida do indivíduo, segundo 
a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os determinantes sociais da 
saúde estão ligados a fatores sociais culturais, econômicos, étnico-raciais, psicológicos e 
comportamentais, que vão influenciar no desenvolvimento de doenças ou em seus riscos (BUSS & 
PELLEGRINI FILHO, 2007).  

Sobre as arboviroses, doenças transmitidas por vetores, estas apresentam uma importância 
considerável em saúde pública, pois estão associadas frequentemente com surtos e epidemias, 
gerando impactos econômicos e sociais em muitos países (COELHO, 2015). Vários fatores têm 
contribuído para a emergência e disseminação das arboviroses, como dengue, febre de chikungunya 
(CHIKV) e febre pelo vírus Zika (ZIKV), dentre eles a distribuição global dos vetores potenciais 
dessas doenças: o Aedes aegypti e o Aedes albopictus, que exige maiores esforços da vigilância e 
controle desses agravos (AZEVEDO et al., 2015; GALATI et al., 2015). 

No Brasil, a situação epidemiológica dessas arboviroses representa uma relevante 
preocupação no cenário da saúde pública. A dengue permanece caracterizada pelo aumento dos 
casos graves e de óbitos. Somando-se a essa situação, surgem novos desafios pela circulação de 
CHIKV e ZIKV, com sintomas similares aos da dengue. Estes agravos são caracterizadas como 
doenças febris, inespecíficas, de diagnóstico clínico, em um primeiro momento, difícil de ser 
diferenciado (COELHO, 2015). 

Em 2012, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a dengue como a doença viral 
mais importante do mundo, reconhecendo-a como problema de saúde pública e coletiva global. 
Estima-se que a doença afete anualmente cerca de 50 a 100 milhões de pessoas, e que sua 
incidência aumenta 30 vezes a cada ano, com registros endêmicos em mais de 100 países (WHO, 
2012). Sobre a evolução da doença ao longo dos anos, ressalta-se que mesmo estes valores sendo 
muito elevados, ainda existe o problema das subnoficações de casos em diversos países, por 
problemas no diagnóstico, precarização do serviço de saúde e de notificação.  

No Brasil, o vetor mais frequente de transmissão da dengue é o Aedes aegypti (CHOUIN-
CARNEIRO et al, 2016). Este vetor ganhou ainda mais notoriedade com a descoberta da transmissão 
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de outras doenças que se espalham pelo Brasil a partir de 2014, como a doença aguda pelo vírus 
Zika (ZIKV) e a febre Chikungunya (CHIKV) (FIGUEIREDO, 2016).  

Em fevereiro de 2016, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou que o surto de ZIKV 
constituía uma emergência internacional em saúde pública por causa da possível ligação com 
microcefalia e outras síndromes neurológicas (SAMPATHKUMAR e SANCHEZ, 2016). A OMS 
também tem emitido alertas para a presença do ZIKV em vários países latino-americanos: Colômbia, 
Suriname, Guatemala, El Salvador, México, Paraguai, Venezuela e Panamá (GATHERER e KOHL, 
2016). 

Ainda, há que se considerar a implicação da infecção pelo ZIKV em gestantes na ocorrência 
de microcefalia em recém-nascidos. Esta hipótese foi levantada após a detecção do aumento 
inesperado no número de casos de microcefalia, inicialmente em Pernambuco e posteriormente em 
outros da região Nordeste do Brasil, a partir de outubro de 2015. Em novembro de 2015, o Ministério 
da Saúde confirmou a relação entre a infecção pelo vírus Zika e a ocorrência de microcefalia. 

As crianças com microcefalia podem apresentar epilepsia, paralisia cerebral, retardo no 
desenvolvimento cognitivo, motor e fala, além de problemas de visão e audição (ASHWAL et al., 
2009). Além disso, outros problemas graves foram identificados devido a esta infecção viral, como 
injuria do SNC, restrição do crescimento fetal, insuficiência placentária e morte fetal (SCHRAM, 
2016). 

O ZIKV foi isolado inicialmente em macacos Rhesus na África, mais precisamente em 
Uganda, no ano de 1947, e é responsável, nos dias atuais, por uma arbovirose emergente no mundo. 
Até recentemente, apenas casos humanos esporádicos foram registrados. O ZIKV é transmitido 
principalmente por transmissão vetorial. Também existe a possibilidade de transmissão pela via 
sexual, por transfusão sanguínea e neonatal (LUZ, 2015) 

Os primeiros casos ZIKV em seres humanos foram detectados em 1952 em Uganda e 
Tanzânia. Posteriormente, o vírus foi relatado em regiões equatoriais na África e Ásia, onde foi 
associada a infecções esporádicas (LABEAUD, 2016). Em 2007, a primeira epidemia ocorreu em 
Yap, Micronésia. Em 2013, um surto foi relatado na Polinésia Francesa (BUPONT-ROUZEYROL et 
al., 2015). Em 2014, infecções por ZIKV foram detectadas no hemisfério ocidental, na Ilha de Pascoa, 
Chile. Posteriormente, se espalhou por toda a América Latina (DYER, 2015).  

No território brasileiro, em outubro de 2014, em municípios do estado do Rio Grande do 
Norte, foi notificada a ocorrência de uma doença exantemática, suspeitou-se de febre causada pelo 
vírus CHIKV, ou febre chikungunya, entretanto, foram realizadas sorologias de detecção de IgM para 
a doença, com resultados não reagentes. Em fevereiro de 2015, o estado da Paraíba registrou 
indivíduos que apresentavam o mesmo quadro observado no Rio Grande do Norte. Em março do 
mesmo ano, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Estado do Maranhão 
(CIEVS/ MA) iniciou no município de Barra do Corda - MA, uma investigação dos casos de síndrome 
exantemática de origem indeterminada (FANTINATO et al., 2016). 

No primeiro semestre de 2015, foram confirmados os primeiros casos em alguns municípios 
do Nordeste do Brasil, sete casos da doença confirmados em Salvador – BA. (CAMPOS et al., 2015) 
e oito casos da doença em Natal – RN (ZANLUCA et al., 2015). Em julho de 2015, do Estado da 
Bahia também apresentou casos de síndrome de Guillain-Barré (SGB) em pacientes com história de 
doença exantemática, foram confirmados 42 casos destes, 26 tinham uma história prévia de infecção 
ZIKV ou DENV (HEUKELBACH et al., 2016). 

Em setembro de 2015, foi detectado um aumento do número de crianças nascidas com 
microcefalia em áreas afetadas pelo ZIKV (SAMPATHKUMAR e SANCHEZ, 2016).  No final de 2015, 
foram notificados 509 casos, Pernambuco foi o estado registrou o maior número de casos (646), 
seguido pelos estados de Paraíba (248), Rio Grande do Norte (79), Sergipe (77), Alagoas (59), Bahia 
(37), Piauí (36), Ceará (25), Rio de Janeiro (13), Maranhão (12), Tocantins (12), Goiás (2), Distrito 
Federal (1) e Mato Grosso do Sul (1) (ECDC, 2015). 

Até dezembro de 2016, foram registrados 214.193 casos prováveis de febre pelo vírus Zika 
no país (taxa de incidência de 96,3 casos/100 mil hab.), tendo sido confirmados 101.851 casos. No 
estado do Maranhão 4.385 casos foram confirmados (BRASIL, 2016). 

A cada reentrada ou entrada de sorotipo viral de arboviroses no território brasileiro, é possível 
evidenciar o aumento do número de notificações.  Numa análise breve dos casos de dengue no país, 
percebe-se que no ano de 2002 com a reentrada do sorotipo DEN-3, o país totalizou mais de 900 mil 
casos. Em 2007, uma das maiores epidemias no Brasil, foram mais de 700 mil casos e no ano de 
2010, o Brasil ultrapassou mais de 1 milhão de casos no notificados (CATÃO, 2011). Já em 2013 e 
2015, registrou 1.452.489 e 1.638.058 casos, respectivamente. Em 2016, até a semana 
epidemiológica 49 em 10 de dezembro de 2016 foram notificados 1.487.673 casos (BRASIL, 2016). 
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Na região nordeste, as epidemias de arboviroses têm se acentuando, em alguns anos o total 

de notificados de dengue é acima de 200.000 casos, como em 2002 (266.767 casos), 2008 (207.808 
casos), 2012 (22.913 casos) e 2015 (313.192 casos). O estado do Maranhão possui casos notificados 
dos quatro sorotipos virais, e nos últimos anos também a doença vem avançando. Nos anos de 1998, 
2007, 2011 e 2015, foram registrados os maiores números de casos no estado, onde a capital São 
Luís obteve o maior número de registros de casos de dengue (BRASIL, 2016). 

Estudos realizados em São Luís, como o de Gonçalves Neto & Rebêlo (2004), Araújo & 
Nunes (2005), Fernandes et al (2013), Masullo (2013) e Moreira (2016), revelam que o município de 
São Luís possui um padrão da doença, com os maiores números de casos notificados no período de 
abril a agosto. As temperaturas mantem-se ideal para o desenvolvimento do vetor durante o ano todo, 
mas a infestação do Aedes aegypti possui maior relação com a pluviosidade. 

Diante deste contexto, este estudo parte-se da hipótese que o município passa por um 
processo de urbanização responsável por diversos indicadores sociais que influenciam na 
proliferação do mosquito vetor, o Aedes aegypti, bem como que as condições ambientais naturais, 
sobretudo a pluviosidade, também estão relacionadas à prevalência da infestação do vetor e 
consequentemente da circulação dos vírus da ZIKV e da dengue. 

No município de São Luís, capital do estado do Maranhão, a lógica da introdução do ZIKV 
não foi diferente do resto do país, em especial no concernente ao avanço da distribuição e da difusão 
da doença em 2015, quando a mesma passou por um intenso processo de subnotificação. Desta 
forma, este trabalho realiza uma análise integrada dos casos notificados de dengue e ZIKV no ano de 
2015, visto que possivelmente os dados de dengue deste ano representaram a subnotificação dos 
primeiros casos de ZIKV, quando ainda o ZIKV ainda não fazia parte do grupo de doenças de 
notificação compulsória, passando a integrar a lista de fevereiro de 2016. Há que se destacar que o 
Maranhão foi um dos primeiros estados brasileiros a notificar este agravo. Dessa forma, o objetivo 
principal deste trabalho é analisar a dinâmica da infestação e dos casos notificados de dengue em 
2015 e os primeiros casos notificados de ZIKV.  

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

Este estudo é norteado a partir de uma abordagem multidisciplinar, com bases na teoria dos 
sistemas (abordagem sistêmica/complexo patogênico) e na geografia socioambiental (MONTEIRO, 
1971, MENDONÇA, 2001, OLIVEIRA, 2006; ROSEGHINI, 2013; AQUINO JÚNIOR, 2014). 

A fundamentação teórica destacou os aspectos históricos de disseminação da dengue e da 
ZIKV pelo mundo, bem como a ecologia do vetor. Além disso, abordam-se os pressupostos das 
análises ambientais na área da saúde, com enfoque na aplicabilidade das ferramentas de 
geoprocessamento e os conceitos riscos e vulnerabilidades ambientais. 

Na segunda etapa desta pesquisa, foram levantados dados referentes às condições 
ambientais a partir do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010) e 
levantamento de dados de dengue e ZIKV, tais como número de casos e índices de infestação do 
vetor.  

Sobre os métodos e procedimentos, utilizou-se dados secundários obtidos pelo censo do 
IBGE (2010), com unidade básica de análise por setores censitários. Os dados foram organizados em 
planilhas do Microsoft Excel e definidos pelas variáveis: aglomerados subnormais, esgoto a céu 
aberto, sem abastecimento de água e sem acesso a coleta de lixo. Estas variáveis foram escolhidas 
pela capacidade de retratarem o estado ambiental que influencia no desenvolvimento do Aedes 
aegypti. Estes dados foram organizados e calculou-se os percentuais de domicílios de cada indicador 
por setor censitário. Para espacialização dos dados socioambientais foi utilizado malha digital do 
IBGE (2010) com recorte para o município de São Luís. 

O quantitativo de casos notificados como dengue e ZIKV em 2015 foi disponibilizado pela 
Secretaria de Estado da Saúde – SES. Por envolver pessoas, a pesquisa foi submetida a apreciação 
do Comitê de Ética conforme Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, para a 
dengue e no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário da Universidade Federal 
do Maranhão (HUUFMA) através da Plataforma Brasil, para os casos de ZIKV, ambos com pareceres 
favoráveis obtidos no referido ano com os números de protocolo 48366515.0.0000.5087/2015 e 
60952916.9.0000.5086, respectivamente. 

Organizou-se ainda nessa etapa os dados secundários de infestação predial. Este dado é 
coletado a partir do Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti (LIRAa) realizado pelos 
agentes de endemias do município. Trata-se de uma metodologia recomendada pelo Ministério da 
Saúde (BRASIL, 2005) para a determinação da quantidade de imóveis com a presença do mosquito 
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vetor da dengue (Aedes aegypti), os agentes de endemias realizam a inspeção do imóvel e caso 
encontrem larvas do mosquito, e este material é colhido e enviado para um laboratório para 
confirmação da espécie transmissora das doenças.   

Para os dados de IIP e casos de dengue, as escalas temporais de análise foram definidas 
para o ano de 2015. Para as espacializações foi utilizado a malha digital disponibilizada pelo Instituto 
da Cidade, Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural (INCID, 2013) de bairros urbanos, excluindo as 
análises das localidades rurais. No caso das análises do LIRAa os bairros foram agrupados em 
estratos, que não ultrapassem 12.000 imóveis cada um, como é definido pelo Programa de Controle 
da Dengue Municipal.   

No tratamento dos dados foram utilizadas planilhas do Microsoft Excel e o software R
®
. Nas 

espacializações foram utilizadas as ferramentas do Sistema de Informações Geográficas – SIG, 
formando um grande banco de dados das variáveis já descritas. Foram utilizadas para o 
geoprocessamento dos dados o Google Earth Pro

®
, ArcGis 10.1

®
 e QGis 2.0

®
. 

 
 

Caracterização da área 
 

O município de São Luís está localizado na Ilha do Maranhão (Mapa 1), entre as 
coordenadas de 02º 22’23” e 02º 51’00” de latitude sul e 44º 26’41” e 43º 59’41” de longitude oeste de 
Greenwich. Ocupa cerca de 57% da Ilha, tendo como limites as baías de São José e São Marcos e o 
município de São José de Ribamar. Está inserido na Microrregião Geográfica da Aglomeração 
Urbana de São Luís juntamente com os municípios de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e 
Raposa. É a capital do estado do Maranhão e o município mais populoso, com estimativa de 
1.082.935 habitantes em 2016 (IBGE, 2016), com área territorial de 834,785 km² e densidade 
demográfica de 1.215,69 hab/km² (IBGE, 2010). 

 
Mapa 1: Mapa de localização da área 

 
Fonte de dados: IBGE (2010) 
Elaboração: GARCÊS JÚNIOR, 2016. 

 
O início do processo de ocupação de São Luís deu-se efetivamente no ano de 1612, em 

decorrência da chegada dos franceses à Ilha do Maranhão. Entretanto, só no final do século XVII e 
início do século XVIII houve um crescimento urbano significativo em função de desenvolvimento do 
comércio do algodão. Neste período dar-se uma transformação da configuração espacial da cidade, a 
área urbana em torno do que hoje é o Centro Histórico, cresceu sem planejamento prévio, com várias 
outras áreas da cidade (RIBEIRO, 2001). 
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Na década de 1980 e seguintes, o município de São Luís passou por um processo 

acelerado de crescimento urbano, sobretudo, com a implantação de grandes empreendimentos 
industriais como Projeto Grande Carajás, a Companhia Vale do Rio Doce - CVRD e o Consórcio de 
Alumínio do Maranhão – ALUMAR; e de construções de grandes projetos imobiliários, como 
conjuntos habitacionais e construção de avenidas e pontes (SANTOS & MENDES, 2005).  

A atual configuração da infraestrutura e serviços urbanos não contemplam todo o 
contingente populacional, resultando em sérios problemas urbanos, como a ocupação de áreas 
irregulares, ineficazes sistema de abastecimento de água, esgoto e coleta de lixo, dentre outros 
transtornos que estão presente, de forma similar, as grandes cidades brasileiras.  

Há uma convergência das pesquisas que utilizam a relação entre indicadores urbanos e 
condições de vida da população, para apontar que a oferta de infraestrutura e serviços urbanos, 
interferem diretamente na saúde pública.  

Neste contexto, Garcez Junior (2017) utilizou quatro indicadores urbanos de São Luís para 
desenvolver e proliferar o vetor da dengue; e consequentemente, tornar os moradores mais 
vulneráveis ao adoecimento pelo agravo. O autor avaliou aglomerados subnormais, percentual de 
domicílios sem acesso ao abastecimento de água da rede geral, percentual de domicílios com esgoto 
a céu aberto e de domicílios sem lixo coletado. 

Para o IBGE (2010), em São Luís foram identificados 232 setores censitários subnormais 
(Mapa 2). Nestes setores foram levantados 61.845 domicílios, o que corresponde a cerca de 22,3% 
do total de domicílios de São Luís (276.812 domicílios), onde habitam 232.912 pessoas, ou seja, 
22,9% da população. 

 
Mapa 2: Aglomerados Subnormais do município de São Luís 

 
Fonte de dados: IBGE (2010) 
Elaboração: GARCÊS JÚNIOR, 2016. 

 
 Para o segundo indicador, identificou-se que a capital maranhense, conta com 65.451 

domicílios sem acesso a rede geral de abastecimento de água, representando 23,6% do total geral 
dos domicílios. Entretanto, mesmo entre o percentual de domicílios, com acesso à rede geral, em 
diversos bairros, o abastecimento é realizado de forma intermitente pela Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão – CAEMA. 

Quanto ao indicador esgoto a céu aberto, o autor supracitado descreve como a situação 
mais preocupante, considerando “[...] que cerca de 23,8% dos domicílios estão em áreas com esgoto 
a céu aberto, estas áreas estão espalhadas por toda cidade” (GARCÊS JÚNIOR, 2017, p. 64-65). 
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Relata ainda que segundo o censo de 2010, “apenas 44,9% dos domicílios possuíam acesso a rede 
geral de esgoto, isto implica diretamente na qualidade de vida da população e influencia no 
desenvolvimento de doenças como diarreias agudas, micoses, dengue e outras”. 

Por fim, domicílios sem coleta regular de resíduos, foram identificados “[...] em torno de 
24.473 domicílios, correspondendo a apenas 8,8% do total de domicílios. Cerca de 86,2% possui 
serviço coletado por serviços de limpeza pública, alternado entre 2 a 3 dias o dia de recolhimento” 
(GARCÊS JÚNIOR, 2017, p.62). 

Entre os quatro indicadores avaliados, domicílios sem coleta regular de resíduos foi 
considerado o menos preocupante; entretanto, ainda assim a cidade apresenta problemas em relação 
ao destino final dos resíduos coletados. Até 2015, os resíduos eram armazenados no “Aterro da 
Ribeira”, quando foi desativado e iniciado o processo de implantação de outro aterro fora da Ilha do 
Maranhão. Paralelamente, ainda existem muitas áreas com lixões a céu aberto, o que pode contribuir 
como áreas de criadouros para o vetor da dengue e outros agravos. 

Pelo exposto, pode-se considerar que São Luís dispõe de condicionantes de infraestrutura 
urbana favorável a proliferação do vetor da dengue e; portanto, de epidemias da doença.  

 
 
A problemática da subnotificação dos casos de ZIKA em São Luís-MA 
 

A dengue adquiriu importância epidemiológica no Brasil em 1986, quando uma epidemia com 
circulação do sorotipo DEN-1 atinge o Rio de Janeiro e posteriormente o Nordeste brasileiro, 
tornando-se desde então uma doença endêmica no território brasileiro, com surtos anuais de carácter 
sazonal, com maior incidência nos meses mais quentes e chuvosos, nos primeiros meses do ano 
(FUNASA, 1999). 

Apesar da dengue ganhar notoriedade apenas na década 1980, Teixeira, Barreto & Guerra 
(1999) relatam que alguns estudos apontam que em meados do século XIX, entre 1840 e 1860, nas 
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro já haviam relatos da doença. Porém, como ressalta Pedro 
(1923) e Soares (1928) apud Teixeira, Barreto & Guerra (1999), o primeiro relato médico foi no Rio de 
Janeiro (1916), em Niterói e Salvador (1923), nesta última cidade relata-se a chegada de casos 
suspeitos em um navio francês, porém não foram registrados posteriormente casos autóctones.  

Até a primeira comprovação laboratorial da circulação do vírus no Brasil (1982), houve um 
forte combate ao Aedes aegypti em toda América, no território brasileiro tem-se este combate mais 
efetivo devido às epidemias de febre amarela. Com registro dessa doença desde 1685, no início do 
século XX têm-se uma grande epidemia no Rio de Janeiro e em outras cidades brasileiras, cabendo 
ao Diretor Geral de Saúde Pública, Oswaldo Cruz, a incumbência de eliminar a doença do país. Cria-
se o Serviço de Profilaxia da Febre Amarela, que resultará na chamada “Revolta da Vacina”, 
imunizando a população contra a doença, conseguindo então a erradicação da doença em 1909 
(FRANCO, 1976).  

A ausência de notificação de casos de febre amarela não durou muito tempo e em 1931 
surge novos surtos no Rio de Janeiro e no Nordeste. Como medida de combate o governo brasileiro 
assina convênio com a Fundação Rockefeller para erradicar o mosquito vetor da febre amarela, 
atividade que já vinha sendo realizada em outros países da América no combate ao mesmo vetor, 
porém o problema mais grave nos outros países estava relacionado à dengue (DONALÍSIO, 1999; 
LÖWY, 1999). Estas medidas resultaram na declaração na XV Conferência Sanitária Pan-americana 
em 1958 da erradicação do Aedes aegypti do território brasileiro (FUNASA, 2001). 

Após este período que se tem o registro da reintrodução do vetor da dengue no território 
brasileiro. Meira (1916) e Pedro (1923) apud Teixeira, Barreto & Guerra (1999) apontam que em 
1953/1954 foi realizado na Amazônia um inquérito epidemiológico encontrando soropositividade para 
dengue, entretanto nesta região a comprovação de epidemia só ocorre em 1982, quando da 
confirmação laboratorial em Boa Vista, estado de Roraima, a ocorrência de 11 mil casos de dengue e 
o isolamento de dois sorotipos: DEN-1 e DEN-4, tendo como hipótese a entrada do vírus por via 
terrestres através da Venezuela. Em 1986 o vírus atinge o Rio de Janeiro e posteriormente o 
Nordeste, como já mencionado acima. 

Em relação ao ZIKV, duas hipóteses principais foram levantadas para explicar como ZIKV 
entrou no Brasil. A primeira é que o vírus foi introduzido durante os jogos de futebol da Copa do 
Mundo, realizada no país entre junho e julho de 2014 (ZANLUCA et al., 2015) e a segunda hipótese 
sugere-se que o vírus entrou no Brasil durante o campeonato de canoagem realizado no Rio de 
Janeiro, em agosto de 2014, com a participação de atletas de quatro países do Pacífico: Polinésia 
Francesa, Nova Caledônia, Ilhas Cook e Ilha de Páscoa (WEAVER, 2016). 
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A transmissão do ZIKV no Brasil traz muitas preocupações: o contexto social e ecológico nas 

Américas, particularmente no Brasil, favorece a propagação de arbovírus e a ocorrência de casos 
graves associados à cocirculação viral; a estratégia atual para combater o vetor na maioria das áreas 
tem se mostrado ineficaz; as condições climáticas e ambientais são adequadas para a atividade e 
reprodução do vetor; cidades lotadas com intenso fluxo de viajantes torna o Brasil não só vulnerável a 
grandes surtos, mas também um ponto de dispersão dos casos para o resto do mundo (VERAS et al. 
2016). 

No município de São Luís, em 2015 foram notificados 86 casos positivos de ZIKV segundo a 
Secretaria Estadual de Saúde, no entanto, 3.125 casos de ZIKV foram registrados, segundo planilha 
fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís. A distribuição dos casos de ZIKV, 
segundo o sexo, demonstrou predomínio do sexo feminino, ou seja, 59% (1838 casos). 

Em relação à faixa etária, do número de casos ZIKV em São Luís, predominou entre 20 a 34 
anos, com mais de 100 casos no ano de 2015 (Gráfico 1).  

 

 
Gráfico 1: Distribuição da faixa etária dos casos notificados de ZIKV 
Fonte de dados: SEMUS, 2015. 
Elaboração: Garcês Júnior, 2016. 

 
Acredita-se que o número de casos de ZIKV seja bem superior que o notificado no ano de 

2015, ou que talvez se deva à subnotificação por ter sintomas leves ou não manifestam sinais ou 
sintomas, além disso, existe a possibilidade de que muitos doentes não procuraram os serviços de 
saúde e os casos não foram contabilizados nas estatísticas oficiais. 

Vale lembrar que no Brasil, a notificação de casos de ZIKV se tornou compulsória somente 
em fevereiro de 2016 assim como as outras arboviroses dengue e Chikungunya, que já pertenciam à 
Lista Nacional de Notificação Compulsória. 

Desde 2015 a circulação de ZIKV ocorre simultaneamente às epidemias de dengue e 
chikungunya (CHIKV) o que dificultou o manejo clínico dos pacientes. Segundo Luz et al (2015) a 
forma de apresentação clínica da infecção por ZIKV pode ser confundida com outras doenças febris, 
principalmente dengue e febre chikungunya e este achado clinico, somado à indisponibilidade de 
testes diagnósticos específicos nas unidades hospitalares, contribui para a subnotificação dos casos 
e desconhecimento da real incidência da febre pelo ZIKV. 
 
Análise dos casos de dengue em 2015 

 
No ano de 2015, foram notificados 2.277 casos de dengue em São Luís, cujo mês com maior 

registro foi abril com 541 casos e o mês janeiro foi o que registrou o menor número de notificações, 
com 28 casos. Destaca-se neste ano o mês dezembro que notificou 332 casos, diferenciando-se dos 
anos anteriores, quando em dezembro havia poucos registros (Gráfico 2). Para a Secretaria Municipal 
de Saúde, esse aumento das notificações deu-se pela circulação de ZIKV e da febre Chikungunya. 
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Gráfico 2: Distribuição dos casos de dengue em São Luís - ano 2015. 
Fonte de dados: SES-MA, 2015. 

Elaboração: Garcês Júnior, 2016.  
 

Na espacialização dos casos notificados por bairros urbanos, percebeu-se que várias 
localidades apresentaram mais de 100 casos: São Francisco, 173 casos; Cohatrac IV 115 casos e 
Apeadouro com 105 casos. Seis bairros apresentaram de 51 a 100 casos, são eles: Alemanha, 
Coroadinho, Cohatrac II, Cidade Operária, Bequimão e Liberdade. 18 bairros de 26 a 50 casos e 89 
registraram de 1 a 25 casos (Mapa 2).  

 
Mapa 2: Casos por bairro em São Luís – ano de 2015. 

 
Fonte de dados: SES-MA, 2015. 
Elaboração: GARCÊS JÚNIOR, 2016. 

 
A partir das análises espaciais por localidade, identificou-se que no ano de 2015, foram 

registrados um grande número de localidades com altos valores de notificações, isto pode ser 
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justificado pela expansão da dengue pela cidade e consequentemente o maior número de 
notificações.  

Alguns bairros que foram identificados com índices elevados de casos possuem graves 
problemas de saneamento, como o Coroadinho e a Liberdade, em detrimento de outros bairros com 
melhores condições de saneamento que registraram poucos casos, como Calhau e Renascença, 
evidenciando desta forma, que apesar da dengue está presente em todas as localidades da cidade 
de São Luís, as áreas com acesso deficitário aos serviços básico de saneamento são as que mais 
são afetas pela dengue, trazendo à baila as desigualdades em saúde de São Luís.  

A problemática ambiental com precária infraestrutura urbana, como de saneamento ou 
descarte de resíduos, não só favoreceu o avanço da dengue, como também foi responsável pelo 
aumento dos índices de infestação do Aedes aegypti, vetor responsável também pela transmissão do 
ZIKV. 

 
LIRAa: estratégia de controle vetorial 
 

Atualmente, o Programa Nacional de Controle da Dengue - PNCD do Ministério da Saúde 
possui diversas frentes de trabalho voltadas para o controle vetorial, tais como as visitas dos agentes 
de endemias, as propagandas publicitárias e educação ambiental em ambientes coletivos, tais como 
as escolas.  

Desde 2003, o PNCD também passou a adotar medidas voltadas para a avaliação da 
densidade larvária do Aedes aegypti nos municípios brasileiros através do Levantamento Rápido de 
Índices para Aedes aegypti – LIRAa.  (BRASIL, 2013). O LIRAa é um método amostral que monitora 
os indicadores da densidade larvária, tais como a média de indicadores larvários, identificam os 
espaços com maior densidade de larvas e direcionam as ações dos gestores no que tange o controle 
do vetor. Desta forma, a partir deste levantamento consegue-se identificar nos municípios as áreas 
que não foram encontradas larvas do mosquito (satisfatório), localidades mais vulneráveis à 
proliferação do mosquito (estratos em alerta) e as áreas que já possuem risco, ou seja, forma 
encontrados quantidade significativa de larvas (estratos em risco). A figura 1 mostra o 
acompanhamento feito com os agentes de endemias das visitas do LIRAa aos domicílios em um 
bairro específico de São Luís. 

 
Figura 1: Coleta de material para análise laboratorial realizada pelos agentes de endemias de 
São Luís no bairro do Anjo da Guarda. 

 
Fonte: Acervo da pesquisa, 2015. 

 
O plano amostral do levantamento leva em consideração a quantidade de quarteirões e 

imóveis do município. Cada estrato definido para o trabalho do agente de endemia deve conter entre 
8.100 e 12.000 imóveis. “Passo seguinte é a retirada de uma amostra independente, devendo, dentro 
dos quarteirões selecionados, serem inspecionados 20% dos imóveis” (BRASIL, 2013, p. 13). 

O Índice de Infestação Predial – IIP e o Índice de Breateu - IB são dois indicadores 
importantes disponibilizados pelo LIRAa, o primeiro fornece o percentual de edifícios positivos, ou 
seja, que possuem presença da larva, o segundo, considera a relação entre o número de recipientes 
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positivos e o número de imóveis pesquisados. Nesta pesquisa são utilizados apenas os dados do IIP, 
devido a problemas identificados no banco de dados com o IB (BRASIL, 2013). 

A partir de 2011 foi definido pelo Ministério da Saúde a realização de três levantamentos por 
ano, em janeiro, março/abril e outubro/novembro. Em 2015, também foram realizados quatro 
levantamentos: janeiro, março, junho e agosto. O primeiro, em janeiro, nenhum estrato estava em 
risco, havia 14 em alerta e 17 estavam satisfatórios. Em março, 6 estratos estavam em risco, tendo 
sido o levantamento que mais registrou estratos em alerta com IIP de 8,7% nas localidades da Madre 
Deus, Goiabal, Coreia de Cima, Belira e Lira. Em junho, 3 estratos estavam em risco, 24 em alerta e 
4 satisfatório. No mês de agosto, 14 estavam em estado satisfatório, 16 em alerta e 1 em risco, com 
IIP de 7,7%, nas mesmas localidades que apresentaram o índice elevado em março (Mapa 3).  
 
Mapa 3: Levantamento de IIP na Zona urbana de São Luís por Aedes aegypti em 2015. 

 
Fonte: SEMUS, 2015. 
Elaboração: GARCÊS JÚNIOR, 2016. 

 
Os índices demostram que os levantamentos realizados no período de maior pluviosidade 

(março a agosto) há uma maior quantidade de localidades em risco e alerta, o que indica uma relação 
entre a chuva e a densidade larvária. Além da presença de localidades em risco e alerta em áreas 
com diversos problemas ambientais, como esgoto a céu aberto e intermitência de abastecimento de 
água, tornando-se fatores que agravam a situação no município.  
 
 
Considerações Finais 
 

O município de São Luís de forma geral, apresenta aspectos preocupantes relacionados aos 
dados socioambientais analisados, com diversas áreas com problemas no abastecimento de água, 
coleta regular dos resíduos domiciliares e sobretudo relacionado aos esgotamentos sanitários. Este 
último indicador mostrou que o município contém diversas espaços com problemas no que tange ao 
saneamento básico, o que indica um fator de risco à saúde humana, com a exposição as doenças 
transmitidas pelo Aedes aegypti, bem como por outros vetores e diversas outras doenças 
relacionadas a ausência de esgotamento sanitário.  

A partir das análises das condições socioambientais percebeu-se que as populações que 
habitam áreas consideradas pelo IBGE como aglomerados subnormais estão mais vulneráveis às 
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doenças relacionadas ao ambiente, pois apesar dos problemas socioambientais estarem presentes 
em todo município, a maior concentração de casos está nos bairros que possuem as condições mais 
críticas dos indicadores estudados.  

Sobretudo a partir do indicador esgoto a céu aberto, em que várias localidades foram 
identificadas com este problema ambiental e com o abastecimento de água e coleta de lixo, que 
apesar de apresentarem bons resultados, deve-se considerar que foi levado em consideração pelo 
IBGE apenas o fornecimento do serviço e não qualidade do serviço, isto foi perceptível nos trabalhos 
de campos, que apesar dos domicílios possuírem acesso a rede geral, existe a intermitência do 
abastecimento, que força os moradores armazenarem águas em caixas d’água e cisternas, bem 
como a presença em diversas áreas com lixo acumulado. 

O aparecimento dos casos de ZIKV, no decorrer do ano 2015, foram consequentes à própria 
lógica da proliferação da dengue, ou seja, diante das ineficientes estratégias de ação ao controle do 
Aedes aegypti e do avanço da ZIKV pelo Nordeste brasileiro, a chegada deste agravo no município 
de São Luís já era previsível. 

Neste sentido, as subnotificações do agravo derivadas tanto por parte da ineficiência das 
políticas municipais quanto por parte da falta de um sistema de notificação mais oportuno via 
Ministério da Saúde intensificaram o avanço da epidemia, visto que esta se deu de forma silenciosa 
dentro dos bancos de dados.   

Por fim, ressalta-se que a visão holística do controle das arboviroses se faz necessário no 
município de São Luís, pois foram identificados que diversos fatores que interferiram na dinâmica do 
avanço destes agravos. Outro fator relevante são análises ambientais e da saúde a partir das 
geotecnologias como importantes instrumentos na gestão em saúde, estes devem fazer parte no 
direcionamento das atividades e nas tomadas de decisões do programa municipal de controle da 
dengue.  
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Resumo 
Este estudo visa espacializar em mapas as ocorrências de Dengue, Zica Vírus e Chicungunya para o 
ano de 2015 e para o primeiro semestre do ano de 2016, na cidade de Barreiras-Bahia. Esses casos 
retratados nessa cidade para esse período foram obtidos da Secretaria Municipal de Saúde – 
Vigilância Epidemiológica. Com esses dados pode-se confeccionar mapas que foram separados em 
paletas de cores tendo por finalidade indicar a quantidade de casos notificados nos bairros dessa 
cidade. Sendo assim, para o ano de 2015 foi elaborado um mapa contendo as notificações dos casos 
de dengue, que foi a única arbovirose retratada nesse ano. Houve também a confecção de um outro 
mapa para o caso de dengue com os dados referente ao primeiro semestre de 2016, que teve 
também notificação de Zica Vírus e Chicungunya. Devido ao fato dos dados dessas duas últimas 
arboviroses terem sido exatamente iguais, somente foi elaborado, para ambos, um único mapa. Não 
podendo ser feita uma comparação entre esses dois casos, por suas notificações terem sido dadas 
somente a partir do primeiro semestre de 2016. Diferentemente, essa comparação pôde ser realizada 
para os casos de dengue, e o que tudo indica houve uma diminuição em sua ocorrência do ano de 
2015 para o primeiro semestre do ano de 2016. Entretanto, não é possível afirmar se essa diminuição 
é real, por essa comparação estar sendo feita entre dados anual e semestral. Podendo vir a ser 
confirmada quando forem correlacionadas na mesma unidade de tempo. 
 
Palavras chave: Barreiras-Bahia. Dengue. Zica Vírus. Chicungunya. 
 
Abstract 
This study aims to patialize on a map the occurrence of Dengue, Zica Virus and Chicungunya for the 
year of 2015 and for the first semester of 2016, in the city of Barreiras-Bahia. (The cases observed) in 
this city for this period were obtained from the Municipal Health Secretariat - Epidemiological 
Surveillance. From these data, maps were separated into color palettes in order to indicate the number 
of cases reported in the neighborhoods of that city could be created. Thus, for the year of 2015, a map 
containing the reports of dengue cases could also be made, which was the only arbovirose pictured in 
that year. In addition, a third map was made for the case of dengue with data from the first semester of 
2016, which also had notification of Zica Virus and Chicungunya. Due to the fact that the data of these 
last two arboviruses were exactly the same, only one map was elaborated for both. A comparison cannot 
be made between these two cases because their notifications were taken only from the first semester of 
2016. In contrast, this comparison could be made for dengue cases, which indicated a decrease in their 
occurrence from the year 2015 to the first semester of 2016. However, it is not possible to say if this 
decrease is real, since this comparison is being made between annual and half-year data. It may have 
been confirmed when they are subsequently correlated in the same unit of time. 
 
Key works: Barreiras-Bahia. Dengue. Zica Vírus. Chicungunya. 
 
 
Introdução 
 

O presente estudo foi realizado na cidade de Barreiras que está localizada no Oeste do 
estado da Bahia e inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Grande. Conforme MOREIRA e SILVA 
(2010, p. 14), “Na região central da bacia verificam-se áreas de tensão ecológica, as quais são 
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caracterizadas pela transição das vegetações de cerrado, caatinga e florestas estacionais”. Estes 
autores ainda retratam que, “O regime pluviométrico na bacia é caracterizado por dois períodos bem 
distintos: o chuvoso, que se estende de outubro a abril, com maiores índices no mês de dezembro; e 
o seco, que se estende de maio a setembro, com estiagem mais crítica de julho a setembro” (Idem, p. 
12).  

Em relação aos aspectos ambientais, Guadagnin et al. (2011) retrata que o município de 
Barreiras apresenta graves problemas, atribuindo isso à constante expansão agrícola e urbana que 
não possui concomitância com um correto planejamento, o que resulta no descuido com a vegetação 
do tipo mata ciliar. Ainda segundo esses autores isso tem comprometido a quantidade e qualidade da 
água dos rios de maior porte.   

A cidade de Barreiras atualmente conta com uma população de aproximadamente 155.519 
mil habitantes (IBGE, 2016), apresenta um Produto Interno Bruto per capita (PIB per capita) de 
19.045,98 reais segundo dados divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
no senso de 2013. Abaixo apresenta-se no Mapa 1 a localização dessa cidade. 

  
Mapa 06- Mapa de Localização da cidade de Barreiras-BA. 

 
          Org.: Tarcisio Erundino, 2016. 

 
 Nesse sentido as informações aqui ora apresentadas demonstram que a cidade de Barreiras 

vem se expandindo de forma considerável, até mesmo pela sua vocação agrícola (agronegócios) o 
que por sua vez projeta esta cidade num cenário regional, nacional e internacional. Essas 
características proporcionaram ao município dessa cidade um crescimento considerável a partir da 
consolidação do agronegócio na região. Entretanto, esse crescimento na dinâmica econômica do 
município vinculado ao agronegócio não trouxe consigo infraestrutura urbana, mas sim um legado de 
precarização social a muitos bairros da cidade principalmente aqueles mais periféricos e de classes 
sociais menos favorecidas. Portanto, o crescimento econômico desarticulado do desenvolvimento 
sócio ambiental, ocasionou pouco ou quase nenhuma implementação de serviços de saneamento 
básico e infraestrutura essenciais a sua população, e como resultado disso o surgimento de vetores 
de doenças como aquelas apresentadas nesse trabalho (Dengue, Zica Vírus e Chicungunya). Diante 
disso, ressalta-se nesse trabalho a importância do uso do geoprocessamento na geografia da saúde, 
possibilitando nesta pesquisa a elaboração de mapas espacializando das ocorrências de Dengue, 
Zica Vírus e Chicungunya com base em dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde – 
Vigilância Epidemiológica da referida cidade. 

A abordagem da Geografia da Saúde a partir das técnicas do geoprocessamento permite ao 
pesquisador geógrafo e áreas afins realizar uma análise mais precisa e refinada dos fatores que hora 
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assolam determinados espaços, principalmente em grandes e medias cidades, além disso, as 
técnicas do geoprocessamento aplicadas a saúde a partir de uma abordagem holística pode 
proporcionar o planejamento e definição de políticas públicas mais eficazes e precisas para 
determinados territórios carentes em ações na área da saúde pública. Soma-se a isso a necessidade 
de uma interpretação do espaço geográfico a partir do meio-técnico-cientifico pesquisado pelo 
geografo Milton Santos em muitos de seus trabalhos. Pois as transformações do espaço geográfico 
principalmente pós Revolução industrial e, as duas grandes guerras mundiais remete-nos a um 
quadro de análise muito mais complexo das dinâmicas urbanas, agregado a este contexto está saúde 
humana, além de outros fatores que estão diretamente relacionados ao espaço geográfico e suas 
condições de oferecimento de bem-estar, habitabilidade, convívio dentre outras demandas.  

Nesse sentido, para o entendimento da relação entre espaço e saúde, é fundamental o 
conhecimento dos sucessivos sistemas técnicos (GUIMARÃES, 2015, p. 58). Nesse contexto o 
geoprocessamento enquanto um conjunto de tecnologias a serviço da coleta e tratamento de dados e 
manipulação associado as análises interpretativa do espaço geográfico pode proporcionar o 
desenvolvimento de ações mais pontuais na área de saúde a partir de diversas técnicas de uso, 
coleta e manipulação de imagens de determinados espaços.  

Portanto, evidencia-se que a tecnologia tem ajudado de forma incomensurável no 
desenvolvimento da ciência, pois a criação de diversas ferramentas tem facilitado a consumação de 
forma mais prática, rápida e eficiente de diversas atividades que anteriormente precisariam de um 
maior tempo e materiais para serem realizadas. E as ferramentas relacionadas ao ambiente SIG 
(Sistemas de Informação Geográfica), com o geoprocessamento sendo utilizado para o 
desenvolvimento de diversas atividades em diferentes áreas do conhecimento, pode ser uma grande 
aliada em pesquisas, tais como aquelas relacionadas a saúde pública. 

“As técnicas de Sistemas de Informação Geográfica permitem às autoridades públicas ter 
uma visão espacial mais precisa e abrangente das conseqüências (Sic) advindas dos investimentos 
no gerenciamento do meio ambiente e da saúde pública” (PINA, 1998, p. 130). Onde, Segundo 
Barcelos et al. (2008, p. 60) “para que os dados gerados pelos sistemas de informações em saúde 
sejam mapeados, os eventos de saúde devem ser relacionados a um conjunto de objetos geográficos 
ou unidades espaciais previamente construídas, como bairros, setores censitários, lotes ou trechos 
de logradouros”.   

Neste trabalho, o uso dessas ferramentas permitiu à espacialização em mapas das 
ocorrências das três arbovirose associadas ao Aedes aegypti, que no Brasil é o mosquito associado, 
até o momento, à transmissão da: Dengue, Chikungunya e Zika Vírus.  

Segundo os dados apresentado pela Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério da 
Saúde houve para o ano de 2015, como é demonstrado no Boletim epidemiológico de volume 46 
referente a semana epidemiológica (SE) 48, que foi de 04/01/15 a 05/12/15, 1.587.080 notificações 
prováveis de dengue no Brasil. Sendo que a região Nordeste apresentou o segundo maior número de 
ocorrências no país, com 293.567 casos prováveis. A maior incidência desses casos foi retratada na 
região Sudeste (997.268) e a menor na região Norte (31.689).  Na região Nordeste o estado da Bahia 
apresentou o terceiro maior número de notificações com 51.095 casos prováveis, com a maior 
incidência apresentada pelo estado de Pernambuco (92.395 casos) seguido pelo estado Ceará 
(63.215 casos). 

Para os casos de febre de chikungunya nesse mesmo ano houve 38.332 notificações 
prováveis no país, com confirmação de seis óbitos distribuídos entre os estados da Bahia, Sergipe, 
São Paulo e Pernambuco. Já a febre transmitida pelo vírus Zika, somente foi confirmada a 
transmissão autóctone no país a partir de abril de 2015, com confirmação em laboratório de três 
óbitos em São Luís/MA, Benevides/PA e Serrinha/RN.  

Para o ano de 2016, de acordo com o Boletim Epidemiológico de volume 47 da Semana 
Epidemiológica (SE) 37 de 3/1/2016 a 17/09/2016, houve o registro de 1.438.624 notificações 
prováveis de dengue no país. A região Nordeste manteve-se ainda para esse ano na terceira posição 
em números de incidência, apresentando um aumento em relação ao ano anterior (317.483 casos). 
Entretanto, a maior quantidade de notificações continuou sendo atribuída à região Sudeste (842.741 
casos), com um contingente um pouco menor do que foi apresentado no ano de 2015. Já região 
Norte continuou apresentando a menor incidência (37.854 notificações), porém, um contingente maior 
em relação ao ano de 2015. 

Para o ano de 2016, o estado da Bahia passou da terceira posição, apresentada no ano 
anterior, para a segunda com 62,640 casos, a primeira posição ainda foi atribuída ao estado de 
Pernambuco, que apresentou um contingente menor em relação ao ano anterior (66,069 casos) e o 
estado do Ceará passando da segunda para a quarta posição com 49,672 casos, a terceira posição 
foi atribuída ao estado do Rio Grande do Norte (57,214 casos). 
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Ainda no ano de 2016, segundo o boletim mencionado anteriormente, houve 236.287 

notificações para os casos de febre de chikungunya com maior incidência na região Nordeste. Para 
os casos de febre pelo vírus Zika foram registradas 200.465 notificações prováveis com maior 
incidência na região Centro-Oeste. 

Tendo em vista a problemática que essas arboviroses vem trazendo em âmbito mundial, essa 
pesquisa procura fomentar o entendimento da dispersão dessas doenças na cidade de Barreiras-
Bahia, iniciando com a espacialização em mapas das notificações para os casos de Dengue, 
Chikungunya e Zika Vírus no ano de 2015 e para o primeiro semestre de 2016. Podendo assim, servir 
como indicadores de risco urbano de transmissão dessas arboviroses nos bairros que foram 
georreferenciados, dando bases para que, inclusive, possibilite a realização de uma estratégia de 
controle. Os dados que permitiram ser feito o georreferenciamento foram obtidos da Secretaria 
Municipal de Saúde – Vigilância Epidemiológica da cidade de Barreiras. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

A pesquisa foi preliminarmente fundamentada na realização de consultas bibliográficas para um 
maior aprofundamento do tema estudado. Havendo posteriormente, a necessidade de solicitar a 
Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Epidemiológica de Barreiras dados contendo as 
notificações dos casos de Dengue, Zica Vírus e Chicungunya dos anos de 2015 e primeiro semestre 
de 2016, objetivando com isso a confecção de mapas. No entanto, para o ano 2015 a referida 
secretaria só possuía os dados relacionados aos casos de dengue.  

O georreferenciamento compreende a transformação geométrica que relaciona coordenadas de 
imagem (linha, coluna) com coordenadas de um sistema de referência (Piroli, 2010). Nesta pesquisa 
as técnicas de geoprocessamento foram realizadas por meio das ferramentas do Software ArcGis 9.3 
(ESRI) de uso do laboratório de geoprocessamento da Universidade Federal do Oeste da Bahia, 
sendo que, parte dos shapefiles elaborados para os bairros, foco da pesquisa, foram cedidos pela 
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico da cidade de Barreiras e os 
demais foram confeccionados tomando como base o Google Earth. 

Sendo assim, elaborou-se dois mapas para os casos de dengue, um referente ao ano de 2015 e 
outro ao de 2016, e um mapa para os casos de Zica Vírus e Chicungunya, já que as notificações para 
os dois casos foram iguais. Nesses mapas utilizou-se três paletas de cores diferentes, com o intuito 
de indicar a intensidade de notificações dessas arboviroses. Onde, as cores beges indicam a 
ausência de notificação, as paletas de cores que partem de um verde mais suave até um verde mais 
intenso indicam de uma até quarenta notificação por bairro. Já os bairros que houveram de quarenta 
e uma até cem notificações, foram representados por cores que partem de um laranja claro até o 
vermelho. Abaixo apresenta-se um quadro comparativo entre caso de dengue, acima de 20 
notificações para o primeiro semestre de 2016 com as notificações acima de 20 casos para o ano de 
2015. 

 
 

Resultados e Discussões 
 

O quadro abaixo apresenta informações que possibilita realizar uma análise comparativa entre o 
número de ocorrências de dengue acima de 20 casos por bairros. Para isso tomou-se com referência 
dados fornecidos pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica da cidade de Barreiras para o 
primeiro semestre de 2016. Com isso intencionou-se aqui realizar um comparativo entre o número de 
ocorrências no período acima citado para o ano de 2016 com os casos de dengue diagnosticados no 
ano de 2015. Tomou-se como referência os bairros diagnosticado com mais de 20 casos para o 
primeiro semestre de 2016. Ao analisar o referido quadro observa-se que em alguns bairros o número 
de ocorrências de dengue acima de 20 casos para o primeiro semestre do ano de 2016 é muito 
próxima dos dados registrados pela Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica para todo o ano 
de 2015. Essa constatação é preocupante, à medida que traz várias interpretações sobre as áreas 
diagnosticadas. Pois se, em alguns casos os dados de dengue diagnosticados no primeiro semestre 
de 2016 estão tão próximos daqueles constatados para todo o ano de 2015, isso pode aferir uma 
maior precarização social desses bairros, como também a falta de alguns serviços como 
infraestrutura necessária, principalmente no tocante a ausência de saneamento básico e coleta de 
lixo, além disso, pode estar havendo uma ausência ou diminuição de campanhas informativas e/ou 
educativas no sentido de alertar e conscientizar a população local sobre medidas básicas para a 
diminuição ou erradicação de focos de dengue nesses territórios. Soma-se a esse contexto a atuação 
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da gestão local no período referente aos dados fornecidos que pode ter negligenciado a atuação em 
algumas áreas da cidade para o período correspondente aos dados do primeiro semestre de 2016, 
pois a proximidade dos dados de alguns bairros para esse intervalo de tempo com aqueles 
informados para o ano de 2015 pode aferir uma redução nas políticas públicas direcionados a área da 
saúde, de meio ambiente, educação e infraestrutura. 

 

Quadro 01 - Comparativo entre mais de 20 casos de dengue para o 1º Semestre de 2016 e 
para o Ano de 2015 nos bairros selecionados abaixo na cidade de Barreiras-BA 

Bairros Nº de 

Casos 

Semestre Bairros Nº de 

Casos 

Semestres 

Santa Luzia 87 2016.1 Santa Luzia 96 2015.1 e 2015.2 

Vila Rica 80 2016.1 Vila Rica 100 2015.1 e 2015.2 

Morada da Lua 38 2016.1 Morada da Lua 28 2015.1 e 2015.2 

Barreirinhas 31 2016.1 Barreirinhas 57 2015.1 e 2015.2 

Centro 28 2016.1 Centro 47 2015.1 e 2015.2 

Jardim Ouro 
Branco 

25 2016.1 Jardim Ouro Branco 51 2015.1 e 2015.2 

Vila Amorim 24 2016.1 Vila Amorim 33 2015.1 e 2015.2 

Vila Nova 22 2016.1 Vila Nova 23 2015.1 e 2015.2 

São Paulo 21 2016.1 São Paulo 21 2015.1 e 2015.2 

Sandra Regina 21 2016.1 Sandra Regina 41 2015.1 e 2015.2 

Conjtº Habitacional 
Barreirinhas I 

21 2016.1 Conjtº Habitacional 
Barreirinhas I 

32 2015.1 e 2015.2 

Fonte: Secretaria da Saúde e Vigilância Epidemiológica de Barreiras-BA, 2015 e 2016. Org.: Robson 
Brasileiro. 

 
Entretanto, para um parecer mais apurado seria necessário um aprofundamento da análise 

dos dados via coleta de informações in locus, entrevista com gestores locais dentre outras fontes de 
informação. Outro fator preocupante tomando como referência os dados apresentados no quadro 01 
são os índices pluviométricos para a região, para o segundo semestre de 2016, mais especificamente 
os meses de outubro, novembro, dezembro, pois são meses considerados chuvosos na região do 
Oeste da Bahia, isso pode agravar o número de ocorrência de caso de dengue para o ano de 2016, 
haja vista que a cidade apresenta uma certa deficiência em saneamento básico, calçamentos de 
algumas ruas, precarização de coleta de lixo em alguns bairros, enfim todo esse contexto pode 
colaborar para o aumento dos índices de casos de dengue na cidade, caso medidas enérgicas e mais 
pontuais não sejam viabilizadas. Abaixo pode-se constatar nos gráficos o comparativo de casos de 
dengue nos bairros específicos para os anos de 2015 e, o primeiro semestre de 2016. Os gráficos 
têm como finalidade mostrar de modo mais objetivo a análise realizada a partir do quadro 01. Se 
comparar os dados do quadro com as informações apresentadas nos gráficos constata-se justamente 
a proximidade numérica de alguns casos de dengue diagnosticado em 2016.1 com aqueles dados 
aferidos para todo o ano de 2015. Não cabe aqui traçar novamente a análise, mas apenas reafirmar 
os dados apresentados no quadro 01. 
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Gráfico 01 – Bairros com mais de 20 casos de dengue em 2015 na cidade de Barreiras-BA 

 
Fonte: Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Barreiras, 2015. Org.: Robson Brasileiro, 2016. 

 
É pertinente frisar que no gráfico 01 os números de casos de dengue no universo numérico 

de 40 diagnóstico são bem maiores em relação a 2016 como pode-se observar no gráfico 02. Assim 
como para aqueles correspondentes ao universo de 30 casos. A análise se assemelha entre ambos 
os gráficos para o quantitativo abaixo de 30 casos de dengue. Entretanto como ressaltado 
anteriormente o gráfico 01 traz um quantitativo de diagnósticos de casos de dengue nos bairros 
selecionados para todo o período do ano de 2015. Já o gráfico 02 traz um quantitativo numérico de 
diagnóstico de casos de dengue apenas para o primeiro semestre do ano de 2016. Quantitativo esse 
que em alguns casos se aproxima muito dos dados coletados em alguns bairros da cidade de 
Barreiras para o ano de 2015. Levando-se em consideração vários fatores já mencionados 
anteriormente poderá haver um aumento de casos de dengue em alguns dos bairros elencados nos 
gráficos acima. Já que, em algumas localidades a expectativa de diagnóstico de casos de dengue 
para o primeiro semestre do ano de 2016 está muito próxima ou até mesmo superando aqueles 
coletados para todo o ano de 2015. Todavia cabe aqui ressaltar que tal análise não é a regra, pois a 
partir do momento em que ações mais eficazes e enérgicas nas áreas da saúde, infraestrutura, 
educação, planejamento e gestão sejam reforçadas poderá haver um arrefecimento desses dados 
numéricos. Nas próximas páginas se apresentará uma abordagem dos casos de Chikungunya e Zika 
vírus para a mesma cidade. O objetivo é realizar uma análise dos três vetores transmitidos por um 
único mosquito na cidade de Barreiras a partir de técnicas de geoprocessamento de imagens. 

 
Gráfico 02 – Bairros com mais de 20 casos de dengue para o primeiro semestre de 2016 na 

cidade de Barreiras-BA 

 
Fonte: Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica de Barreiras, 2016. Org.: Robson Brasileiro, 2016. 
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Espacialização em Mapas 

 
A confecção dos mapas permitiu serem espacializadas as notificações que houveram para os 

casos de dengue, no ano de 2015, e de Dengue, Chikungunya e Zika vírus, no primeiro semestre do 
ano de 2016. Essas notificações foram obtidas por meio da Secretaria Municipal de Saúde – 
Vigilância Epidemiológica da cidade de Barreiras. No ano de 2015 (Mapa 02), houve somente 
notificação para os casos de dengue, que foram especializadas em 46 bairros da referida cidade.  

No mapa abaixo, para ser feita essa espacialização foi adotada uma escala com três paletas 
de cores diferentes, a escolha de ser tomada essas três paletas foi feita para que não houvesse 
poluição visual que impossibilitasse uma compreensão desses mapas de forma efetiva. Sendo assim, 
a paleta de coloração bege indica os casos que não foram notificados pela Secretaria de Saúde do 
município de Barreiras, sendo, cinco bairros (Bairros: Jardins, cidade nova, Copacabana, Parque 
Verde e Barreiras II). Houve também a paleta de coloração verde que no (Mapa 02) foi discriminada 
em quatro tonalidades diferentes com a primeira tonalidade representando as situações em que 
foram notificados de um a dez casos, totalizando quatorze bairros (Buritis, Alphaville, Jardim Vitória, 
Mimoso, Sombra da Tarde, Flamengo, Serra do Mimo, Bandeirantes, Aratu, Ribeirão, Antônio 
Geraldo, Recanto dos Pássaros, JK e Bela Vista). A segunda representando de onze a vinte 
notificações, dada em onze bairros (Rio Grande, Novo Horizonte, Renato Gonçalves, Vila Regina, 
Boa Sorte, Morada Nobre, Vila de Sás, Santo Antônio, São Sebastião e Cascalheiras). A terceira 
representando de vinte e uma a trinta notificações, dada em sete bairros (Morada da Lua, Loteamento 
São Paulo, São Miguel, Vila Nova, Vila dos Funcionários, São Pedro e Arboreto). E a quarta paleta na 
cor verde representando os casos que vão de trinta e uma a quarenta notificações que foram dadas 
em dois bairros (Barreiras I e Vila Amorim). Na paleta de cores quentes que parte do laranja ao 
vermelho foi diferenciadas três cores diferentes, a primeira para representar de quarenta e uma a 
cinquenta notificações dadas em três bairros (Centro, Vila Brasil e Sandra Regina). A segunda com 
representação de cinquenta e uma a sessenta notificações dadas em dois bairros (Ouro Branco e 
Barreirinhas). Por fim, a terceira representando de noventa a cem notificações dadas em dois bairros 
(Santa Luzia e Vila Rica).  

 
Mapa 07 - Notificações para os casos de dengue nos bairros da cidade de Barreiras-BA no ano de 2015. 

 

               Fonte:. Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico da cidade de Barreiras/Google Earth.   

               Org.: Tarcísio Erundino, 2016. 
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Para o primeiro semestre de 2016 somente foram representadas duas paletas de cores 

diferentes (Mapa 03), a verde que foi discriminada em quatro tonalidades, com a primeira 
representando de uma a dez notificações dadas em vinte e sete bairros (Jardins, flamengo, Serra do 
Mimo, Novo horizonte, Bandeirante, Renato Gonçalves, Aratu, Vila Regina, Parque Verde, Boa Sorte, 
Ribeirão, Antônio Geraldo, Recanta dos Passáros, Morada Nobre,Vila Dulce, JK, Cidade Nova, 
Alphaville, Jardim Vitória, Sombra da Tarde, Mimoso, Bela Vista, Vila dos Funcionários, Santo 
Antônio, Copacabana, Arboreto, Barreiras II).  

A segunda, representando de onze a vinte notificações dadas em oito bairros (Rio Grande, 
São Miguel, Vila Brasil, Buritis, Vila Sás, São Pedro, São Sebastião e Cascalheiras). A terceira, 
representando de vinte e uma a trinta notificações dadas em sete bairros (Vila Nova, Ouro Branco, 
Sandra Regina, Centro, Loteamento São Paulo, Vila Amorim e Barreiras I). E a quarta, representada 
por trinta e uma a quarenta notificações dadas em dois bairros (Morada da Lua e Barreirinhas). E a 
paleta de cor vermelha que foi usada para representar, nesse caso, de oitenta a noventa notificações 
dadas por dois bairros (Vila Rica e Santa Luzia). 

 
Mapa 08 - Notificações para os casos de dengue nos bairros da cidade de Barreiras-BA no ano de 2016. 

 
Fonte:. Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico da cidade de Barreiras/Google Earth.  

Org.: Tarcísio Erundino, 2016. 

 
As notificações para os casos de Chikungunya e Zika vírus, segundo os dados da Secretaria 

Municipal de Saúde, foram exatamente iguais, podendo assim ser representados em um único mapa 
(Mapa 04).  Com representação de somente duas paletas de cores, a bege para os casos sem 
notificações dado por vinte e um bairros (Barreiras II, Buritis, Cidade Nova, Jardins, Alphaville, Jardim 
Vitória, Mimoso, São Miguel, Vila Dulce, Renato Gonçalves, Aratu, Morada da Lua, Vila Regina, 
Loteamento São Paulo, Antônio Geraldo, Ribeirão, Parque Verde, Vila Sás, Vila dos Funcionários, 
Santo Antônio, Copacabana). E a verde, que foi diferenciada em duas tonalidades diferentes. A 
primeira que vai de uma a dez notificações dada em vinte e três bairros (Flamengo, Vila Nova, Rio 
Grande, Serra do Mimo, Novo Horizonte, Bandeirantes, Ouro Branco, Sandra Regina, JK, Centro, 
Boa Sorte, Recanto dos Pássaros, Morada Nobre, Barreirinhas, São Pedro, Bela Vista, Vila Brasil, 
Sombra da Tarde, Vila Amorim, São Sebastião, Cascalheiras, Barreiras I, Arboreto). E a segunda, 
que representa os casos que vão de onze a vinte notificações dado por dois bairros (Vila Rica e 
Santa Luzia). 
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Mapa 09 - Notificações para os casos de Zica Vírus e Chikungunya nos bairros da cidade de Barreiras-BA 

referente ao primeiro semestre de 2016. 

 

Fonte:. Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico da cidade de Barreiras/Google Earth.  

Org.: Tarcísio Erundino, 2016. 

 
De forma geral, o que se pode perceber é que as maiores ocorrências para as três 

arboviroses são dadas nos bairros mais periféricos da cidade de Barreiras como é caso dos bairros 
Vila Rica e Santa Luzia, não sendo uma regra, já que, bairros mais centrais dessa cidade tal como 
Sandra Regina, Barreirinhas e até mesmo o centro da cidade, foram também notificados com valores 
altos. E em diversos outros bairros mais periféricos as notificações foram bem reduzidas. O que se 
pretende fazer com a continuidade dessa pesquisa é por meio de aplicação de questionários, verificar 
se existe alguma relação entre as condições socioeconômicas e as ocorrências dessas arboviroses 
nos territórios estudados. 

 
Considerações Finais 

 

Esse estudo inicial permitiu a percepção dos bairros que possuem um maior contingente de 
notificações das arboviroses estudadas, sendo que, os casos de dengue podem ser comparado, já 
que foram notificados tanto em 2015 quanto em 2016, no entanto, os casos de Zica Vírus e 
Chicungunya só foram apresentados a partir do primeiro semestre de 2016 e com uma 
particularidade, que é o fato de terem, ambos, exatamente a mesma quantidade de notificações nos 
mesmos bairros, segundo os dados apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância 
Epidemiológica da cidade de Barreiras.  

Sendo assim, pode-se perceber que os casos de dengue tiveram de forma geral um 
decréscimo. Nos bairros que apresentaram as maiores notificações no ano de 2015 e para o primeiro 
semestre do ano de 2016, que foram o Vila Rica e Santa Luzia, passaram de uma escala entre 90 a 
100 notificações para uma com 80 a 90. Não foi retratado bairros que apresentasse de quarenta e 
uma a sessenta notificações. E houve um decréscimo nos bairros que apresentaram de onze a 
quarenta notificações, com os casos em que houveram de uma a dez notificações passando a 
dominar. 

Entretanto, ainda não pode ser afirmado com exatidão que a diminuição para os casos de 
dengue seja real, já que essa comparação está sendo feita entre dados obtidos em um ano, que seria 
para 2015, com dados de um semestre, para 2016. Então, será necessário, logo que for 
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disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde – Vigilância Epidemiológica da cidade de 
Barreiras, ser feita uma nova comparação, agora entre dados anuais para que se tenha uma maior 
certeza nesses resultados. 
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Resumo 
A América é o segundo continente a apresentar o maior número de casos de hanseníase no mundo 
perdendo apenas para a Ásia. Nesse continente, há muitos trabalhos afirmando que a Hanseníase 
está atrelada com a presença do Dasypus novemcinctus (tatu de nove bandas). Neste sentido, o 
presente trabalho relaciona a ocorrência da Hanseníase com a área de abrangência do tatu de nove 
bandas, a fim de verificar se existe uma relação espacial entre a incidência da doença e o habitat do 
animal. Para tanto, buscou-se referências bibliográficas sobre as características fisiológicas e 
ambientais do tatu de nove bandas e, também, sobre a hanseníase e da atual situação da doença 
nas Américas. A comparação dos mapas de distribuição de ambos e a relação com dos dados 
incidência dos casos novos da hanseníase no continente americano nos últimos 10 anos (2006-2015) 
demonstrou que existe uma correlação de 80,7% entre a hanseníase e o tatu nas Américas. A 
motivação da existência de casos nos países onde não houve a correlação está relacionada com a 
migração humana e as condições socioambientais, principalmente à densidade demográfica e o 
saneamento básico.  

Palavras chave: Hanseníase. Dasypus novemcinctus. Américas. 

Abstract 
America is the second continent to have the highest number of leprosy cases in the world, second 
only to Asia. In America, there are many papers stating that leprosy is linked to the presence of 
Dasypus novemcinctus (nine-banded armadillo). In this context, the present study relates the 
occurrence of leprosy with the area covered by the nine-banded armadillo, in order to verify if there is 
a spatial relationship between the incidence of the disease and the animal's habitat. 
However, bibliographical references were searched about the physiological and environmental 
characteristics of the nine-banded armadillo and also about leprosy and the current disease situation 
in the Americas. The comparison of the distribution maps of both and the relationship with the 
incidence data of the new cases of leprosy in the American continent in the last 10 years (2006-2015) 
demonstrated that there is a correlation of 80.7% between leprosy and the armadillo in the Americas. 
The motivation for the existence of cases in countries where there was no correlation is related to 
human migration and socio-environmental conditions, mainly to population density and basic 
sanitation. 
 
Key works: Leprosy. Dasypus novemcinctus. Americas. 
 
 
Introdução 

A hanseníase é conhecida até o momento como a infecção humana mais antiga (HAN, et al., 2014). 
Ainda é muito frequente no mundo, embora a sua cura e tratamento sejam conhecidos. Em 1991, a 
doença tornou-se endêmica em 122 países, o que levou a criação e desenvolvimento de metas de 
eliminação global até o ano de 2000 (BRASIL, 2002). Contudo, devido aos interesses e as políticas 
de cada país, a implementação das metas de eliminação da hanseníase não ocorreu de maneira 
homogênea como sugerida pela proposta da Organização Mundial da Saúde (ONU), sendo adiada 
para os anos seguintes para os países que não atingiram as metas de eliminação até o ano de 2000. 

No ano de 2015 foram detectados 210.758 casos novos (incidência) da hanseníase no mundo. O 
continente americano apresentou uma taxa de 13,4%, atrás do continente Asiático com 74%. Em 
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relação aos países, a Índia ainda representa a maior problemática mundial com 127.326 (60%) casos 
novos, seguido pelo Brasil com 26.395 (13%) e a Indonésia com 17.202 (8%) (WHO, 2016). 

Uma das maneiras mais eficazes de se eliminar a hanseníase, assim como outras doenças que 
atingem a sociedade humana, é conhecer a fundo a doença e os agentes responsáveis pela sua 
transmissão (LACAZ, 1972), a fim de estabelecer relações entre os meios em que a mesma ocorre, 
para então pensar em estratégias que visem o seu controle e eliminação (BARROZO, 2011). 

Todavia, os avanços científicos sobre a hanseníase ainda não foram suficientes para a sua 
eliminação, visto que a doença ainda atinge a humanidade. Muito se sabe sobre os padrões sociais e 
as características biológicas da doença, mas ainda é preciso conhecer melhor a sua relação com as 
características físico-naturais. Pois é a partir da integração dos elementos sociais, biológicos e 
naturais que envolvem a doença que é possível à busca pela sua eliminação. 

Nesse sentido, este trabalho procura evidenciar os aspectos físico-naturais que podem estar 
atrelados à transmissão e a distribuição da hanseníase nas Américas a partir da relação entre as 
áreas de ocorrência da doença, o habitat do tatu de nove bandas - conhecido como um dos 
hospedeiros da Mycobacterium leprae - e as características físico-naturais do continente americano. 

Procedimentos Metodológicos 

 
Trata-se de uma pesquisa quantitativa e comparativa, que tem por finalidade relacionar a incidência 
da Hanseníase com a área de abrangência do tatu de nove bandas nas Américas. A relação foi 
realizada a partir das áreas nas quais o tatu é endêmico e das áreas de ocorrência com maiores e 
menores números de casos da hanseníase. A relação dos dados e das informações de distribuição 
das doenças foi desenvolvida através da teoria do complexo patogênico (SORRE, 1933), a qual 
permite evidenciar a relação entre os seres vivos e o ambiente em que estão inseridos, em conjunto 
com as ações do homem.  
 
No primeiro momento foi realizado um levantamento bibliográfico dos trabalhos que relacionam a 
hanseníase com tatu nos Estados Unidos da América e no Brasil, a fim de entender melhor a relação 
da doença com o animal - como é caracterizada a transmissão, disseminação e a ocorrência da 
hanseníase para o ser humano através do tatu. 
 
Além disso, foi caracterizado o habitat natural do animal e a sua área de abrangência, descritos na 
Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais 
(IUCN Red list) (http://www.iucnredlist.org/). Também, procurou-se estabelecer proposições gerais 
sobre a situação da hanseníase nas Américas a partir de dados e informações localizadas no 
Registro Epidemiológico Semanal (Weekly Epidemiological Record) da Organização Mundial da 
Saúde (World Health Organization) (http://www.who.int/wer/en/) entre os anos de 2006-2015.  
 
O Dasypus Novemcinctus (Tatu De Nove Bandas) e a sua Distribuição nas Américas 
 
O Daypus novemcinctus (Linnaeus, 1758) ou tatu de nove bandas, é comumente conhecido no Brasil 
como tatu-galinha ou tatu-verdadeiro (Figura 1). É uma espécie que se diferencia dos demais tatus 
por possuir oito ou nove bandas em seu casco, além de ter hábitos noturnos (ANTUNES, 2007). O 
seu comprimento varia entre 39-57cm e o seu peso entre 3-4kg (ELSENBERG; REDFORD, 1999). 
Com as suas garras recurvadas, ele pode criar seu nicho no solo (fossorial), cavando tocas e túneis 
que servem como abrigos temporários ou para reprodução (LINS, et. al., 2014) – com 
aproximadamente 0,5 a 3,5 metros de profundidade e até 7,5 metros de comprimento (NIXON, 2016). 
As tocas também ajudam evitar a exposição às baixas temperaturas, pois eles possuem um baixo 
metabolismo e baixa temperatura corpórea por consumir alimentos com baixo teor energético (MEDRI 
et. al., 2006). 
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Figura 1- Tatu de nove bandas (Dasypus novencitus) 

 
Disponível em: Mammal’s Planet. <http://www.planet-mammiferes.org/drupal/en/node/38?indice= 

Dasypus+novemcinctus>. Acesso em: 12. nov. 2016. 

Sua dieta é variada. Inclui ovos, fungos, frutos, raízes etc. (ANTUNES, 2007), formigas, besouros, 
minhocas (LINS, et. al., 2014), coelhos jovens e carniça (NIXON, 2016). Do lado oposto, ele serve de 
alimento para animais como o Cachorro-do-mato-vinagre, o Guigó (que vive na caatinga e possui sua 
dieta quase que exclusivamente desta espécie de tatu), e as onças-pardas (CHIARELLO, et. al. 
2008). 

Estudos sobre medicina tradicional no México apontam que o tatu de nove bandas é usado por tribos 
indígenas, na região do Los Altos de Chiapas (México), para o consumo e cura de enfermidades 
(VÁZQUEZ, 2006). No estado de San Luis Potosi, comunidades de agricultores torram e moem a sua 
carapaça e cauda a fim de curar dores causadas durante a gravidez e, ainda, bebem o sangue puro 
para curar asma (LÓPEZ, 2016). 

O risco de extinção do tatu de nove bandas é considerado estável, pois é um animal que possui uma 
alta taxa de reprodução (com cerca de quatro filhotes a cada reprodução), embora seja muito caçado 
e é sujeito a abate na América do Norte, onde é considerado incômodo (LOUGHRY; MCDONOUGH, 
ABBA, 2014) por destruir plantações e aparecer na área urbana. No Brasil, “[...] o tatu constitui-se 
como fonte alimentar humana comum nas áreas rurais [...], apesar de sua caça e consumo serem 
proibidas pelos órgãos de proteção ambiental” (DEPS et. al., 2002, p. 139). Algumas de suas partes, 
principalmente a carapaça, são utilizadas para fazer artesanato (LOUGHRY; MCDONOUGH, ABBA, 
2014). 

Trata-se de um animal à superordem Xenarthra, ordem Cingulata, família Dasypodidae, gênero 
Dasypus e espécie novemcinctus (LOUGHRY; MCDONOUGH, ABBA, 2014). Contudo, não se sabe 
muito sobre a história da vida e ecologia do tatu de nove bandas (IUCN, 2014). A origem do seu clado 
basal (Xenarthra) ocorreu durante o Cretáceo na Era Mezosóica (106 m.a), com o processo da deriva 
continental (ENGELMANN, 1985). Refere-se ao clado basal de mamíferos placentários, originado na 
América do Sul, sendo o mais abundante com aproximadamente 200 fosseis (SUPERINA; 
LOUGHRY, 2015), quatro famílias (GARDNER, 1993 apud MEDRI et. al., 2006) com “[...] 13 gêneros 
e 31 espécies viventes, sendo que destas 19 espécies ocorrem no Brasil” (AGUIAR, 2004, apud 
MEDRI et. al., 2006, p. 72). 

A superordem Xenarthra divide-se, subsequentemente, em dois clados: Pilosa, caracterizado com o 
corpo recoberto de pelos (tamanduás e preguiças) e Cingulata, caracterizada pelo corpo recoberto 
por osteodermos – uma placa óssea (tatus) (GARDNER, 2005 apud REZENDE, 2011). De acordo 
com Delsuc, Vizcaíno e Douzery (2004, apud REZENDE, 2011,) a divergência entre esses dois 
clados ocorreram a 65 m.a. Consequentemente, a ordem Pilosa abrange 3 famílias – 
Myrmecophagidae (tamanduás), Bradypodidae (preguiças) e Megalonychidae (preguiças) – e a 
Cingulata com apenas uma família – Dasypodidae (tatus) (MEDRI et. al., 2006).  De acordo com 
MEDRI et. al., (2006, p. 83), “a família dos tatus tem atualmente oito gêneros e 21 espécies, e destas 
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11 ocorrem no Brasil”. O gênero Dasypus abrange sete espécies (Dasypus novemcinctus, Dasypus 
septemcinctus, Dasypus hybridus, Dasypus sabanicola, Dasypus yepesi, Dasypus kappleri e Dasypus 
pilosus) (MOURA DE JESUS, 2015). 

A distribuição das espécies do gênero Dasypus é restrita na América do Sul, com exceção do 
Dasypus novemcinctus, que se estende pela América Central e do Norte (Figura 2) (LOUGHRY; 
MCDONOUGH, ABBA, 2014). De acordo com Barros e Arteaga (2015) a dispersão desta espécie 
ocorreu devido ao surgimento do istmo do Panamá – no final do período Terciário da Era Cenozóica 
(3 m.a) –, o qual permitiu um grande intercâmbio biótico entre as Américas. Contudo, estudos 
filogeográficos indicam que a diversidade genética do Dasypus novemcinctus é muito maior na 
América do Sul do que na América do Norte (ARTEAGA et. al., 2012). 

Figura 2- Habitat do tatu de nove bandas 

 
Fonte: IUCN (2014). 

De acordo com Nixon (2016a), até meados de 1850 não há registro de tatus acima do Rio Grande, no 
estado do Texas. Os possíveis motivos são: a intensa colonização humana na região e o estimulo a 
caça; o próprio rio, que atua como barreira, mesmo que os tatus sejam bons nadadores; e a falta de 
habitat adequado. Contudo, nos anos seguintes o tatu de nove bandas dispersou-se em intervalos 
com taxas dez vezes mais rápidas que qualquer mamífero. Em meados de 1920 ele foi introduzido na 
Flórida e atualmente ele se dispersa também pelos estados do Colorado, Oklahoma, Missouri, 
Arkansas, Mississippi, Louisiana, Alabama, Carolina sul e Geórgia.  

O tatu de nove bandas é considerado uma espécie generalista que se estende por uma área 
estimada de 19.100.000 km² (LOUGHRY; MCDONOUGH, ABBA, 2014). Sua área de abrangência é 
limitada ao leste, desde a América do Sul, pelo rio Prata (foz dos rios Paraná e Uruguai) até o litoral 
do estado da Geórgia nos Estados Unidos das Américas (EUA). Ao Sul e Oeste pelo rio Prata, 
seguido pelas regiões próximas aos rios Paraná e Salgado, passando pela planície do Gran Chaco, 
até o limite aproximado de 2.000 metros de altura pela Cordilheira dos Andes, seguindo o contorno da 
mesma, até os limites norte da Cordilheira Branca (montanha do Nevado Huascarán), continuando 
até os limites oeste, sul e leste da Serra Madre Ocidental no México. Ao norte é limitada pelas 
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montanhas rochosas do EUA, passando pela grande planície central e pela região do planalto de 
Ozark, até o limite Sul do monte Apalaches. De acordo com Truman (2005) inclui também a ilha de 
Trinidad Tobago, Antilhas e Granada, onde possam ter sido levados a bordo em navios de comércio. 

Encontra-se em uma variedade de habitats e ambientes: florestas tropicais, subtropicais/ tropicais 
secas, subtropicais/ tropicais úmidas de planícies e de montanhas, savanas secas e de planícies, 
cerrado tropical seco e úmido, cerrado temperado, campos temperados, campos subtropicais/ 
tropicais secos e sazonalmente húmidos/inundados, áreas rurais, pastagens, áreas urbanas, áreas 
protegidas (LOUGHRY; MCDONOUGH, ABBA, 2014) e formações calcárias densas (NIXON, 2016). 

Sobrevive em altitudes de até 2.000 metros (LOUGHRY; MCDONOUGH, ABBA, 2014). Um estudo 
realizado por Taulman e Robbins (1996) demonstrou que a expansão do tatu de nove bandas tende a 
ser limitada pela temperatura e pelas chuvas atreladas à sua elevação superior. O tatu tende a 
habitar áreas mais quentes devido à baixa proporção de gordura corporal, com temperaturas médias 
de até –2° C em Janeiro nos EUA, sendo os mais jovens da espécie sensíveis a temperaturas 
extremas. De acordo com Truman (2005) a sua temperatura ideal está entre 32-35,8ºC. Além disso, 
ele possui preferência por áreas que tenham fontes de água constante (TAULMAN; ROBBINS, 1996; 
TRUMAN, 2005), embora eles possam sobreviver em lugares que recebam até 380mm de chuva por 
ano (LOUGHRY et. al., 2013). Além disso, a distribuição do tatu de nove bandas pode estar atrelada 
ao processo de vicariância. 

Estudos também indicam que esta espécie tende a preferir áreas florestadas e cobertas, próximas 
aos rios (LOUGHRY et. al., 2013) nas planícies aluviais e costeira baixa (TRUMAN, 2005). O avanço 
sobre as florestas e a respectiva alteração do meio ambiente podem influenciar negativamente na 
taxa de crescimento populacional da espécie nessas áreas, o que faz migrar para outras áreas, 
aumentado a sua área de abrangência (LOUGHRY et. al., 2013). A União Internacional para a 
Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais (LOUGHRY; MCDONOUGH; ABBA, 2014) alerta 
que pesquisas sobre o tatu de nove bandas ainda são necessárias, principalmente sobre o tamanho, 
distribuição e tendências da população e história da vida e ecologia. 

Hanseníase 
 
A Hanseníase é uma doença crônica de evolução lenta e atinge, principalmente, a pele e os nervos 
periféricos (mãos e pés) no ser humano, causando alterações físicas e biológicas, marcadas pela 
presença de manchas pigmentadas, tubérculo, nódulos e aglomerados de placas (Figura 3) (BRASIL, 
2002a). Quando não tratada, ela pode gerar incapacidades físicas irreversíveis, que influenciam 
diretamente nas atividades diárias do portador (BRASIL, 2009). 

Figura 3- Manifestações da Hanseníase 

 
Fonte: Barreto et. al. (2007). 

A doença atinge principalmente os seres humanos, mas também alguns animais que são hospedeiros 
naturais da micobactéria da hanseníase, “[...] como chimpanzé (Pan troglodytes), o macaco mangabei 
(Dercobebus torquatus atys) e o tatu de nove bandas (Dasypus novemcinctus)” (BRASIL, 2009). O 
perfil epidemiológico da doença demonstra que os homens são mais suscetíveis à infecção do que as 
mulheres, que ocorre em todas as idades (principalmente na faixa etária economicamente ativa), e, 
com menor intensidade, em crianças (BRASIL, 1993; BRASIL, 2008; BRASIL, 2009). De acordo com 
Brasil (1993, p. 13), “[...] observa-se que crianças, menores de quinze anos, adoecem mais quando 
há uma maior endemicidade da doença”.  
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Talhari e Neves (1997) relatam que a doença atinge, em especial, os países próximos aos trópicos. 
Entretanto, deve-se atentar também que “[...] as populações mais pobres, sem habitação adequada, 
sem saneamento básico, sem assistência à saúde, estão mais sujeitas não só a contrair hanseníase, 
mas também todos os tipos de doença” (FIOCRUZ, 2014). 

Embora a transmissão exata da hanseníase da não seja bem conhecida (BENNET et al., 2008), 
estudos demonstram que ela pode ocorrer através do contato direto ou indireto entre duas pessoas 
via cavidade oral e nasal, devido ao fato da doença atingir áreas de alta densidade demográfica 
(BRASIL, 2002). E, também, através do tatu de nove bandas via contato direto (TRUMAN et al., 2011) 
e consumo da carne (DEPS, 2011; SCOLLARD et al., 2006; PEREIRA JÚNIOR, 2007). 

A micobactéria da hanseníase (Mycobacterium leprae) ao entrar no corpo humano desencadeia uma 
batalha com o sistema de defesa, podendo se manifestar rapidamente ou lentamente, num período 
que varia entre seis meses a 10 anos (BRASIL, 2009). Contudo, aproximadamente 95% das pessoas 
que contraem o bacilo não desenvolvem a doença (BENNET, et. al. 2008) e não há evidências de 
transmissão por relação sexual (BRASIL, 2008). Uma das possíveis causas destes fatos se deve à 
imunização ocorrida após a aplicação da vacina BCG (Bacillus Calmette-Guérin) nos primeiros anos 
de vida (BRASIL, 2010). 

Segundo Brasil (2002) a maneira mais eficaz de erradicar a hanseníase é partir da verificação e 
resolução das condições sociais que estão atreladas a sua existência. Contudo, deve-se também 
analisar as condições físico-naturais, bem como a distribuição, investimento no sistema de saúde, 
educação e na ciência.  

A Relação entre a Hanseníase e o Meio Ambiente 

A Mycobacterium leprae (M. Leprae) foi descoberta em 1873, pelo médico norueguês Gerhard 
Armaur Hansen (1941-1912) (BRASIL, 1993). Ao conhecer a sua taxonomia, se trata de uma bactéria 
à ordem das Actimicetales, família das Myconbateriaceae, gênero Mycobactaruim e espécie leprae. 
(MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2006). Dos 150 gêneros Mycobacterium, a espécie leprae é a 
segunda que mais atinge os seres humanos, perdendo apenas para a bactéria causadora da 
tuberculose (Mycobacterium tuberculosis) (HAN; SILVA, 2014).  

De acordo com Brasil (1993, p. 11), a M. leprae “[...] permanece viável até 36 horas no meio ambiente 
ou aproximadamente nove (9) dias à temperatura de 36,7ºC e 77,6% de umidade média”. Estudos 
realizados por Shepard (1965) apontaram que a temperatura entre 25 a 35ºC é a ideal para o 
crescimento do bacilo da hanseníase em seres humanos. Outro estudo realizado por Macieira (2000) 
identificou que o mesmo agente etiológico prefere temperaturas inferiores a 37ºC e a sua 
manifestação ocorre em regiões mais frias do corpo humano, como a pele, mucosa nasal e os nervos 
periféricos. 

Kadza et. al. (1986) identificou uma possível relação sobre a presença da M. leprae em solos e águas 
de algumas regiões do mundo. A partir da coleta de 729 amostras de esfagno, água e solo de regiões 
onde a hanseníase era endêmica na época (Noruega, Costa do Marfim, Portugal, Peru e índia), em 
uma região onde relacionou estudos da doença no tatu de nove bandas (Louisiana – EUA) e, em 
países nos quais a hanseníase desapareceu há séculos (Alemanha, Escócia e Suécia), foi 
identificado M. leprae com uma proporção entre 23-55% nas regiões onde a hanseníase havia sido 
endêmica e onde havia a presença do tatu. Não foi encontrada nenhuma relação nos países onde a 
hanseníase desapareceu há séculos. 

No Brasil, Salem e Fonseca (1982, p. 25) encontraram a M. leprae no lago Aleixo, em Manaus 
(Amazonas), a partir de estudos que relacionaram análises físico-química e microbiológica da água. 
De acordo com Ribeiro (2011) o lago Aleixo foi contaminado pela M. leprae devido à ocupação nas 
margens do rio por portadores da hanseníase - a Colônia Antônio Aleixo (1942-1978).  

Ressalta-se que novos estudos sobre a M. leprae estão sendo realizados. Han e colaboradores 
(2008) encontraram uma segunda espécie da doença descoberta no México, denominada 
Mycobacterium lepromatosis (M. lepromatosis). Posteriormente, Han e colaboradores (2012) 
procuraram diferenciar o agente da hanseníase em 120 pacientes no México em diferentes formas 
clínicas, através de reação em cadeia de polimerase (método de criação de múltiplas cópias do 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   471 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
DNA), com o objetivo e identificar a espécime da hanseníase nesses pacientes. Os resultados 
demonstram que “[...] oitenta e sete (72,5%) pacientes foram confirmados para espécies etiológicas, 
incluindo 55 com M. lepromatosis, 18 com M. leprae e 14 com ambos os organismos” (HAN, et al., 
2012, p. 01). Os autores concluíram que a M. lepromatosis é mais significativa do que a M. leprae no 
México. 

A Relação entre a Hanseníase e do Tatu de Nove Bandas nas Américas 

 
Os primeiros estudos sobre a suscetibilidade peculiar da infecção experimental da M. leprae no tatu 
de nove bandas começaram nos Estados Unidos em 1968, mas apenas em 1974, no estado da 
Lousiana, que encontraram uma infecção parecida com a hanseníase em sete tatus selvagens 
(WALSH et. al., 1974 apud DEPS, 2001). A ideia inicial foi de que “[...] os tatus poderiam ter adquirido 
infecção por hanseníase a partir de pacientes humanos não tratados nos EUA, após os animais terem 
expandido seu habitat nos Estados Unidos” (WALSH et. al., 1977; STALKNECHT et. al., 1987; 
HOWERTH et. al., 1990; apud VIJAYARAGHAVAN, 2009). E até hoje o tatu de nove bandas tem sido 
utilizado para o estudo da hanseníase (TRUMAN et. al., 2011). 

No entanto, a infecção pela M. leprae também ocorre naturalmente entre alguns tatus (WALSH, 1986 
apud TRUMAN et. al., 2011, p. 1627).  Nesse sentido, a infeção da doença no tatu os atingia muito 
antes dos primeiros estudos em 1970, sendo possível confirmar que os “[...] tatus no sul dos Estados 
Unidos formam um grande reservatório natural para o Mycobacterium leprae; sua prevalência é 
superior a 20% em alguns locais” (TRUMAN et. al., 2011, p. 1627). A infecção da doença pelo animal 
já foi relatado nos estados de Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas e México. 

Acredita-se que um dos principais motivos da suscetibilidade da doença no animal é devido a sua 
baixa temperatura corporal (STORRS, 1982 apud VIJAYARAGHAVAN, 2009). De acordo com 
Truman (2005) a maioria dos tatus possui infecção do tipo multibacilar e atinge principalmente os 
adultos, na mesma intensidade de gênero. O desenvolvimento dos sintomas ocorre lentamente, 
assim como no ser humano, e atinge as partes mais frias do corpo. A manifestação não é facilmente 
visível, mas pode aparecer na pele em forma de nódulos e linfonodos, assim como no sangue a partir 
de exames histopatológicos (TRUMAN, 2005). 

Uma pesquisa bibliográfica realizada na Revista Internacional de Hanseníase e Outras Doenças 
Micobacterianas (International Journal of Leprosy and Other Mycobacterial Diseases) sobre estudos 
que envolvam a hanseníase e tatus, identificou aproximadamente 83 trabalhos publicados apenas 
entre o período de 1971-2005.  Esses foram desenvolvidos, em sua maioria, nos estados da região 
sul dos Estados Unidos. Poucos foram os realizados nos demais países, a qual se destaca México 
(AMEZCUA, et. al., 1984), Argentina (MARTINEZ, et. al., 1984) e Brasil (DEPS; SANTOS e 
TOMIMORI-YAMASHITA, 2002; DEPS, et. al., 2003; DEPS; ANTUNES; TOMIMORI-YAMASHITA, 
2007; DEPS, et. al., 2008). 

Truman et. al. (2011), relata que a cada ano o EUA apresenta incidência de 150 novos casos e a 
maioria são de pessoas que trabalharam no exterior em regiões onde a doença é endêmica. 
Entretanto, cerca de um terço dos casos advém da infecção no próprio país, sendo que a maioria 
surge com maior frequência nos estados do Texas e Louisiana e parece estar se expandindo a outros 
estados próximos. E é justamente nesses estados que se encontram as áreas endêmicas do tatu de 
nove bandas. A infecção da doença pelo animal já foi relatado nos estados de Alabama, Arkansas, 
Louisiana, Mississippi e Texas. 

Os primeiros estudos realizados no México aos quais comprovaram a existência da M. leprae em 
tatus de nove bandas foram realizados por Amezcua e colaboradores (1984). Entre 96 tatus 
examinados, comprovou-se a existência em um tatu advindo do município de Sta. Ana Jolotzingo, 
próxima a Cidade do México, após a identificação de dois nódulos na pele enxertados e inseridos em 
ratos que apresentaram curvas de crescimento normais para a M. leprae. 
Na Argentina, Martinez e colaboradores (1984) encontraram numa população de 83 tatus, dois tatus 
positivos a M. leprae. Contudo, os autores não conseguiram demonstrar a presença da mesma da M. 
leprae.  
 
No Brasil, os estudos mais significantes se restringem ao estado do Espírito Santo. O primeiro estudo 
realizado por Deps, Santos e Tomimori-Yamashita (2002) identificou 5/14 tatus de nove bandas 
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positivos para a M. leprae. Posteriormente, Deps et. al. (2003) associaram a hanseníase ao consumo 
de carne de tatu no Estado do Espírito Santo, entre o período de outubro de 2000 a fevereiro de 
2001, no qual foram interrogados 136 pacientes hansenianos e ex-hansenianos, sendo que destes, 
123 já consumiram carne de tatu. Pesquisas posteriores (DEPS; ANTUNES; TOMIMORI-
YAMASHITA, 2007) identificaram a M. leprae em 11/37 tatus de nove bandas (29,7%). Por fim, um 
estudo de caso-controle realizado no país a partir de 506 pacientes com hanseníase e 594 
exposições aos tatus evidenciaram que 68% dos casos tiveram contato direto com tatus, o que indica 
que a doença no país pode estar atrelada com o animal (DEPS, et. al., 2008). 

A Hanseníase nas Américas e Aspectos Biogeográficos 
 
Uma série de estudos sobre a origem, evolução e distribuição da M. leprae, da M. lepromatosis e da 
própria doença nos seres humanos têm sido realizada por pesquisadores do mundo na área de 
biotecnologia/genomas, e muitas perguntas ainda permanecem abertas. As preocupações no meio 
científico sobre a problemática pode ser observada inicialmente nos estudos de Cole e colaboradores 
(2000) quando se buscou conhecer a fundo as características genéticas da M. leprae. 

Monot e colaboradores (2005) através de métodos de genômica comparativa (estudo que verifica um 
grupo de descentes com ancestral em comum) foram os primeiros a hipotetizar a origem e evolução 
espaço-temporal da hanseníase no mundo, indicando que a doença atinge a humanidade há 
aproximadamente 100.000 anos e, os casos existentes da doença podem ser concedidos a um único 
clone, originário no sudeste do continente africano.  

A sua transmissão e distribuição geográfica (espaço-temporal) no mundo esteve relacionada, 
principalmente, com a migração humana. A hanseníase se disseminou para a Ásia há 
aproximadamente 50-60.000 anos e, para Europa e Oceania há 40.000 anos. Entre 15-35.000 a 
doença disseminou-se para o Alasca e Canadá. No Noroeste do continente africano e nas Américas, 
a sua ocorrência é recente quando comparada ao restante do mundo (entre 1.000 a 500 anos), sendo 
disseminada devido ao tráfico de escravos e a colonização destas áreas, principalmente pelos 
europeus. Assim, devido à exposição humana aos mais diversos ambientes geográficos, as 
características genéticas e biológicas da M. leprae evoluíam conforme o homem migrava (MONOT et. 
al., 2005). Estudos posteriores e aprofundados (MONOT, et al., 2009) indicaram que num período de 
100.000 anos a micobactérias apresentou até 16 subtipos/variações de genes (Figura 4). Além disso, 
foi demonstrada uma intensa relação entre a as Rota da Seda que liga a Europa à China com a 
disseminação da hanseníase. 
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Figura 4- Distribuição espaço-temporal da Mycobacterium leprae no mundo 
 

 
Fonte: Monot et al. (2009, p. 1286). Os pilares representam a localização de origem das amostras da 
M. leprae, codificados por cores de acordo com o esquema para os 16 subtipos/ variações de genes. 
A espessura do pilar corresponde ao número de amostras (1-5: fino; 6-29: intermediário; > 30: largo). 

As flechas pretas indicam as vias de migração dos seres humanos, com o tempo estimado de 
migração. Os pontos vermelhos indicam a localização da Rota da Seda. 

A partir de estudos filogenéticos Han e Silva (2012) indicam que a evolução das micobactérias da 
hanseníase ocorreu em duas etapas: a primeira até 20 m.a atrás, durante o qual o último 
antepassado comum sofreu uma redução maciça de genes para se tornar um parasita adaptado, e de 
10 m.a até agora, que começou com o antepassado que seguiu dois caminhos evolutivos separados: 
M. leprae e M. lepromatosis. Nesse sentido, de acordo com os autores, acredita-se que  

“[...] as micobactérias da hanseníase tenham começado a evolução 
parasítica em humanos ou hominídeos primitivos há milhões de anos. Isso 
torna a lepra à infecção humana mais antiga [...] Consequentemente, a 
hanseníase pode ser vista como uma consequência natural de um longo 
parasitismo. O fardo da lepra pode ter afetado a menor seleção de 
polimorfismos genéticos humanos” (HAN; SILVA, 2012, p. 06).  

Desde 1995, 10 países das Américas não possuem relatos da doença: Antígua e Barbuda, Bahamas, 
Barbados, Belize, Chile, Dominica, Granada, Porto Rico, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis e São 
Vicente e Granadinas (WHO, 2002). Com exceção do Chile, esses países possuem pequenas 
populações e extensões territoriais e, ainda, estão localizados na América Central. Atualmente, a 
hanseníase está distribuída no continente Americano de maneira heterogênea (Figura 5). O Brasil foi 
o único país a atingir mais de 10.000 novos casos em 2015, totalizando 26.395 casos, seguido pela 
Venezuela com 448 novos casos. Canadá, Guiana Francesa, Belize e Guatemala não apresentaram 
novos casos da doença (WHO, 2016).  
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Figura 5- Distribuição geográfica dos novos casos de hanseníase em 2015. 
 

 
Fonte: WHO (2015, p. 06). Imagem adaptada. 

Nos últimos 10 anos, o continente americano apresentou intensos contrastes na incidência da 
hanseníase: enquanto no Chile e em Belize não foram notificados novos casos, no Brasil foram 
notificados 350.740 novos casos. Seguido do Brasil, está a Venezuela (5.470), Paraguai (4.279), 
Colômbia (4.144), Argentina (3.362), Cuba (2.424), México (1.938), Republica Dominica (1.748) e 
Estados Unidos (1.600). Sete (7) países (Bolívia, Equador, Guiana, Peru Suriname, Costa Rica, 
Trinidad Tobago e Haiti) tiveram menos de 1.000 novos casos e dez (10) países (Guiana Francesa, 
Uruguai, Belize, El Salvador, Guatemala, Jamaica, Honduras, Nicarágua, Panamá e Canadá) tiveram 
menos de 150 casos novos entre o período de 2006-2015 (BAKER et. al., 2009; CANADA, 2009; 
WHO, 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015). 

A América do Norte apresenta a situação menos agravante em relação à doença entre as regiões das 
Américas (Gráfico 1). Canadá apresentou entre 7-0 casos novos por ano no período entre 2006-2015. 
Sua localização geográfica, o fato de não ser o habitat do tatu de nove bandas e as suas baixas 
temperaturas anuais inapropriadas para a sobrevivência e crescimento da M. leprae podem ter 
influenciado na diminuição da doença após as metas mundiais de erradicação. A maioria dos casos é 
de estrangeiros que vieram ao país (KULA; ROBINSON, 2013), especialmente de países onde a 
doença ainda é endêmica, como Índia, Indonésia, Filipinas ou Mianmar (ULBERCKER, 2013). 
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Gráfico 1- Distribuição da Hanseníase na América Central entre 2006-2015 
 

 
Fonte: BAKER et. al. (2009); CANADA (2009); WHO (2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 

2013; 2014; 2015). 

No México (0,51%) a hanseníase permanece quase rara, com poucos casos assim como nos 
Estados Unidos (0,42%). De acordo com Larrea, Carreño e Fine (2012), a introdução do tratamento 
poliquimioterápico (compostos químicos que buscam matar as M. leprae presentes no organismo 
humano) ligado à eliminação global da doença em 1991, ajudou o país atingir a meta de eliminação 
em 1994. Contudo, segundo os mesmos, existem evidências no aumento da hanseníase nos estados 
que fazem fronteira com o Texas, EUA, onde a M. leprae é conhecida por se hospedar no tatu de 
nove bandas. Nesse sentido, estudos que visem à identificação e a distribuição da hanseníase 
atrelada nas comunidades que consomem e mantém contato com o tatu de nove bandas podem ser 
importantes para verificar se há relação do animal com a M. leprae, os perfis sociais e os modos 
culturais destas comunidades atrelados às questões ambientais.  

Nos Estados Unidos, historicamente, a doença está distribuída nos grandes centros, no litoral e nos 
estados do sul e, atualmente, ela tem origem principalmente a partir de estrangeiros vindos de área 
onde a hanseníase é endêmica (TRUMAN, 2011). São nos estados do sul dos Estados Unidos que 
foram desenvolvidos os estudos mais significantes sobre a infecção da M. leprae nos tatus de nove 
bandas. Salienta-se que o território do Alaska não apresentou casos da doença. Devido ao fato de 
pertencer aos Estados Unidos marque casos, o mesmo foi representado de acordo com a 
porcentagem referente aos Estados Unidos. 

A América Central apresenta uma situação mais grave em relação a América do Norte. Belize é o 
único país que não apresentou casos novos da doença. Belize (359.287 habitantes

66
) juntamente 

com os demais países que não apresentam novos casos de haseníase desde 1995 são os países 
menos populosos da região. 

Nessa região Cuba (0,64%) e República Dominicana (0,46%) apresentam os maiores índices da 
doença (Gráfico 3) e, destaca-se que ambos os países não fazem parte da área de abrangência do 
tatu de nove bandas. Cuba e República Dominicana possuem a segunda e a terceira maior 
população da América Central (11.389.652 e 10.528.391 habitantes) e alta densidade demográfica 

(107 e 217,9 hab/km²) quando comparada aos demais países da região. Além disso, a maior parte da 
população mora em áreas urbanas (76,97 e 78,06%) e ambos os países não possuem saneamento 

                                                           
66

 Os dados referentes à população total dos países da Américas, densidade demográfica, 
populações em áreas urbanas e rurais, saneamento básico e Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) foram consultados no site IBGE (2016). 
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básico completo: a rede de água potável corresponde a cobertura de 95 e 85% e rede sanitária de 93 
e 84%. Esses elementos em conjunto podem influenciar diretamente na existência da doença na 
Cuba e na República Dominicana, uma vez que proximidade entre as pessoas é propícia para a 
distribuição da M. leprae.  

Gráfico 3- Distribuição da Hanseníase na América Central entre 2006-2015 
 

 
Fonte: WHO (2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015). Dados incompletos, não 

reportados. Haiti: 2009, 2011, 012, 2013 e 2014; Jamaica: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; 
Trinidad Tobago: 2011 e 2012. 

Trinidad e Tobago e Haiti apresentram mais de 150 casos nos últimos 10 anos. Esses países ainda 
podem ser considerados populosos e de alta densidade demográfica quando comparado aos demais 
países da América Central, sendo respectivamente: 1.360.008 e 10.711.067 habitantes; 265.1 e 

388.6 hab/km². A população de Haiti habita em sua maior parte as áreas urbanas (57,44%), 
enquanto a população de Trinidad e Tobago habita as áreas rurais (91,45%). A altitude de 
Trinidade e Tobago varia entre 0-940 metros, o que torna um habitat ideal para o tatu de nove bandas 
e, devido ao fato de grande parte da sua população habitar áreas rurais, pode ser que a distribuição 
da hanseníase esteja atrelada ao animal. Já o Haiti, embora não seja o habitat do tatu de nove 
bandas, apresenta o IDH (0,483) mais baixo do continente americano e um sério problema ambiental, 
com cobertura de apenas 58% rede de água potável e 28% de rede sanitária. O países também vem 
passando por sérios problemas causados por desastres naturais. Tais caracraterísticas sociais e 
ambientais atreladas influenciam diretamente na disseminação da doenca no país, uma vez que a 
mesma está inserida na população.  

Costa Rica, Nicarágua, El Salvador, Honduras, Jamaica, Guatemala e Panamá apresentaram menos 
de 150 casos nos últimos 10 anos, estando, a princípio, perto da erradicação da hanseníase. Com 
exceção de Jamaica, todos os demais fazem parte da área de abrangência do tatu de nove bandas e 
ainda, são eles que fazem a ligação entre a América do Norte e a América do Sul. Estes países são 
populosos e os seus indíces de densidade demográfica são mais estáveis em relação aos demais até 

então apresentados, com excção de Guatemala (152,2 hab/km²) e El Salvador (295,7 hab/km²). A 
população desses países está presente de maneira intensa no meio urbano, sem exceção. 
Nesse sentido, a distribuição na região do istmo (no continente) pode estar atrelada ao tatu. 

Ao verificar os padrões estabalecidos até então nos países apresentados, acredita-se, num primeiro 
momento, que Guatemala deveria ter mais casos da doença do que Nicarágua, uma vez que a sua 
população urbana (51,11%) e rural (48,89%) é bem distribuída e é o país mais populoso da região. 
Portanto, ao verificar a sua localização geográfica, o país e faz fronteira com o sul México (área a 
qual não possui muitos casos da doença) e Belize (país que não apresenta novos casos de 
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hanseníase desde 1995). Contudo, devido ao fato do país por estar incluso no habitat do tatu de nove 
bandas, não é possível excluir a possibilidade que a hanseníase pode estar atrelada ao animal. 

Nos demais países da América do Sul, a incidência da doença não é tão preocupante quanto no 
Brasil. Mas, alguns países apresentam valores superiores aos demais países das Américas em 
relação ao número de casos nos últimos 10 anos (Gráfico 2): Venezuela (1,44%), Paraguai (1,13%), 
Colômbia (1,09%) e Argentina (0,88%). Bolívia, Equador, Guiana, Peru e Suriname apresentaram 
menos de 999 casos por ano. O Uruguai está muito perto de erradicar a hanseníase. Entre 2006-
2015 a incidência da doença variou entre 12-4 casos por ano. A Guiana Francesa apresentou apenas 
12 casos no ano de 2012. E o Chile é o único país que não apresentou casos novos da doença, 
conseguindo erradicar a hanseníase do seu país. 

Gráfico 2- Distribuição da Hanseníase na América do Sul entre 2006-2015 
 

 
Fonte: WHO (2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015). Dados incompletos, não 
reportados. Bolívia: 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Equador: 2013, 2014, 2015. Guiana: 2013. 

Venezuela: 2013. 

O Brasil é o único país das Américas na qual a hanseníase ainda é considerada endêmica e o único 
país do mundo que até hoje não atingiu a meta global da doença (prevalência inferior 1/10.000 
casos), proposta em 1991, a qual se apresenta em quase todo o seu território. Contudo, 
historicamente, o país está diminuindo o número de novos casos da doença, que atingiu seu auge em 
1997, com aproximadamente 47.000 novos casos (BRASIL, 2001). Nos últimos anos (2006-2015) 
(Gráfico 1), o país apresentou uma queda significativa da doença, de aproximadamente 18.000 novos 
casos. 
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Gráfico 1- Distribuição dos casos novos da Hanseníase no Brasil entre 2006-2015 

 
Fonte: WHO (2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015). 

Devido à sua extensa área territorial e as diferentes relações naturais e sociais, é possível verificar no 
Brasil vários padrões de distribuição da hanseníase. Entre os anos de 2006-2015, apenas a região 
Nordeste foi responsável por 41% dos novos casos (incidência) da hanseníase, seguido pelas regiões 
Norte (21%), Centro-oeste (17%), Sudeste (17%) e Sul (4%). Os estados que apresentaram as 
maiores indecência da doença foram: Maranhão (12%), Pará (10%), Mato Grosso (8%), Pernambuco 
(8%) e Bahia (8%) (SINAN, 2016). 

Em 2014, o Ministério da Saúde do Brasil apontou os 10 prováveis clusters (locais/regiões onde 
existem uma alta concentração da doença) da hanseníase no país, entre o período de 2011-2012 
(WHO, 2016), com riscos relativos da doença entre 3 a 8 vezes (Figura 4).  

Figura 4- Os 10 prováveis clusters da Hanseníase no Brasil entre 2011-2013 

 
Fonte: WHO (2016a). 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   479 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
Os clusters abragem 621 municípios, localizados nos estados do Pará, Maranhão, Mato Grosso, 
Bahia, Rondônia, Goiás, Piauí, Mato Grosso do Sul e Amazonas – estados da região norte, nordeste 
e centro-oeste do Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2014), estes municípios 
abrangem 14% de população brasileira e apresentam 44% (13,597/31,044) de novos casos 
diagnosticados em 2013. 

Considerações Finais 

Levando em consideração que: vinte e um países apresentaram hanseníase e pertence à área de 
abrangência do tatu (Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Estados 
Unidos, Guatemala, Guiana, Guiana Francesa, Honduras, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru, Trinidad Tobago, Uruguai, Venezuela e Suriname); cinco países apresentaram hanseníase e 
não pertencem ao habitat do tatu (Canadá, Cuba, Haiti, Jamaica e República Dominicana); um país 
está incluído no habitat do tatu, mas não possui hanseníase (Belize); e dez países não apresentaram 
a doença e não faz parte da área de abrangência do tatu (Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Chile, Dominica, Granada, Porto Rico, Santa Lúcia, São Cristóvão e Nevis e São Vicente e 
Granadinas), pode-se afirmar que a correlação entre as áreas distribuição da hanseníase e a área de 
abrangência do tatu de nove bandas corresponde a 80,7%. 

Ao relacionar a distribuição geográfica dos novos casos de hanseníase nas Américas em 2015, com 
a incidência de casos no continente americano nos últimos 10 anos e a área de abrangência do tatu, 
verifica-se que Chile e Alasca estão fora do habitat do tatu de nove bandas e, ainda, apresentam em 
seu território temperaturas inferiores à temperatura ideal da M. leprae. Sendo assim, a disseminação 
da hanseníase também pode ser afetada pelas características físico-naturais e biogeográficas.  

Embora a teoria mais aceita para a infecção da M. leprae e da M. lepromatosis seja a da migração 
humana, em especial nas áreas onde o tatu não habita não se pode descartar a ideia de que a 
doença pode ter infectado acidentalmente outros animais, como o tatu, em períodos desconhecidos. 
Afinal, a nova espécie da doença (M. lepromatosis) foi encontrada no continente americano e refere-
se ao período de 10 m.a atrás, e o tatu já existia no continente antes dos seres humanos.  

A elevada quantidade de novos casos da hanseníase no Brasil em relação aos demais países das 
Américas é preocupante e requer atenção mundial no controle da doença, visto que seus países 
vizinhos não apresentam tamanha incidência. Nesse sentido, as regiões norte, nordeste e centro-
oeste do Brasil são potencias para a aplicação de estudos moleculares e biogeográficos sobre a 
relação do tatu de nove bandas e a hanseníase, em especial, na região amazônica (nos estados do 
Pará, Maranhão e Mato Grosso). 

Essas pesquisas devem ser interdisciplinares, envolvendo estudos que busquem mapear os casos da 
hanseníase em escalas locais e regionais e a incidência do tatu de nove bandas (mesmo que ele 
migre no espaço geográfico), a fim de verificar seu impacto sobre a saúde humana. Ao mesmo 
tempo, sugere-se acrescentar nas ‘fichas investigativas’ de todo território brasileiro e nas demais 
regiões de abrangência do tatu de nove bandas (como já existe nos Estados Unidos), um campo que 
busque identificar se o portador da hanseníase teve algum contato direto ou consumiu da carne de 
tatu e há quanto tempo e frequência ocorreu. 
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Resumo 
O ambiente e as relações homem/natureza tem influência direta na saúde da população, fazendo-se 

necessária uma avaliação não somente em saúde, mas do espaço vivido. O espaço vivido é 

construído pela população ao longo dos anos, no caso dos ribeirinhos, está diretamente ligado com a 
forma que eles se relacionam dentro daquela comunidade. Este estudo teve como objetivo avaliar a 
relação entre saúde ambiente da população ribeirinha pertencente aos municípios de Aquidauana e 
Anastácio-MS. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagens quantitativas e qualitativas, entre 
os anos de 2015 e 2016. Os resultados indicaram que as características da população ribeirinha 
podem ser entendidas principalmente pela localização onde elas estão inseridas, ou seja, neste caso, 
na área urbana de Aquidauana e Anastácio, interferindo diretamente em seus costumes, seus hábitos 
e saúde. Os ribeirinhos continuam com os próprios hábitos de descartar e queimar o lixo, mesmo 
havendo coleta de lixo, por parte das prefeituras, no local. Desta forma, sugere-se a implantação de 
programas de educação ambiental com o intuito de alertar os ribeirinhos dos municípios de 
Aquidauana e Anastácio, sobre os impactos causados a saúde e ao meio ambiente, a fim de instigar 
a mudança de comportamento da população. 
 
Palavras chave: Geografia da saúde. Meio ambiente. Educação ambiental. 
 
Abstract 
The environment and relationship man/nature has direct influence on the health of the population, 
necessitating an evaluation not only of health, but of living space. The lived space is built by the 
population over the years, in the case of the riverside, is directly connected with the form that they 
relate within that community. This study aimed to evaluate the relationship between environmental 
health of the riverside population belonging to the municipalities of Aquidauana and Anastácio-MS. It 
is a descriptive study, with quantitative and qualitative approaches, between the years of 2015 and 
2016. The results indicated that the characteristics of the riverside population can be understood 
mainly by the location where they are inserted, that is, in this case, in the area urban development of 
Aquidauana and Anastácio, interfering directly in their habits and health. The local people continue 
their own habits of discarding and burning the garbage, even though there is garbage collected by the 
local authorities on the spot. In this way, it is suggested to implement environmental education 
programs with the aim of alerting the residents of Aquidauana and Anastácio municipalities about the 
impacts caused to health and the environment in order to instigate changes in the behavior of the 
population. 
 
Key-words: Geography of health. Environment. Environmental education. 
 
 
Introdução 
 

O ambiente em sua extensão física e social passa a ser o lugar onde ocorrem ações de 
promoção a saúde, pois é na relação da população e da coletividade com o ambiente que ocorre os 
processos de produção social da saúde, ou seja, a determinação social da saúde. A definição de 
saúde ambiental parte desta compreensão que institui uma abordagem holística e sistêmica, tendo 
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em vista que a saúde-doença se constitui a partir de relações complexas entre o homem e o seu 
ambiente físico, socioeconômico e cultural (GUIMARÃES; PICKENHAYN; LIMA, 2014).  

Desta forma o ambiente e as relações homem/natureza, têm relação direta com a saúde da 

população, fazendo-se necessária uma avaliação não somente em saúde, mas do espaço vivido. 
O conhecimento sobre o espaço pode ser readquirido a partir de distintas formas na área da 

saúde e do planejamento, mesmo conhecendo-se a importância de outras disciplinas do campo 
igualitário na representação desse enfoque (DANTAS et al., 1998). 

Para as populações ribeirinhas dos munícipios de Aquidauana e Anastácio, o seu espaço é um 
pedacinho de chão, o seu lugar. Lugar escolhido para construir uma família, manter suas raízes. 
Assim “a categoria lugar encerra espaços com os quais os indivíduos têm vínculos afetivos, onde se 
encontram as referências pessoais e os sistemas de valores que induzem a diferentes formas de 
perceber e construir a paisagem, e o espaço geográfico” (GIOMETTI; PITTON; ORTIZA, 2012, p. 35) 

O espaço está diretamente relacionado às ações dos homens. Desta forma, Lefebvre (2006, p. 
14) argumenta: 

 
O conceito do espaço assim religado a uma prática social – ao mesmo tempo 
espacial e significante – toma todo o seu alcance. O espaço reúne a produção 
material: bens, coisas, objetos de troca, tais como vestimentas, móveis, casas 
(residências), produção ditada pela necessidade. 

 

Santos (2006, p.12) propõe que “espaço seja definido como um conjunto indissociável de 
sistemas de objetos e de sistemas de ações”. Neste sentido, o homem está inserido dentro do espaço 
e interage com o meio através das suas ações. De acordo com as suas necessidades o espaço é 
modificado e adquire novas características.    

Neste trecho Corrêa (2007, p. 15) faz uma reflexão sobre como pode ser a utilização do espaço 
geográfico: 

 
A expressão espaço geográfico ou simplesmente espaço, por outro lado, aparece 
como vaga, ora estando associada a uma porção específica da superfície da Terra 
identificada seja pela natureza, seja por um modo particular como o Homem ali 
imprimiu as suas marcas, seja com referência à simples localização. Adicionalmente 
a palavra espaço tem o seu uso associado indiscriminadamente a diferentes 
escalas, global, continental, regional, da cidade do bairro, da rua, da casa e de um 
cômodo no seu interior.  
 

O espaço não é somente o que observamos, ele é muito mais que isso, “(...) não fica restrito 
apenas a visualização, uma vez que nos leva a questionar e a perceber a inserção dos fenômenos 
em um espaço cheio de ideias abertas e compostas por intuições” (PEREIRA, CORREIA; OLIVEIRA, 
2010, p. 176). É no espaço que os laços afetivos são formados, onde ocorre a participação e o 
envolvimento do homem na sua comunidade, transformando o espaço em espaço vivido, espaço 
social. 

O espaço vivido não é definido apenas como uma área delimitada, “o espaço vivido passa a 
ser construído socialmente através da percepção e da interpretação dos indivíduos, revelando as 
práticas sociais” (PEREIRA, CORREIA; OLIVEIRA, 2010, p. 176). O espaço vivido é construído pela 
população ao longo dos anos, no caso dos ribeirinhos, está diretamente ligado com a forma que eles 
se relacionam dentro daquela comunidade.  

O espaço tem sido humanizado através do tempo e do homem vem recebendo marcas 
indeléveis. Mas abordar espaço social é igualmente estudar como a natureza origina no homem 
estados de exaltação e condiciona os sistemas de interacção (FERNANDES, 1992, p. 61). Assim 
“pode-se entender o espaço social como aquele que é apropriado, transformado e produzido pela 
sociedade (...)” (SOUZA, 2013, p. 22). 

Para Santos (2009, p.170) o espaço tem importante relação com a saúde, pois “entender como 
se apresenta a produção do espaço oferece ao campo da saúde uma dimensão que explica e 
estabelece relações causais”. Portanto, “o que se pode aprender é que fatores relacionados ao 
espaço são de grande relevância na produção ou não da morbimortalidade individual e/ou coletiva” 
(GONDIM, 2008, p.69).  

O espaço apontado pela Geografia é mais que um simples recipiente local de particularidades 
físicas e humanas, convertendo-se em lugar quando profere vínculos informacionais de 
pertencimento, rejeição, ou impropriedade, quando recebe, claramente, uma definição (VAZ, 2010). 
Desta forma o espaço pode passar por modificações dependendo das suas características e 
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familiaridade com a população ali instalada “quando o espaço nos é inteiramente familiar, torna-se 
lugar” (TUAN apud STANISKI; KUNDLATSCH; PIREHOWSKI, 2014, p. 4).  

Para promover a saúde do lugar é necessário entendê-lo enquanto espaço, pois “o desafio é 
pensar a partir do lugar, enquanto espaço com capacidade de promover a saúde, entendida como 
capacidade de viver a vida”. (SANTOS; PELUSO, 2006, p.51). Ou seja, é necessário primeiramente 
avaliar o contexto geográfico do espaço, para em seguida promover a saúde do lugar. 

Este estudo tem como objetivo avaliar a relação saúde ambiente da população ribeirinha 
pertencente aos munícipios de Aquidauana e Anastácio-MS. Para tanto, foi necessário verificar 
aspectos relacionados ao tipo de moradia, saneamento básico do local, e hábitos de vida e saúde, 
bem como as transformações ocorridas no espaço considerando a localização geográfica, a fim de 
indicar ações de educação ambiental a partir dos aspectos socioambientais. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

Este estudo é parte integrante da pesquisa de dissertação e foi desenvolvido na área urbana 
dos munícipios de Aquidauana e Anastácio/ MS. Os Munícipios são divididos pelo rio Aquidauana, o 
qual nomeia a primeira cidade. Os dois municípios possuem população ribeirinha às margens do rio, 
direita em Aquidauana e esquerda em Anastácio.  

De acordo com a Gerência de Saúde de ambos os municípios, define-se como famílias 
ribeirinhas as que estão localizadas, aproximadamente uma quadra antes das margens do rio, tanto 
em Aquidauana com em Anastácio.  

A área de estudo é delimitada, em Aquidauana, as ruas paralelas (entre as ruas Guanandy e 
Salvador Braga) que estão abaixo das ruas perpendiculares João Almeida de Castro e Antônio 
Cicalise. Já em Anastácio, todas as ruas paralelas (entre as ruas João Teodoro da Costa e 
Wanderlei) rua perpendicular Bom Fim (figura 1).  

As áreas que sofrem com a inundação nos períodos de cheia do rio Aquidauana são mais 
extensas e possuem um número maior de famílias, porém para este estudo foram consideradas 
apenas as famílias ribeirinhas.  

Trata-se de um estudo descritivo da população ribeirinha residente nos munícipios de 
Aquidauana e Anastácio/ MS, com abordagens quantitativas e qualitativas.                                              

Durante as entrevistas foi utilizado como roteiro um “formulário”, composto por perguntas 
abertas, fechadas e de múltipla escolha relacionadas com: perfil socioeconômico, atividades laborais, 
religião, tipo de moradia, renda familiar, hábitos alimentares, saúde e qualidade de vida. No campo, 
além do formulário utilizado como roteiro das entrevistas, também foram feitos registros fotográficos, 
diários de campo, observações do local, a partir da percepção das pessoas e seus relatos. 

Foram aplicados 41 formulários em Aquidauana e 20 formulários em Anastácio, entre os 
meses de abril e junho de 2015, utilizando-se um formulário por residência. Considerou-se como 
critérios de exclusão das entrevistas as residências fechadas (com mais de uma tentativa de 
entrevista), residências à venda, para alugar, residências abandonadas, imóveis com comércio e 
residências em que o morador se recursou a participar da entrevista. Para serem incluídos na 
pesquisa era necessário ser morador da área ribeirinha e ser maior de 17 anos. 
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Figura 1. Localização da área ribeirinha nas cidades de Aquidauana e Anastácio-MS. 

 

 
Fonte: Planta Cadastral de Aquidauana e Anastácio 
Organização: Santos, E. P. (2017). 

 
 
 Caracterização das moradias dos ribeirinhos e paisagem no entorno 
 

As moradias não foram construídas pelos moradores artesanalmente, e nem utilizaram dos 
recursos da natureza para a construção, como é comum em algumas cidades da região Norte como 
Santarém-PA, Manaus-AM, Porto Velho-RO, conforme mencionado por Brugnera (2015, p.66) “Para 
se construir uma casa precisa-se buscar a matéria prima na floresta. O uso da madeira e do barro, do 
cipó e da palha estabelece uma estreita conexão da arquitetura ribeirinha com a arquitetura indígena, 
principalmente no que se refere ao madeiramento para estrutura [...]”.  

As casas ribeirinhas estão localizadas bem próximas às margens do rio Aquidauana, tanto em 
Aquidauana, quanto em Anastácio. As moradias são do tipo alvenaria ou mistas (alvenaria e 
madeira), com ausência de moradias do tipo flutuantes nos dois municípios (figura 2).  

Em Aquidauana 36 dos entrevistados possuíam residências do tipo alvenaria e cinco casas 
mistas (alvenaria e madeira), em Anastácio 17 dos entrevistados viviam em residências do tipo de 
Alvenaria e três do tipo mista (alvenaria e madeira). Nos dois munícipios, as residências variavam em 
relação ao número de cômodos, algumas apresentavam de três a doze cômodos.  
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Figura 2. Aspectos estruturais das residências ribeirinhas 

 
Fonte: Ximenes, L.S.V. (abril de 2015). 
Imagens- A e B Ambas as residências ribeirinhas estão localizadas na rua João Almeida de Castro em 
Aquidauana; imagem C - residência na rua Alcântara em Anastácio; imagem D-  residência localizada na rua 
Pará em Anastácio. 

 
Em um estudo feito com a população ribeirinha do rio Ji-Paraná em Rondônia, foi analisado 

as estruturas das residências dos participantes da pesquisa, constatando-se que sete dos 
entrevistados residem em casas de madeira; oito em casas de madeira e material aproveitado; três 
em casas mistas, de alvenaria e madeira; quatro em casas de alvenaria, mas sem acabamento; uma 
em casa de alvenaria com acabamento. Boa parte das casas não era adaptada para morar às 
margens do rio assim são alagadas facilmente no período de inundação (PROSENEWICZ; LIPPI, 
2012). 

As residências dos ribeirinhos dos dois munícipios que estão localizadas nas margens do rio 
Aquidauana/MS são mais resistentes por serem de alvenaria ou mista, do que as residências dos 
ribeirinhos do rio Ji-Paraná/ RO. Porém, na área ribeirinha de Aquidauana e Anastácio, também são 
raras residências bem estruturadas adaptadas para inundação. Dificultando assim, a conservação e 
proteção de móveis e objetos nesses períodos. 

Deste modo, as residências ribeirinhas do Norte apresentam características diferentes das 
residências da população ribeirinha de Aquidauana e Anastácio, sendo que estas possuem maior 
semelhança com as residências urbanas dos municípios.   

 
 

O saneamento ambiental da área ribeirinha 
 
Saneamento ambiental é definido como sendo o conjunto de ações para a realização do 

esgotamento sanitário de todas as residências e estabelecimentos, o acesso universal ao 
abastecimento de água potável, renovação e preservação dos corpos d’ água e a adequada gestão 
dos resíduos sólidos municipais (AYACH; GUIMARÃES; PINTO, 2009). 

Na área ribeirinha de Aquidauana e Anastácio, não são raras as instalações irregulares de 
esgoto sendo lançadas por várias residências no rio Aquidauana; algumas são diretamente lançados 
no rio, outros saem das residências e percorrem pela rua (figura 3) tanto no munícipio de 
Aquidauana, quanto no munícipio de Anastácio. Observou-se que esse procedimento oferece ao 
morador um descarte rápido e eficaz quanto ao montante de resíduos próximos a sua residência. No 
entanto, em muitos locais o odor é presente, sendo que às margens do rio, é intenso e contínuo, 
podendo atrair espécies de insetos causadores de danos à saúde dos habitantes destas localidades.  
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Figura 3. Esgoto lançado diretamente no rio em Aquidauana e Anastácio 

 

Fonte: Ximenes, L.S.V. (abril de 2015). 
Imagem A - Esgoto a céu aberto sendo lançado ao lado de uma residência na área ribeirinha de 
Aquidauana- MS, imagem B- Canos nos fundos de uma residência na colônia de pescadores em 
Aquidauana-MS, desprezando dejetos diretamente no leito do rio Aquidauana; imagem C- fossa séptica 
em frente à residência e esgoto lançado na rua Bom Fim em Anastácio; imagem D- Esgoto das 
residências sendo lançado diretamente na rua João Pessoa em Anastácio. 

 

Mesmo não tendo rede de esgoto na área ribeirinha nos dois munícipios, alguns moradores 
durante a entrevista afirmaram que as suas residências possuíam. Segundo dados do município de 
Aquidauana identificou-se a rede de esgoto através do mapa da rede de coleta e estações de 
tratamento de esgoto no estudo de SANTOS (2012).  

Segundo Vieira; Cogueto; Campani (2009) em um estudo com a População Ribeirinha do 
Bairro Chororão no Município de Paraibuna – SP, os ribeirinhos localizados nas margens do rio 
Paraíba do Sul vivem em ocupação irregular. O local de moradia da população ribeirinha, além dos 
riscos ambientais e geológicos que os moradores enfrentam por ser uma área de inundação, há a 
degradação do meio ambiente e a poluição do rio e de seus afluentes. As residências não possuem 
infraestrutura de saneamento básico, o esgoto das residências é lançado diretamente no rio Paraíba 
do Sul, situação semelhante à encontrada nos munícipios de Aquidauana e Anastácio. Tal fato pode 
ser encontrado em outras localidades com populações ribeirinhas que vivem em diferentes regiões 
brasileiras. 

Observou-se no trabalho de campo que, tanto em Anastácio quanto em Aquidauana, as 
residências próximas ao rio não possuíam rede de esgoto, na maioria das residências foram 
encontradas fossas negras. Todas as residências contam com abastecimento de água potável e 
coleta de lixo regular, feita de duas a três vezes na semana, dependendo do local. 

Durante as entrevistas foi perguntado para os moradores na questão de número 11- De onde 
vem a água que você utiliza para beber e cozinhar (tabela 1), o mais utilizado foi a água diretamente 
da torneira (água tratada), porém alguns moradores utilizam mais de um tipo, como por exemplo água 
da torneira para cozinhar e água do filtro para beber.  
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Tabela 1- Meios de utilização da água pelos ribeirinhos para cozinhar e beber. 

Formas de utilização da água Aquidauana Anastácio 

Torneira 39 19 

Filtro de barro 03 01 

Compra água mineral para beber 02 00 

Poço 00 01 

Fonte: Dados coletados no campo. 
Organização Ximenes, L.S.V. (abril- junho, 2015). 

 
No estudo feito por Santos (2014) com os ribeirinhos do rio Cuiabá foi identificado que a 

forma de utilização da água de uso predominante destinado ao preparo de alimentos e para beber 
vem dos poços. Os ribeirinhos do rio Cuiabá também utilizam para atividade doméstica, uso em 
irrigação, dessedentação animal e higiene pessoal, a água do rio Cuiabá. Segundo a pesquisa, há 
vinte anos, toda água utilizada pela comunidade era retirada do rio Cuiabá sem nenhuma forma de 
tratamento químico. 

De acordo com dados da SANESUL - Empresa de Saneamento Básico de Mato Grosso do 
Sul o Sistema com Captação Superficial e as Estações de Tratamento de Água – ETA, não são os 
mesmos para os dois munícipios, apesar da proximidade um do outro, sendo dividido apenas pelo rio 
Aquidauana. Em Aquidauana, a vazão nominal é de (480 m

3
/h), sendo o manancial que abastece o 

munícipio o rio Aquidauana; já em Anastácio a vazão nominal é de (300 m
3
/h) e o manancial é 

proveniente do rio Taguarussu (SANESUL, 1999).  
O saneamento adequado está diretamente relacionado com a preservação ambiental e a 

saúde, conforme discorrem Ayach; Guimarães; Pinto (2009, p. 22): 
 

Apesar das inúmeras discussões acerca da importância e das inter-relações entre 
saneamento, saúde e meio ambiente, verifica-se, na atualidade, mesmo com o 
marcante avanço tecnológico, uma notável ausência do planejamento e de 
valoração ambiental e de qualidade de vida voltado para a infraestrutura e serviços 
direcionados para o setor de saneamento, sendo as classes sociais menos 
favorecidas aquelas mais atingidas. 

 
Além das casas com esgoto residencial sendo lançados diretamente no leito do rio, foram 

identificados banheiros construídos no quintal das residências (figura 4), sem infraestrutura 
adequada. Nem todas as residências possuíam banheiro na área externa. Em Aquidauana, 73% das 
residências visitadas possuíam apenas na área interna, 20% residências possuíam apenas na área 
externa e 7% das residências possuíam banheiros localizados tanto nas áreas externa como interna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   492 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
 

Figura 4. Banheiro localizado no quintal de uma das residências. 

 

Fonte: Ximenes, L.S.V (abril de 2015). 
Banheiro localizado na área externa de uma residência na rua João Almeida de Castro em Aquidauana-
MS. 

 
 Já em Anastácio, 70% das residências possuíam banheiro apenas na área interna, 25% 

possuíam apenas na área externa e 5% das residências possuíam banheiros tanto nas áreas interna 
quanto externa. 

É importante destacar que em alguns casos, mesmo o morador tendo condições financeiras 
de ter o banheiro dentro da sua residência optou por ter o banheiro na área externa. 

Anteriormente, principalmente na área rural, eram comuns os banheiros das residências 
serem construídos no quintal das casas, costume que muitas famílias o mantêm até hoje. O problema 
identificado não é o da localização do banheiro, mas da falta de estrutura e de local adequado para o 
descarte do esgoto proveniente do banheiro. O destino do esgoto e do lixo produzido na residência é 
muito importante para a saúde da população, sendo que em locais limpos o número de doenças é 
reduzido. 

Com relação ao destino do lixo produzido pela população ribeirinha, em Aquidauana 
afirmaram que 75% colocam o lixo em sacolas e deixam em frente às residências, para empresa 
responsável pela coleta de lixo recolher, 17% separam o lixo reciclado do orgânico, 8% queimam o 
lixo.  

Em Anastácio, 68% dos ribeirinhos armazenam o lixo em sacolas, depois deixam para o 
caminhão recolher, 28% separam o lixo reciclado do orgânico, 2% queimam o lixo e 2% armazenam 
em tambores.  

Nenhum ribeirinho entrevistado afirmou descartar seu lixo em terrenos vazios ou mesmo 
diretamente no rio, porém nas duas áreas estudadas foram observados lixos desprezados em locais 
inadequados (figura 4), acumulando água parada, que é o local ideal para o mosquito Aedes aegypti 
causador da dengue, Zika e Chikungunya, ou mesmo outros tipos de animais, que podem causar 
doenças para o homem. 
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Figura 4 – Lixo na área ribeirinha 

 

Fonte: Ximenes, L.S.V. (abril de 2015). 
Imagem A - Lixo encontrado na colônia dos pescadores em Aquidauana, MS; imagem B- lixo domiciliar 
destinado em terreno próximo as residências em Aquidauana; imagem C- Restos de lixo queimado em 
terreno vazio área ribeirinha em Aquidauana.  
 

Em um estudo sobre percepção dos ribeirinhos de Rosário- MA, foi feita uma pergunta 
semelhante sobre o destino do lixo produzido na residência, 83% afirmaram que jogam na lixeira, 
10% marcaram a opção (outros), ou seja, nem jogam na lixeira, e em qualquer lugar, enquanto 
apenas 7% responderam que jogam o lixo em qualquer lugar. Porém, o autor destaca que ao 
comparar os resultados com a observação da área estudada, foi identificado que a maioria dos 
resíduos gerados pelos moradores são lançados diretamente nas margens do rio, provocando efeitos 
negativos diversos (COELHO, 2012). 

 Desta forma fica evidente a importância da aplicação dos formulários e das observações feita 
pelo pesquisador para possíveis comparações e melhor interpretação dos resultados, pois nem 
sempre os entrevistados dão respostas reais durante as pesquisas.  
 
 
Hábitos de vida e saúde da população ribeirinha 

 
Mesmo morando próximo às áreas verdes, os ribeirinhos urbanos de Aquidauana e Anastácio 

não possuem o hábito de cultivar hortas ou pomares nas residências, sendo raras as casas que 
tinham horta.  

Embora a população ribeirinha não tenha o costume de plantar, ainda foram encontradas 
famílias que utilizam algum tipo de planta medicinal. Em Aquidauana 51% utilizam plantas medicinais, 
onde as mais utilizadas são: o guaco, laranjeira, hortelã, boldo, erva cidreira, poejo e alho, enquanto 
que o restante, 49%, não utilizam nenhum tipo de planta medicinal. 

 Em Anastácio, o número de ribeirinhos que utilizam plantas medicinas foi um pouco maior 
60%, porém, não foi identificada uma grande variedade de plantas medicinais utilizadas. As mais 
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usadas foram camomila e alfavaca. O restante, 40%, afirmou não utilizar nenhum tipo de planta 
medicinal.  

As populações ribeirinhas dos dois munícipios, em alguns casos, vivem em áreas afastadas 
dos postos de saúde responsáveis pelo local. Algumas residências ficam a uma distância de 3 km do 
posto de saúde. Essa distância pode ser menor ou maior, dependendo da localização da residência. 
Os postos de saúde são considerados distantes de algumas residências, se levarmos em conta que 
nos dois munícipios não há transporte público, e muitas vezes o único meio de transporte da família é 
a bicicleta. 

 Durante o trabalho de campo, os ribeirinhos reclamaram sobre a ausência de visita do 
agente de saúde, sendo que em Aquidauana 83% recebem visitas esporádicas do agente de saúde, 
enquanto que 17% não recebem a visita do agente. Já em Anastácio 60% recebem o agente de 
saúde na sua residência, enquanto 40% afirmaram não receber nenhuma visita do agente de saúde.  

Mesmo sendo mencionado por alguns ribeirinhos o acometimento por doenças crônicas, 
alguns ribeirinhos não procuram o posto de saúde e nem conhecem os programas disponíveis para 
comunidade como: academia da saúde, pilates, Brasil sorridente, amamenta e alimenta o Brasil, rede 
cegonha, Promoção da saúde e alimentação adequada, SUS- atenção básica, Saúde da família 
ribeirinha entre outros.  

Em Aquidauana, 44% dos ribeirinhos procuram os serviços de saúde mensalmente, 32% só 
quando precisam/ raramente; e 12% semanalmente, 5% quinzenalmente 5% semestralmente e 2% 
anualmente. É importante ressaltar que é necessária a implantação de programas voltados para os 
ribeirinhos, estimulando-os a terem acompanhamento regular pelo médico. 

Em Anastácio 60% da população ribeirinha só procura os serviços de saúde quando 
precisam; 25% mensalmente, 10% anualmente e 5% semanalmente.  

Em Aquidauana o número de famílias com doença crônica como a hipertensão foi mais 
expressivo se comparado com os outros tipos de doenças (tabela 2), também foram identificados 
maior número de doenças se comparado com Anastácio, porém em Aquidauana não foi identificado 
nenhum caso de Dengue, Chikungunya ou Zika, mesmo sendo comum no local maior número de 
mosquito, devido à proximidade do rio e o acúmulo de lixo em algumas áreas.   

 

Tabela 2- Patologias apontadas pelos ribeirinhos de Aquidauana e Anastácio nos últimos seis meses  
 

Tipos de Doenças 

 

Aquidauana 

 

Anastácio 

Alto teor de colesterol  01 - 

Bronquite 01 - 

Cardíaco  - 01 

Chikungunya - 01 

Diabetes 05 02 

Dengue - 05 

Diarreia 01 - 

Febre - 01 

Gripe/resfriado 14 06 

Hipertensão 16 01 

Osteoporose 01 - 

Pneumonia 02 - 

Renite 01 - 

Virose 01 - 

Nenhum tipo 09 06 

Fonte: Dados coletados no campo. 
Organização: Ximenes, L.S.V. (abril- junho, 2015). 

 

Em Anastácio o número de doenças crônicas foi bem menor, e houve registros de casos de 
Dengue e Chikungunya.  
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Neste sentido, Souza; Sant’ Anna Neto (2008, p. 118) destacam a importância da qualidade 

socioambiental: 
 

Dentre as principais causas das enfermidades da sociedade urbana está a questão 
da qualidade socioambiental. Sem minimizar os aspectos endógenos, os fatores 
externos ao corpo humano estão no cerne de muitas das moléstias, responsáveis 
pelo agravamento da saúde da população urbana. Além disso, o processo 
adaptativo do homem à cidade ao longo da história, implicou-se no aumento de 
casos de doenças crônicas, à medida que as condições do ambiente, de forma 
cumulativa, degradaram-se. 

 
A qualidade socioambiental é muito importante, pois em ambientes limpos com saneamento 

adequado, sem o acúmulo inadequado de lixo, o número de agravos à saúde será menor se 
comparados com outros ambientes que estejam degradados.  

O estudo sobre a saúde dos ribeirinhos localizados na área urbana dos municípios de 
Aquidauana e Anastácio tem sua importância, pois: 

 
Hoje mais do que antes, saúde e doença estão diretamente relacionadas ao 
ambiente, à condição social das populações e ao modo de vida das pessoas. É 
preciso tratar as enfermidades, mas antes, é melhor preveni-las. Para isso entender 
as causas é o princípio fundamental para evitá-las” (MARZULLO; VIEIRA, 2010, 
p.1).  

 
Com relação à alimentação da população ribeirinha foi possível identificar tanto em 

Aquidauana como em Anastácio, que alguns ribeirinhos mesmo tendo algum tipo de doença como: 
hipertensão ou diabetes, não fazem nenhuma dieta específica para o tipo da doença. E ainda passam 
longos períodos sem fazer nenhum tipo de refeição.  

Em Aquidauana, 59% dos ribeirinhos fazem três refeições ao dia, 22% fazem quatro 
refeições, 2% fazem cinco, 7% seis, 10% fazem apenas duas refeições. Já em Anastácio 55% fazem 
três refeições ao dia, 20% cinco refeições, 25% duas refeições.  

Os ribeirinhos dos dois munícipios afirmaram terem uma alimentação variada, sempre que 
possível comem carne, peixe ou frango.  

Em Aquidauana, 95% dos ribeirinhos afirmaram comer algum tipo de verdura e algum tipo de 
fruta, enquanto 5% não comem nenhum tipo de fruta ou verdura. Já em Anastácio, 100% da 
população afirmou ingerir algum tipo de verdura e algum tipo de fruta. Porém, algumas famílias 
relataram que não consomem toda semana fruta por não terem em casa e que quando têm, em 
algumas famílias, as frutas são destinadas principalmente às crianças. 

Quando questionados sobre o hábito de consumir comidas gordurosas, frituras ou com alto 
teor de sal, em Aquidauana dos 41 entrevistados 11 afirmaram consumir comidas gordurosas, 
enquanto que 30 afirmaram que não consomem comidas com alto teor de gordura. Com relação ao 
uso do sal, seis entrevistados afirmaram ingerir comidas com alto teor de sal, enquanto que 35 
afirmaram não consumirem comidas com muito sal. 

Em Anastácio, os valores foram maiores, dos 20 ribeirinhos entrevistados, oito consomem 
comida gordurosa, 12 ribeirinhos afirmaram não consumirem. Em relação ao uso do sal, seis 
ribeirinhos têm hábito de consumir comidas com alto teor de sal, enquanto que 14 afirmaram evitar o 
consumo de comidas com alto teor de sal. 

Mesmo sendo muito importante a ingestão de leite, principalmente para crianças e idosos, 
ainda foram encontrados ribeirinhos que não têm hábito de ingerir leite. Em Aquidauana 24% não 
consomem nenhum tipo de leite, já em Anastácio o número de ribeirinhos que não consomem foi bem 
reduzido, sendo que apenas 5% não consomem leite.  

Constatou-se, ainda, que a ingestão de refrigerante é bem comum nas duas áreas, 69% da 
população ribeirinha em Aquidauana ingere refrigerante, tal porcentagem foi ainda maior em 
Anastácio totalizando 80% da população ribeirinha. Foi possível observar, em algumas famílias, que 
mesmo tendo o poder aquisitivo menor o consumo do refrigerante é quase diário, quase não era 
relatado o consumo de suco natural, o mais aconselhável para todas as idades. 

Para uma boa saúde é muito importante ter uma alimentação equilibrada e essa alimentação 
não precisa ser a mais cara ou sofisticada, pode ser uma alimentação simples, mas bem variada, 
uma vez que existem métodos de utilização de cascas, folhas e talos de frutas e verduras que muitas 
vezes são descartados e podem ser utilizados para o preparo de sopas, caldos, sucos, bolos e tortas.  

 É importante frisar que a prática de atividade física acompanhada de profissional 
especializado também é importante para saúde. Porém, alguns ribeirinhos não têm o hábito de 
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praticar nenhum tipo atividade física, mesmo sendo oferecidos nos postos de saúde alguns 
programas de atividade esportiva acompanhada de profissionais, como academia ao ar livre, 
caminhada e pilates.  

Foi constatado em Aquidauana que 59% não realizam nenhum tipo de atividade esportiva, 
41% da população ribeirinha pratica algum tipo de atividade esportiva. Quando questionados sobre o 
que lhes motivou a praticar algum tipo de esporte eles afirmaram que o principal motivo é a saúde, ou 
simplesmente pelo bem-estar que o esporte proporciona. 

Em Anastácio o número de ribeirinhos que praticam algum tipo de atividade esportiva foi 
menor, 74% afirmou não praticar nenhum tipo de atividade esportiva, sendo apenas 26% dos 
ribeirinhos que praticam algum tipo de atividade esportiva. A saúde e o bem-estar também foram a 
motivação da população ribeirinha para a prática esporte.  

A população ribeirinha dos municípios de Aquidauana e Anastácio precisa de um 
acompanhamento mais eficaz em saúde, ou seja, que atenda um maior número de ribeirinhos. De 
acordo com os dados coletados, a dificuldade para o acesso por eles apontada, é a distância até os 
postos de saúde, pois muitos ribeirinhos precisam dos serviços de saúde, mas acabam não buscando 
ajuda, simplesmente pela falta de informação.   

As informações para a promoção da saúde da população brasileira são escassas, por sérias 
discrepâncias de formação, de escolaridade e de conhecimento entre informadores e a população 
(LEFEVRE; LEFEVRE, 2004).  

Estudos antecedentes sobre o estado de saúde da população ribeirinha e suas causas 
facilitarão comparações posteriores, possibilitando possível detecção das falhas no sistema, assim 
expandindo o conhecimento da extensão e as causas históricas dos riscos de incidência de doenças 
e mortalidade dessa população (OLIVEIRA et al., 2013). 

Nesse sentido, para que ocorram o tratamento e a prevenção, os serviços de saúde precisam 
ser notificados quando ocorre algum tipo de doença em determinada área. Desta forma é possível 
buscar meios de combater as causas e melhorar a vida da população ribeirinha, que algumas vezes 
acaba ficando relegada. 
 

 
Considerações Finais 
 

O estudo e observação do local, relacionando ao contexto no qual os ribeirinhos de 
Aquidauana e Anastácio estão inseridos, com base nas referências utilizadas e pesquisas realizadas 
no campo, permitiu maior conhecimento do lugar da pesquisa. 

Durante o campo foi possível constatar na área ribeirinha de Aquidauana e Anastácio maior 
número de residências do tipo alvenaria. Na área de estudo são raras as residências estruturadas 
para suportar os períodos de inundação. 

Com relação ao saneamento básico, constatou-se que nas áreas analisadas, tanto em 
Aquidauana quanto em Anastácio, não possuem rede de esgoto. Dessa forma, maior número de 
residências descarta esgoto diretamente no rio ou mesmo nas ruas a céu aberto. Todas as 
residências são abastecidas por água potável e há coleta de lixo regular. 

O estudo revelou que uma pequena parcela da população ribeirinha dos dois munícipios tem o 
hábito de buscar o serviço de saúde de forma preventiva ou acompanhamento contínuo. O número 
de ribeirinhos que apresentaram algum tipo de doença crônica foi mais expressivo em Aquidauana. 
Apesar das condições propícias ao desenvolvimento de mosquitos pela proximidade com o rio, 
acúmulo de lixo e esgoto a céu aberto, só foram identificados casos de doenças transmitidas pelo 
mosquito Aedes aegypti no munícipio de Anastácio. 

Diante das conclusões apontadas, verificou-se a necessidade de sugerir a implantação de 
projetos de educação ambiental nas escolas localizadas nas proximidades das áreas ribeirinhas dos 
dois munícipios, bem como dos conjuntos habitacionais, contribuindo para o fortalecimento da relação 
escola e comunidade, bem como a formação de cidadãos e cidadãs conscientes de seu papel na 
conservação do ambiente, com o intuito de melhorar a relação entre o homem e o ambiente.  
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Resumo  
Atualmente, entre as parasitoses que afetam o homem, a esquistossomose é uma das mais 
difundidas no mundo. A magnitude de sua prevalência confere a doença uma grande relevância 
enquanto problema de saúde pública (MS, 2017). Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 
2015) estima-se haver 235 milhões de infectados na África, Ásia e América Latina. O Brasil é o país 
mais atingido pela enfermidade nas Américas, acometendo 2,5 a 6 milhões de pessoas. Nesta 
perspectiva, o presente estudo objetiva zonear a ocorrência da esquistossomose em áreas 
endêmicas e focais do estado de Sergipe. Inicialmente, a partir da base de dados do Programa de 
Controle da Esquistossomose (PCE) foi gerada uma matriz com a média das prevalências municipais. 
No ARCGIS10 aplicou-se o modelo geoestatísco por interpolação Inverso da Distância Ponderada- 
IDW visando identificar as áreas endêmicas e focais do estado. Em seguida, a partir da análise 
geoambiental e socioeconômica foi zoneado diferentes situações de ocorrência da doença. As áreas 
endêmicas e focais estão em sete, de oito, dos territórios estaduais, o que demonstra a grave 
situação epidemiológica, apresentando municípios com prevalências altíssimas em quase todo o 
estado. Somado a isso, nossos achados apontaram diferentes situações de risco de ocorrência da 
doença. Assim, os produtos gerados por este estudo constituem subsídios para propostas de 
planejamento e gestão de ações integradoras que visem um eficaz controle da doença. As técnicas 
de espacialização empregadas servem como auxilio à atual metodologia utilizada pela Secretaria de 
Vigilância em Saúde. 

 
Palavras chave: Geografia e Saúde. Esquistossomose. Geoprocessamento. Zoneamento. 
 
Abstract 
Currently, among the parasitic diseases that affect man, schistosomiasis is one of the most 
widespread in the world. The magnitude of its prevalence confers the disease a great relevance as a 
public health problem (MS, 2017). According to the World Health Organization (WHO, 2015) there are 
an estimated 235 million people infected in Africa, Asia and Latin America. Brazil is the country most 
affected by the disease in the Americas, affecting 2.5 to 6 million people. In this perspective, the 
present study aims to zonate the occurrence of schistosomiasis in the endemic and focal areas of the 
State of Sergipe. Initially, from the Schistosomiasis Control Program (PCE) database, from 2010 to 
2014, a matrix was generated with the mean of the municipal prevalences. In ARCGIS10 the 
geostatistical model was applied by Inverse Distance-IDW Interpolation to identify the endemic and 
focal areas of the state. Then, from the geoenvironmental and socioeconomic analysis was zoned 
different situations of occurrence of the disease. The endemic and focal areas are in seven, of eight, 
of the state territories, which shows the serious epidemiological situation, presenting municipalities 
with very high prevalences in almost the whole state. Added to this, our findings pointed to different 
situations of risk of occurrence of the disease. Thus, it is suggested that the products generated by 
this study constitute subsidies for proposals for planning and management of integrative actions and 
that the spatialization techniques employed serve as an aid to the current methodology used by the 
Secretariat of Health Surveillance aimed at an effective control of the disease. 
 
Key words: Geography and Health. Schistosomiasis. Geoprocessing. Zoning. 
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Introdução 
 

A esquistossomose tem sido analisada com grande relevância enquanto problema de saúde 
pública mundial. A magnitude de sua prevalência associada à severidade das formas clínicas e a sua 
evolução, conferem a doença o título de segunda parasitose de maior ocorrência no mundo (SVS, 
2017). As áreas focais e endêmicas incidem, principalmente, em países subdesenvolvidos ou em 
desenvolvimento, em que a população é submetida a condições socioeconômicas que a expõe a 
maiores risco de contaminação. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2015) estima-se haver 235 milhões 
de infectados na África, Ásia e América Latina, com 732 milhões de indivíduos em áreas de risco de 
infecção. O Brasil é o país mais atingido pela enfermidade nas Américas, acometendo 2,5 a 6 milhões 
de pessoas com cerca de 25 milhões de pessoas em áreas sob o risco de contrair a doença 
(Ministério da Saúde- MS, 2016).  

Atualmente, a doença é detectada em todas as regiões do país, sobretudo, nos estados das 
regiões Nordeste e Sudeste. As áreas endêmicas e focais abrangem 19 Unidades federativas e 
compreendem os estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte (faixa litorânea), 
Paraíba, Sergipe, Espírito Santo e Minas Gerais (predominantemente no Norte e Nordeste do Estado) 
(SVS, 2013) 

Dados da Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS (2017) indicam que, no período de 2000 a 
2015, mais de 80% dos casos confirmados para esquistossomose no país foram diagnosticados na 
região nordeste. Somado a isto, os dados revelaram também que no ano de 2011, o estado de 
Sergipe apresentou a terceira maior prevalência para esquistossomose do país, 8.977 casos, e a 
segunda maior da região nordeste, abaixo apenas do estado de Alagoas com 12.903 casos. 

Nesta perspectiva, o presente estudo objetiva zonear a ocorrência da esquistossomose em as 
áreas endêmicas e focais do estado de Sergipe, apontando diferentes situações de ocorrência da 
doença.  

O estudo sugerido fundamenta-se na abordagem sistêmica como campo conceitual, 
metodológico e analítico e nas contribuições metodológicas do geoprocessamento, o qual constitue 
ferramenta essencial ao desenvolvimento dos objetivos propostos.  

Visando o alcance desta proposta objetiva-se: 
 Identificar áreas de ocorrência da esquistossomose no estado de Sergipe; 
 Zonear áreas endêmicas e focais; 

O uso do geoprocessamento foi de grande valor metodológico, pois, ofereceu ao estudo 
técnicas aprimoradas de coleta, tratamento, manipulação, apresentação e consulta de dados 
espaciais, destinados à identificação de variáveis que revelaram onde riscos à saúde estão 
presentes.  
 
Material e Métodos  
 
Cenário do estudo 
 

A área de estudo, o estado de Sergipe, é uma das 27 unidades federativas da República 
Federativa do Brasil. Situado na região do Nordeste brasileiro é o menor dos estados da federação, 
ocupando uma área total de 21.910 km², o equivalente a 0,26% do território nacional, e  população de 
2.068.017 habitantes (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2010) Ao todo, o estado possui 
75 municípios divididos em oitos territorios de planejamento, Baixo São Francisco, Leste Sergipano, 
Grande Aracaju, Sul Sergipano, Centro-Sul Sergipano, Agreste Central Sergipano, Médio Sertão 
Sergipano e Alto Sertão Sergipano (Secretaria de Estado do Planejamento, 2007). A capital e maior 
cidade é Aracaju, sede da Região Metropolitana de Aracaju, que inclui ainda os municípios de Barra 
dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. No Sistema Geodésico Brasileiro, 
utilizando o sistema de projeção UTM, a área está localizada no Fuso Meridiano 24. O acesso a 
capital do Estado é realizado, principalmente, pelas rodovias pavimentadas BR-235 e BR-101. 

 
 

Procedimentos metodológicos 
 
 Propondo um melhor delineamento das etapas deste estudo, os procedimentos 
metodológicos serão descritos de acordo com os objetivos da pesquisa. 
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Procedimentos metodológicos do Objetivo 1 
 

 Identificar áreas de ocorrência da esquistossomose no estado de Sergipe; 
 

Com base nos dados do Programa de Controle da Esquistossomose – PCE do estado de 
Sergipe, 2010 a 2014, a partir do cálculo da média das prevalências municipais neste período e com 
auxílio do software ArcGIS10 e da base cartográfica do Atlas Digital Sobre Recursos Hídricos do 
Estado de Sergipe/SEPLAN/SRH-2011 na escala de 1:100.000, o modelo geoestatíscos por 
interpolação – IDW-, espacializou a distribuição da esquistossomose no estado.  

O mapeamento permitiu, além da avaliação da variação geográfica da parasitose no estado, 
identificar pontos “quentes” de ocorrência doença, sendo possível determinar hipóteses etiológicas  

As prevalências municipais foram estratificadas em cinco níveis, em adaptação a metodologia 
já empregada por Carmo & Barreto (1994): < 5,0% (baixa), 5,0%-10,0% (média-baixa), 10,0%-15,0% 
(média-alta), 15,0%-20,0% (alta) e > 20,0% (muito-alta). 

 

Procedimentos metodológicos do Objetivo 2 
 
 Zonear áreas endêmicas e focais; 

 
Visando a facilitar o zoneamento, as áreas endêmicas e focais do estado foram estratificadas 

com base na divisão territorial estabelecida pela Secretaria de Estado do Planejamento (SEPLAN, 
2007), a qual divide a área estadual em oito territórios sendo eles: Baixo São Francisco, Leste 
Sergipano, Grande Aracaju, Sul Sergipano, Centro-Sul Sergipano, Agreste Central Sergipano, Médio 
Sertão Sergipano e Alto Sertão Sergipano. 

A partir do reconhecimento das diferentes realidades dos territórios sergipanos - realidade 
socioeconômica, dinâmica do sistema geoambiental e hábitos culturais das áreas endêmicas - e em 
adaptação a metodologia do Ministério da Saúde do Brasil (2006) para o estudo da espacialização de 
áreas malarígenas no país foram caracterizados os espaços potenciais de exposição à transmissão 
da doença. O zoneamento permitiu monitorar as condições geradoras do processo 
saúde/doença/vetor e estabelecer ações integradoras que visam mitigar ou erradicar a parasitose. 

 
Zoneamento das áreas endêmicas e focais da esquistossomose no estado 
  

O estado de Sergipe é historicamente endêmico, as áreas mais afetadas são caracterizadas, 
sobretudo, por condições precárias ou inexistentes de saneamento básico, baixo desenvolvimento 
socioeconômico, pobreza, ausência de ações de educação em saúde, dentre outros (SVS, 2015). 
Somado a isso, existe a vulnerabilização de alguns grupos sociais decorrentes de: processos de 
urbanização desordenado, implantação de projetos de desenvolvimento - irrigação e construção de 
usinas hidrelétricas -, frequência de contato com a águas contaminadas e a dinâmica geoambiental 
particular de cada área endêmica. 

Na análise temporal realizada por este estudo, 2010 a 2014, foram diagnosticados 28.950 
casos de positividade para esquistossomose na população examinada, o que corresponde 48 dos 75 
municípios estaduais, distribuídos em áreas endêmicas e focais.  

Os dados revelaram também que, no período analisado, o estado possuía municípios 
hiperendêmicos com valores de prevalências altíssimas, a saber, o município de Capela com 43,86% 
de positividade para esquistossomose da população examinada no ano de 2013. Neste mesmo ano, 
o município de Pacatuba, obteve prevalência de 42%, Itabaianinha 41% e Riachuelo, 32,70% (Figura 
15). 

Nossos achados identificaram que cerca de 40% dos municípios endêmicos do estado 
encontra-se com prevalência acima de 25% (Gráfico 1), número bem acima do proposto pelo 
programa de controle da doença, o qual objetiva a redução do número de casos a níveis menores 
que 5% (BRASIL, 2014).  
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Gráfico 1 Municípios em Sergipe com prevalência acima de 25%, PCE 2010 - 2014 
Fonte dos dados: PCE, 2016. 
Elaboração: Autores, 2016. 

 
As áreas endêmicas e focais da esquistossomose em Sergipe estão em sete, de oito, dos 

territórios de planejamento do estado (SEPLAN, 2007): Baixo São Francisco Sergipano, Leste 
Sergipano, Grande Aracaju, Agreste Central Sergipano, Médio Sertão Sergipano, Centro Sul 
Sergipano e Sul Sergipano (Mapa 1). 

 
Mapa 1: Ocorrência da esquistossomose por território, Sergipe 2010-2014. 
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O território do Baixo São Francisco, apesar de ser historicamente endêmico, - em virtude da 

sua dinâmica geoambiental, do precário saneamento básico, do ineficaz abastecimento de água e da 
vulnerabilização de alguns grupos sociais pela presença do sistema de irrigação – foi o território que 
apresentou o menor quantitativo de dados por município para os anos em estudo.  

Sugere-se que este fato esteja relacionado, sobretudo, às dificuldades que os municípios 
desta região têm em exercer as atividades de rotina do PCE, devido o reduzido quadro operacional, o 
que comprometi a acurácia do programa. 

Neste território, os índices se mantiveram altos e constantes para quase todos os anos do 
estudo, sendo notório as elevadas prevalências em Ilha das Flores, Japoatã e Pacatuba (Gráfico 2). A 
partir de 2013 observou-se diminuição do percentual dos casos positivos, o que gera 
questionamentos, tendo em vista que não houve melhorias relativas ao saneamento básico ou a 
pobreza. Sendo provável que se trate de subregistros de informações. 

 
 

 

Gráfico 2: Percentual de prevalência municipal, território Baixo São Francisco, Sergipe, PCE 2010 - 2014  
Fonte dos dados: PCE, 2016. 
Elaboração: Autores, 2016 

 
No Leste Sergipano, o estudo reconheceu municípios onde a prevalência aumentou 

significativamente, a saber, o município de Capela o qual apresentou um aditamento de quase 25% 
na prevalência municipal em três anos, de 19,74% em 2010 para 43,86% em 2013. Em adendo, 
Rosário do Catete e Santa Rosa de Lima apresentaram prevalência muito alta para os anos de dados 
disponibilizados pelo PCE para estes municípios (Gráfico 3). 

É bastante provável que o crescente percentual de prevalência observado neste território, 
relacione-se, principalmente, as deficiências nos serviços de saneamento, ausência de ações de 
educação em saúde e frequência de contato com as águas contaminadas para atividades laborais ou 
de lazer. Tendo em vista que os principais banhos de água doce do estado, habitat do hospedeiro 
intermediário, estão situados neste território.  
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Gráfico 3: Percentual de prevalência municipal, território Leste Sergipano, Sergipe - PCE 2010 - 2014  
Fonte dos dados: PCE, 2016. 
Elaboração: Autores, 2016 
 

No território da Grande Aracaju os índices também permaneceram altos e constantes, com 
diminuição do percentual dos casos a partir de 2013/ 2014. A saber, o município de São Cristovão 
25,10%, 31,78%, 30,21%, 26,54% e 17,68% e Riachuelo 14,69%, 24,66%, 29,58%, 32,70% e 11,94% 
de prevalência para os respectivos anos deste estudo (Gráfico 4).  
 

 

Gráfico 4:Percentual de prevalência municipal, território Grande Aracaju, Sergipe, PCE 2010 - 2014  
Fonte dos dados: PCE, 2016. 
Elaboração: Autores, 2016 

 
O declínio das taxas de prevalência neste território apresenta justificativas plausíveis. Apesar 

de evidenciar, assim como os demais territórios, dificuldades em exercer as atividades de rotina do 
PCE, este possui melhor rede de assistência básica para o atendimento da população e melhorias na 
cobertura de instalações sanitárias. Nesse sentido, é possível inferir que, os demais municípios, 
devido à proximidade geográfica, estejam sob influencia do contexto socioeconômico da capital do 
estado. 
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No Agreste Central Sergipano as taxas de prevalência mantiveram-se média-baixa para 

quase todos os anos do estudo. O município com os maiores índices de positividade foi Malhador, 
apresentando prevalência alta para o ano de 2010 e 2012 (Gráfico 5) 

 

 

Gráfico 5: Percentual de prevalência municipal, território Agreste Central Sergipano, Sergipe PCE 2010 - 
2014 
Fonte dos dados: PCE, 2016. 
Elaboração: Autores, 2016 

 
O Médio Sertão Sergipano apontou apenas um município endêmico, Nossa Senhora das 

Dores, caracterizando-o como área focal por está circunscrito dentro de uma área até então indene. 
Neste município, os índices se mantiveram médios e constantes, com incremento em 2012 e 
diminuição posterior do percentual dos casos. Apresentando prevalência média 6,72% para os anos 
deste estudo e tendência de declínio para os próximos anos (Gráfico 6). 

 

 

Gráfico 6: Percentual de prevalência municipal, território Médio Sertão Sergipano, Sergipe PCE 2010 – 
2014 
Fonte dos dados: PCE, 2016. 
Elaboração: Autores, 2016 

 
No Centro Sul Sergipano os índices foram médio-baixo e baixo, sugere-se que as condições 

geoambientais tenham grande influência nas prevalências deste território, principalmente, em relação 
às condições climáticas. Neste território, o tipo climático predominante é o semi-árido, onde os 
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períodos de estiagem de cinco a seis meses, ocasionam o desaparecimento das águas superficiais e, 
por consequência, interferem na proliferação do caramujo. 

 

Gráfico 7: Percentual de prevalência municipal, território Centro Sul Sergipano, Sergipe PCE 2010 - 2014 
Fonte dos dados: PCE, 2016. 
Elaboração: Autores, 2016 

 
Nesse sentido é possível inferir que, a diminuição de moluscos positivos, pode ser apontada 

como uma possível explicação para o decréscimo da doença. Em que a manutenção da mesma se 
dá, principalmente, devido, ao processo de urbanização crescente e desordenado nas áreas 
periféricas dos municípios sem as mínimas condições de habitabilidade. Á exemplo das áreas 
periféricas do município de Lagarto. 

O Sul Sergipano apontou aproximadamente 100% de sua área territorial endêmica, dez de 
onze dos municípios integrantes deste território, em que mais da metade destes possuem prevalência 
acima de 25% para ao menos um dos anos deste estudo, apontando a grave situação epidemiológica 
da esquistossomose nesta região (Gráfico 8). 

Os municípios de Cristinápolis e Itabaianinha apresentaram as maiores prevalências do Sul 
Sergipano, alta e muito alta, para todos os anos deste estudo, o que sinaliza a necessidade de 
melhorias relacionada à saúde da população destes municípios. 

 

 

Gráfico 8: Percentual de prevalência municipal, território Sul Sergipano, Sergipe, PCE 2010 - 2014  
Fonte dos dados: PCE, 2016. 
Elaboração: Autores, 2016 
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O Alto Sertão Sergipano foi diagnosticado como área indene a esquistossomose, devido à 

inexistência de registros de casos da doença pelo PCE. De acordo com MS (2014) o objetivo do 
programa na área indene e manter a vigilância epidemiológica (notificação, investigação e tratamento 
de casos) eficiente e eficaz, impedindo o estabelecimento da transmissão da esquistossomose. 

 
Considerações finais 
 

O estudo identificou que os municípios endêmicos e focais de Sergipe estão em sete, de oito, 
dos territórios de planejamento, o que evidencia a distribuição da endemia em quase todo o território 
sergipano, assinalando a grave situação epidemiológica da esquistossomose no estado. 

A distribuição espacial identificou pontos quentes de ocorrência da doença e diferentes 
situações de risco, sinalizando que os nossos achados revelam a veracidade do cenário deste 
estudo.  

A precária qualidade de vida da população do Baixo São Francisco Sergipano, integrada ao 
trabalho na lavoura irrigada, e a existência de características ecológicas favoráveis, à adaptação do 
caramujo Biomphalaria e a proliferação do parasita s. mansoni, constituem os principais 
determinantes da alta endemicidade nesta área. 

O contato direto com as algumas infectadas, tanto para atividades laborais –pesca, 
agricultura e tarefas domésticas -quanto de lazer, somado a precariedade no saneamento básico, 
assistência à saúde e condições de habitação, são os principais fatores de riscos no Sul Sergipano. 

Na grande Aracaju a transmissão da doença se dá, sobretudo, em áreas periurbanas em 
virtude do processo desordenado de urbanização em que a ocorrência da doença associa-se, 
sobretudo, as condições de habitabilidade. 

Nossos achados apontam que o controle ou a eliminação da transmissão da 
esquistossomose no estado só será possível com o investimento em obras de saneamento básico, 
adequado abastecimento de água, tratamento dos indivíduos infectados e campanhas de educação 
em saúde das comunidades visando à recuperação da qualidade das águas para a garantia de usos 
múltiplos, como trabalho e lazer. 
 O uso do geoprocessamento foi de grande valor metodológico, pois, ofereceu ao estudo 
técnicas aprimoradas de coleta, tratamento, manipulação, apresentação e consulta de dados 
espaciais, destinados à identificação de variáveis que revelaram onde riscos à saúde estão 
presentes.  

Os produtos gerados por este estudo constituem subsídios para propostas de planejamento e 
gestão de ações integradoras que visem um eficaz controle da doença. As técnicas de espacialização 
empregadas em nosso estudo, provavelmente, servirão como auxilio à atual metodologia utilizada 
pela Secretaria de Vigilância em Saúde. 
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Resumo 
Objetivo: O presente trabalho pretende, por meio de técnicas de geoprocessamento e de análise 
espacial, descrever a trajetória da epidemia de Aids nas mulheres com 13 anos de idade ou mais 
residentes no município de São Paulo (MSP), no período de janeiro de 1983 a junho de 2012. 
Método: Inicialmente foi realizada a geocodificação dos casos de Aids em mulheres, notificados no 
Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), com 95,2% de taxa de geocodificação 
(20.566 do total de 21.599 casos). A seguir, os casos foram distribuídos segundo as unidades de 
agregação “Áreas de Ponderação”. Foi empregado o programa SaTScan para a detecção dos 
aglomerados geográficos de taxas elevadas de Aids em mulheres, por meio das técnicas de análise 
de varredura espacial, espaço-temporal e de variação espacial nas tendências temporais, utilizando 
um modelo discreto baseado na distribuição de Poisson. Resultados: Na análise de varredura 
espacial, observou-se maior concentração de taxas elevadas da doença na região Norte do município 
de São Paulo; na análise espaço-temporal, diversos aglomerados foram encontrados, não poupando 
nenhuma região do município. A técnica de variação espacial das tendências temporais denotou uma 
tendência de periferização da epidemia no município de São Paulo. Conclusão: Cabe ao SUS o papel 
de promover políticas públicas de saúde específicas para as mulheres, com priorização daquelas que 
vivem em áreas com maior exclusão social. A redução das desigualdades sociais e o incentivo à 
equidade entre os gêneros poderão refletir no fortalecimento da autonomia econômica, cultural, 
emocional e social da mulher. 
 
Palavras chave: Epidemia de Aids em Mulheres. Análise Espacial. Geoprocessamento. Estudo 
Ecológico.  
 
 
Abstract 
Objective: Using geoprocessing and spatial analysis techniques, the present study intends to describe 
the trajectory of the AIDS epidemic in women aged 13 years or older in the city of São Paulo, from 
January 1983 to June 2012. Method: Initially, the AIDS cases among women notified in the Notifiable 
Diseases Information System (SINAN) were geocoded, resulting in 95.2% of geocoding rate (20,566 
out of 21,599 cases). Next, the cases were distributed according to the aggregation unit “Area 
Weighting”. The SaTScan software was employed for the detection of geographic clusters of high 
AIDS rates among women, with analysis techniques of spatial scan, spatio-temporal, and spatial 
variation of temporal trends, using a discrete model based on the Poisson distribution. Results: In the 
spatial scan analysis, a greater concentration of high disease rates in the Northern region of the city of 
São Paulo was observed; regarding the spatio-temporal analysis, several clusters were found in the 
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city, in all regions. The technique of spatial variation of the temporal trends indicated a trend toward 
the peripheralization of the epidemic in the city of São Paulo. Conclusion: The Unified Health System 
(SUS) is responsible for promoting specific public health policies for women, and prioritizing those 
living in areas with higher social exclusion. The reduction of social inequalities and the fostering of 
gender equity may reflect in the strengthening of women's economic, cultural, emotional and social 
autonomy. 
 
Key words: Aids Epidemic in Women. Spatial Analysis. Geoprocessing. Ecological Study. 
 
 
Introdução 
 

A Aids ainda representa, na atualidade, um importante problema de saúde pública, em função 
de sua gravidade e caráter pandêmico. Com a disponibilização, a partir de 1996, da terapia 
antirretroviral de alta potência (TARV ou HAART - Hight Active Antiretroviral Terapy) no Brasil, a 
história natural desse agravo vem sofrendo intensas modificações, com o aumento da sobrevida dos 
pacientes em função da recomposição das funções do sistema imunológico e da redução das 
infecções oportunistas (IO)

1-4
. 

O objetivo da vigilância epidemiológica do HIV/Aids é acompanhar a tendência temporal e 
espacial da doença, das infecções e dos comportamentos de risco, com vistas a nortear as ações de 
prevenção e controle do agravo e, como consequência, reduzir sua morbimortalidade

1,2
.
 

A Aids tem se apresentado como uma epidemia mundial que assume características 
peculiares nos diversos grupos culturais onde emerge. Destaca-se, assim, em sua dinâmica, 
tanto o caráter global, cujos processos não atuam diretamente sobre os indivíduos; quanto o 
local, relacionado a comunidades específicas, onde as pessoas vivem e moldam seu 
comportamento

5-7
. Essa epidemia deve ser assim, compreendida e analisada como um produto 

de diferentes culturas, de interações sociais complexas, dos diversos comportamentos das 
comunidades e das características próprias do agente infeccioso

6,8,9
. 

A identificação de situações de alta vulnerabilidade para a exposição ao HIV é extremamente 
importante para caracterizar o perfil comportamental relacionado ao agravo e às suas tendências. 
Podemos citar, relativamente a esse risco em potencial, as populações de baixa renda, pessoas 
vivendo em condições de extrema pobreza, pessoas com ocupações de menor qualificação 
profissional, usuários de crack, álcool e outras drogas, travestis, transexuais, profissionais do sexo, 
pessoas da raça/cor preta, populações privadas de liberdade, migrantes, moradores de rua, parcerias 
sexuais de pessoas em situação de risco, idosos, mulheres, dentre outras

10-12
. 

Desde os primórdios da utilização da epidemiologia como disciplina, o conhecimento sobre a 
distribuição espacial das doenças era uma preocupação constante; contudo, somente nas últimas 
décadas a saúde pública brasileira tem incorporado o estudo do padrão espacial de agravos à saúde 
de forma crescente

13
.  

A elaboração de hipóteses explicativas para diversos fenômenos em saúde tem sido facilitada 
pela exploração visual dos padrões de distribuição dos eventos. A construção de mapas foi auxiliada 
pela incorporação de novas ferramentas da estatística, programas computacionais e Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG), que trouxeram técnicas de geoprocessamento e de análise espacial 
para o âmbito da vigilância em saúde, com importante contribuição para os estudos epidemiológicos 
13,14

.  
Diversos autores já discutiram o papel do “espaço humano” e de sua organização na 

determinação de agravos que acometem a saúde do homem em cenários específicos
15-18

. Segundo 
Henn (2007)

13
, a doença é um evento socialmente determinado, que guarda relação com as 

condições de vida, moradia, trabalho e relações sociais entre os indivíduos, onde o espaço se revela 
como uma categoria de análise que pode intermediar os riscos de doenças e de morte na população. 
Assim, o espaço traz para a análise a localização de um evento no território, que depende da ação da 
sociedade sobre o espaço e de condições diferenciadas do risco de adoecer e de morrer. Além disso, 
no mapa de uma localidade, podem ser identificados locais de concentração de riqueza e pobreza, 
circulação de pessoas, bens e serviços, etc

18
.  

As unidades de análises de agregados espaciais (municípios, setores censitários, 
aglomerados populacionais, etc.) e temporais (séries históricas, períodos de estudo), trazem um 
conjunto de variáveis inerentes aos agregados, englobando indicadores socioeconômicos, 
demográficos, ambientais, de morbimortalidade, dentre outros. Contudo, essas modalidades de 
análises, chamadas ecológicas, carregam uma limitação na inferência de causas a fenômenos 
individuais, impossibilitando a associação entre exposição e efeito em nível individual

16,18,19
. No 
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entanto, os estudos envolvendo distribuição e análise espacial são muito valiosos para os sistemas 
de assistência e de vigilância à saúde, pois permitem a detecção de agregados espaciais e temporais 
relevantes para a tomada de decisões, a avaliação de intervenções e o planejamento em saúde 
15,16,18,20

. 
O presente trabalho pretende, por meio de técnicas de Geoprocessamento e de Análise 

Espacial, descrever a trajetória da epidemia de Aids nas mulheres residentes no município de São 
Paulo, de janeiro de 1983 até junho de 2012, por meio da análise de varredura espacial, espaço-
temporal e de variação espacial nas tendências temporais, utilizando como unidades de agregação 
as Áreas de Ponderação do município de São Paulo. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

O município de São Paulo, capital paulista, é o maior do estado de São Paulo, contando com 
uma população de 11.513.836 habitantes em 2014: 5.464.587 homens e 6.049.249 mulheres 
(SEADE, 2014)

21
, com uma taxa de crescimento de 0,76 em 2010, com tendência decrescente

22,23
. É 

o município mais populoso do Brasil, do continente americano e de todo o hemisfério Sul. Possui o 
maior Produto Interno Bruto (PIB) total do país (R$ 389.317,17 milhões em 2009) e um PIB per capita 
de R$ 35.272,00

22
. 

A área total do município é de 1.521,101 km², de acordo com o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), sendo o nono maior em extensão territorial. A área urbana do 
município é de 968,3248 km² - a maior do país, e a densidade demográfica, de 7.471,56 
habitantes/km² 

24
.  As coordenadas geográficas do MSP são: Latitude: 23°32’51” Sul, Longitude: 

46°38’10” Oeste
22,23

, e sua altitude média é em torno de 760 metros acima do nível do mar
24

. 
O MSP está dividido, para fins administrativos e de planejamento na área da saúde, em seis 

Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS): Norte, Centro, Oeste, Sudeste, Leste e Sul (figura 1). 
Estas regiões reúnem diversas Supervisões de Vigilância em Saúde (SUVIS), cada qual com uma 
equipe de vigilância que responde por um conjunto de Distritos Administrativos (DA) em sua área de 
abrangência

25
.  

Para o presente trabalho, utilizamos dados secundários provenientes do banco de dados de 
HIV/Aids do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), versões Windows e Net, de 
janeiro de 1980 a junho de 2012, armazenado no Programa Gerenciador de Banco de Dados 
Microsoft Access (2010), adquirido junto ao Centro de Controle de Doenças (CCD) da Coordenação 
de Vigilância em Saúde (COVISA) da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo (SMS-SP).  

Foram considerados todos os critérios de definição de caso de Aids definidos pelo Ministério 
da Saúde para a vigilância epidemiológica do agravo. A definição utilizada data do ano de 2004, e 
estabelece três critérios de caso de Aids em Adultos (13 anos de idade ou mais): CDC adaptado; Rio 
de Janeiro/Caracas; Excepcional Óbito

26-28
. Do total de casos de Aids notificados no SINAN entre 

1980 e junho de 2012 (79.039 casos), as mulheres responderam por 27,3% (21.599 casos). 
A base cartográfica de logradouros do município de São Paulo foi adquirida no endereço 

eletrônico do Centro de Estudos da Metrópole (CEM)
29

, que a disponibilizou gratuitamente na internet 
no ano de 2014. As malhas digitais dos setores censitários (SC) e das áreas de ponderação (AP) 
foram obtidas no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

30
. As populações segundo os 

setores censitários e as áreas de ponderação também foram adquiridos nas bases de dados do IBGE 
30-32

. 
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Figura 1: Mapa das Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS) e Subprefeituras.  Município de 
São Paulo, 2015. 

 

Fonte dos dados: Secretaria Municipal de Saúde/CEInfo/Núcleo de Divulgação de Informações - Mapoteca.   
 

 
1. Geocodificação dos Casos de Aids em Mulheres 
 

Uma etapa fundamental que precede a análise espacial e espaço-temporal é a 
Geocodificação dos casos por endereço de residência, ou seja, a atribuição de coordenadas 
geográficas aos endereços dos casos. A geocodificação dos casos de Aids em mulheres incluiu 
diversos procedimentos: o tratamento do banco de dados de Aids; a geocodificação dos casos 
propriamente dita; a verificação da qualidade da geocodificação e a recuperação de casos de Aids 
inicialmente não geocodificados (“repescagem”). 

Inicialmente, procedeu-se a um tratamento geral do banco de dados de Aids do município de 
São Paulo, com a exclusão de casos residentes em outros municípios e daqueles com diagnóstico 
apenas de HIV (sem Aids), além da melhoria da qualidade do banco de dados, que incluiu a retirada 
de duplicidades quando mais de um registro de Aids do mesmo caso era encontrado, a avaliação de 
consistência, a identificação e a eliminação de incorreções dos campos do banco de dados. 

A base de logradouros do MSP contém informações referentes aos logradouros, números, 
bairros e CEP desse município. Assim, antes de procedermos à geocodificação dos casos de Aids, foi 
necessário efetuar uma padronização dos campos de endereçamento no banco de dados (tipo, nome 
do logradouro, número, complemento, referência, bairro e CEP), tendo em vista a falta de 
uniformidade e incorreções na digitação dos endereços. Os casos com endereços sem possibilidade 
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de correção, com campos em branco ou com outras imprecisões que tornaram inviável a sua 
geocodificação foram excluídos. 

Após o tratamento intensivo do banco de dados, foi executada a geocodificação dos casos de 
Aids em mulheres residentes no município de São Paulo, utilizando os campos de endereço de 
moradia como identificadores para o relacionamento do banco de dados com o mapa digital de 
logradouros. Após desse procedimento, foi possível a transformação dos endereços em localizações 
geográficas.  

Do total de 21.599 casos de Aids em mulheres notificados no SINAN, foram geolocalizados 
19.354 endereços de residência (89,6%) pelo software MapInfo Professional (versão  11.0,  2011). 
Desse total de 19.354 casos, 9.417 (48,7%) foram localizados por geocodificação automática, 497 
(2,6%) por CEP, 150 casos (0,8%) por bairro de moradia e 9.290 (48,0%) por um procedimento de 
geocodificação interativa, ou seja, através do fornecimento, pelo programa, de uma lista de 
alternativas, onde geocodificador deveria escolher a equiparação mais próxima. Como 89,6% dos 
casos foram geocodificados, essa etapa foi considerada satisfatória. 

Após o procedimento descrito, uma segunda etapa - a verificação da qualidade da 
geocodificação - foi executada, visando avaliar a precisão da localização dos pontos de coordenadas. 
Para essa atividade, foi feito um sorteio aleatório de 10% dos endereços geocodificados, utilizando-se 
o programa ‘R’ (versão 3.3.0, 2016) e o aplicativo Sorteador (versão 1.0, 2014). Assim, foram 
sorteados 1.935 casos de Aids do total dos 19.354 casos geocodificados, e a avaliação da precisão, 
realizada no software para a elaboração e manipulação de informações vetoriais e matriciais - ArcGIS 
(versão  10.1,  2012), por meio da sobreposição do layer dos endereços georreferenciados de 
mulheres ao layer de arruamentos do município de São Paulo, resultou na seguinte avaliação: a) 
logradouro correto (inclusive numeração): 1.572 casos (81,3%); b) endereço ou CEP corretos (sem a 
numeração): 310 casos (16,0%); c) endereço e numeração incorretos: 53 casos (2,7%). Com base 
nessa avaliação, o trabalho foi considerado satisfatório para fins desse projeto, visto que 1.882 casos 
amostrados (97,3%) foram classificados como “geocodificação correta”, dentro da precisão esperada, 
acima de 95,0% de taxa de acerto estipulada. 

Uma terceira etapa - chamada de “repescagem” - foi realizada. Nessa atividade, todos os 
casos de Aids em mulheres em que não foi encontrada uma correspondência na base de logradouros 
do Centro de Estudos da Metrópole (CEM, 2014)

29
 na primeira etapa da geolocalização, e que 

continham alguma informação sobre endereçamento (CEP, rua ou outras referências), foram 
submetidos à tentativa de geocodificação por métodos alternativos, através de servidores do Google 
Earth, que também permitem a localização de endereços.  

Assim, dos 2.245 casos não geocodificados de Aids em mulheres, foi feita nova tentativa de 
localização de 1.853 casos (82,5%). Em 392 casos (17,5%) não foi feita nenhuma tentativa de 
“repescagem”, visto que se tratava de moradoras de rua, casos sem nenhuma informação nos 
campos referentes à residência (logradouro, CEP, bairro ou referência) ou com residência ignorada.  

Dos 1.853 casos submetidos à “repescagem”, foram georreferenciados, por meio do Google 
Earth, 1.212 novos endereços (65,4%), com a seguinte classificação: 1.004 casos (82,8%) foram 
geocodificados por logradouro e número, 24 (2,0%) somente por logradouro e 184 (15,2%) por CEP, 
bairro ou outras referências de proximidade. Os 641 casos (34,6%) não georreferenciados nessa 
etapa não tiveram seu endereço localizado. 

Posteriormente, esses casos foram espacializados por meio das referências de latitude e 
longitude no SIG QGIS (versão 2.12, 2015), gerando, assim, um arquivo no formato shapefile com os 
novos dados. Os 1.212 casos recuperados nessa etapa foram somados aos 19.354 casos 
geocodificados previamente, totalizando 20.566 casos de mulheres com Aids georreferenciados, ou 
seja, foi obtida, em última análise, uma taxa de geocodificação de 95,2%. Os mapas de casos de Aids 
em mulheres - geocodificadas e amostradas - encontram-se na figura 2 (A e B). 
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Figura 2: (A) Mapa dos casos de Aids em mulheres com 13 anos de idade ou mais 
geocodificadas. Município de São Paulo, 1983 a junho de 2012. (B) Mapa da amostragem para a 
verificação de qualidade. 

 

Fonte dos dados: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS/SP; Mapa Digital de Logradouros: CEM;  
Mapa Digital das Áreas de Ponderação: IBGE. 
Elaboração: Alessandra Cristina Guedes Pellini, 2016. 
 

2. Definição das Unidades de Agregação 
 
O município de São Paulo possui 18.953 setores censitários, agrupados em 310 Áreas de 

Ponderação (AP). Esta última é definida como uma unidade geográfica formada por um agrupamento 
mutuamente exclusivo de setores censitários, para a aplicação dos procedimentos de calibração das 
estimativas com as informações conhecidas para a população como um todo.  

A Área de Ponderação é também a menor unidade geográfica
67

 para a identificação dos 
microdados da amostra do Censo Demográfico (CD) 2010, de maneira a preservar o sigilo em 
relação aos informantes da pesquisa

31-33
. 

 Optamos por agregar os dados segundo as áreas de ponderação do município de São Paulo. 
Assim, para cada endereço geocodificado de casos de Aids, foi atribuída uma única AP, por meio de 
uma operação espacial realizada no software ArcGIS (versão 10.1, 2012), sobrepondo-se as 
camadas das AP e dos casos geocodificados de Aids.  

Dos 18.953 setores do município, 590 (3,1%) não possuem população residente cadastrada, 
porém, quando agregados em áreas de ponderação, nenhuma área permanece sem população. As 
populações por sexo e faixa etária das áreas de ponderação (censo de 2010) foram calculadas pela 
somatória das populações de seus respectivos setores censitários, disponíveis no IBGE. Para os 
demais anos censitários (2000, 1991 e 1980), a distribuição por sexo e faixa etária das AP foi 
estimada considerando a distribuição dessas populações nas AP do censo de 2010. 

 
 

                                                           
67

 Segundo Akerman
43

,“a desagregação geográfica mínima deve representar um compromisso entre obter uma 

área reduzida o suficiente para ser homogênea e extensa o bastante para fornecer o número adequado de dados 
para a análise”. 
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3. Análise da Trajetória da Aids nas Mulheres 

 
A análise da trajetória da epidemia de Aids nas mulheres residentes no município de São 

Paulo demandou uma série de procedimentos preliminares, a fim de se elaborarem os arquivos 
necessários para a execução das análises na ferramenta de estatística de varredura escolhida 
(software SaTScan

TM
), etapa que consumiu um longo tempo de preparo. Tais arquivos foram criados 

utilizando-se diversos outros programas, incluindo editor de planilha (Microsoft Excel), softwares para 
bancos de dados e análises estatísticas (Microsoft Acess e SPSS) e Sistemas de Informação 
Geográfica (ArcGIS, Google Earth Pro, QGIS e TerraView).  

Com a finalidade de se identificarem aglomerados geográficos de taxas significativamente 
elevadas de Aids no espaço e no espaço-tempo, foram realizadas  análises estatísticas de varredura, 
por meio do software SaTScan

TM
 (versão 9.4.2, 2015)

5,34-38
.  

Esse programa é disponibilizado online (http://www.satscan.org/), de forma gratuita, e foi 
elaborado por Martin Kulldorff e colaboradores (2015)

36
 para analisar dados espaciais, temporais e 

espaço-temporais, por meio das estatísticas de varredura espacial, temporal ou espaço-temporal. O 
SaTScan

TM 
se tornou o programa mais utilizado nos últimos anos para verificar aglomerações, em 

função de sua eficácia na detecção de clusters locais
34,38,39

, e sua disponibilidade de forma gratuita
38

. 
Seu uso é bastante recomendado quando se deseja verificar se uma doença é aleatoriamente 

distribuída no espaço, ao longo do tempo ou simultaneamente no espaço e no tempo
36

. Assim, o 
programa realiza a detecção de aglomerados espaciais ou espaço-temporais

36,38,40,41 
de forma 

prospectiva ou retrospectiva, fornecendo, ainda, a significância estatística dos aglomerados 
encontrados

36
.  

Para fins desse trabalho, foram realizadas as estatísticas de varredura puramente temporal, 
puramente espacial, espaço-temporal e de variação espacial nas tendências temporais

36
. Utilizamos 

o modelo discreto de Poisson, partindo do pressuposto de que o número de eventos estudados 
(casos de Aids) em cada localidade considerada (área de ponderação) possui distribuição de 
Poisson, de acordo com uma população de base sob risco conhecida

36,38,40,41,42
. Sob a hipótese nula, 

e quando não há covariáveis (COV), o número esperado de casos em cada área é proporcional ao 
tamanho de sua população, ou das pessoas-ano nessa área

36,39
.  

Pode-se decidir em que medida os clusters sobrepostos serão relatados nos arquivos de 
resultados, e o convencional é que clusters geograficamente sobrepostos não sejam relatados

36
, 

sendo esta a opção que utilizamos nesse trabalho. Optamos pelo critério puramente hierárquico sem 
nenhuma sobreposição geográfica, visto que nos testes realizados associando ambos os clusters de 
Gini e hierárquico (opção padrão do programa), obtivemos um grande número de clusters 
secundários, alguns deles com sobreposição. 

Para fins desse estudo, definimos 5% da população como o tamanho máximo, ou seja, os 
aglomerados contêm no máximo 5% da população da área, tendo em vista o interesse na obtenção 
de maior número de aglomerados locais menores

34
. Antes de definir essa escolha, realizamos uma 

análise de sensibilidade para a detecção de aglomerados, utilizando as configurações de tamanhos 
máximos de 25% e 50% da população, para determinar até que ponto os resultados mudariam a 
depender da configuração de tamanho escolhida

38,42
. Utilizamos o valor de 50% para a janela 

temporal, visto que em testes executados com 90% não foram encontradas diferenças significativas. 
 

Resultados 

Foram utilizadas três modalidades de análise de estatística de varredura, conforme descrito 
na seção de Procedimentos Metodológicos: puramente espacial, espaço-temporal e de variação 
espacial nas tendências temporais. Para cada modalidade de varredura descrita, foram analisados 
três conjuntos de dados: (1) todos os casos de Aids de mulheres com 13 anos ou mais de idade; (2) 
somente os casos com 50 anos e mais; (3) todos os óbitos por Aids com 13 anos ou mais de idade. 

Do total de 20.566 mulheres com Aids geocodificadas, nove casos foram excluídos das 
análises de varredura por apresentarem idade ignorada. Assim, para cada conjunto de dados, o 
seguinte número de casos foi analisado: (A) 20.557 mulheres com 13 anos ou mais de idade; (B) 
2.252 mulheres na faixa etária de 50 anos e mais; (C) 8.844 óbitos de mulheres com Aids. 
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1. Análise de Varredura Puramente Espacial da Aids no Sexo Feminino  

 
Aplicando-se a análise de estatística de varredura puramente espacial na totalidade dos 

casos de Aids do sexo feminino com 13 anos de idade ou mais, foram identificados 15 aglomerados 
espaciais, dos quais dez estatisticamente significativos (‘p’ < 0,05), concordando com a hipótese 
alternativa de que o risco é mais elevado no interior desses aglomerados do que em seu exterior. Os 
riscos relativos dos aglomerados variaram de 1,18 a 2,67; conforme pode ser verificado na figura 3A. 

Considerando todo o período analisado, a epidemia se concentrou, nas mulheres, nas regiões 
mais ao Norte do município de São Paulo, e o aglomerado principal (#1) foi conformado por áreas de 
ponderação das CRS Centro, Sudeste e Norte (figura 3A). Os três clusters secundários mais 
prováveis (#2, #3 e #4) foram também localizados principalmente na CRS Norte, estando os 
aglomerados (#2) e (#3) mais próximos do aglomerado principal (figura 3A). 

No conjunto de mulheres da faixa etária de 50 anos e mais, apenas dois dos seis 
aglomerados detectados na análise de varredura apresentaram significância estatística, com riscos 
relativos de 2,74 (#1) e 1,70 (#2). O aglomerado mais provável de casos de Aids com 50 anos e mais 
(#1) (figura 3B) ocupou exatamente a mesma área central do cluster principal do grupo de todas as 
faixas etárias (figura 3A), evidenciando o peso dessa faixa etária neste aglomerado. O único cluster 
secundário (#2) detectado localizou-se, em sua totalidade, na região Norte do município (figura 3B).  

Na análise de varredura espacial dos óbitos por Aids do sexo feminino, foram encontrados 12 
aglomerados, dos quais seis estatisticamente significativos (figura 3C). Nesse conjunto, o cluster 
primário (#1) está na mesma região dos clusters principais (#1) dos mapas 3A e 3B, porém, com risco 
relativo de 2,78; ou seja, ligeiramente maior do que os anteriores (figura 3C). Os aglomerados 
secundários de altas taxas de óbito foram identificados principalmente nas regiões Norte (#2, #3 e #4) 
e Sudeste (#5 e #6), sendo que, nesta última região, ambos os aglomerados ultrapassaram a 
fronteira em direção à CRS Leste. 

Em resumo, verifica-se que a epidemia de Aids no sexo feminino com 13 anos ou mais de 
idade apresentou uma importante concentração espacial na região Norte do município de São Paulo, 
independentemente da faixa etária analisada, bem como da evolução para o óbito, considerando-se a 
totalidade do período avaliado.  

 
2. Análise de Varredura Espaço-Temporal da Aids no Sexo Feminino 

 
Foram identificados, por meio da estatística de varredura espaço-temporal no conjunto de 

todos os casos de Aids do sexo feminino com 13 anos de idade ou mais, 14 aglomerados de taxas 
altas, todos significativos (‘p’ < 0,05). Os riscos relativos dos aglomerados variaram de 1,50 a 3,48; e 
o aglomerado principal (#1) ocorreu no período entre 02/1992 e 06/2008, englobando áreas de 
ponderação das regiões do Centro, Norte e Sudeste do município, conforme se observa na figura 4A. 

Os outros 13 clusters secundários foram distribuídos de forma bastante dispersa nas demais 
regiões do município, inclusive na CRS Sul, que contou com dois aglomerados inteiros (#11 e #13) e 
partes de outros três aglomerados (#6, #12 e #14) (figura 4A). No aspecto temporal, houve maior 
concentração de aglomerados entre 1996 e 2003. 

Quando verificamos a faixa etária acima de 49 anos, foram detectados 14 aglomerados, 
porém, apenas cinco estatisticamente significativos. O aglomerado principal (#1) situou-se também na 
área Central, mas com um leve deslocamento na direção Leste (figura 4B), em relação ao 
aglomerado principal (#1) do conjunto de todas as faixas etárias (figura 4A). Esse aglomerado 
principal (#1) ocorreu no período de 03/1994 a 06/2010, com risco relativo de 4,18, e os quatro 
aglomerados secundários foram detectados nas regiões Norte (#2), Sudeste (#4 e #5) e na área mais 
periférica da região Leste (#3). A região Sul ficou isenta de aglomerados espaço-temporais desse 
conjunto de dados (figura 4B).  

Os riscos relativos dos clusters de altas taxas de Aids em mulheres acima de 49 anos de 
idade variaram entre 2,30 e 4,18. Os períodos mais críticos ocorreram de 1995 a 2010, e vale 
destacar que os quatro aglomerados mais significativos (#1, #2, #3 e #4) alcançaram os anos mais 
recentes do estudo, 2010 e 2011 (figura 4B). 

Na análise espaço-temporal dos óbitos por Aids no sexo feminino, foram identificados 15 
aglomerados de altas taxas de óbito por Aids, dos quais 14 significativos, com riscos relativos que 
variaram de 1,78 a 5,02. Além do aglomerado principal (#1), que se manteve na região central 
ampliada, no período de 08/1989 a 02/2001 e com risco relativo de 5,02, chama atenção a dispersão 
dos aglomerados secundários por todas as regiões do município (figura 4C). O período mais crítico, 
presente na maior parte dos clusters, esteve entre 1993 e 1999. 
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3. Análise da Variação Espacial nas Tendências Temporais da Aids no Sexo Feminino 
 

Nessa modalidade de análise, identificamos 08 aglomerados para os casos de Aids do sexo 
feminino acima de 12 anos de idade, dos quais quatro significativos. Destacamos, na figura 5, os 
valores das tendências temporais internas (com variação de 6,26 a 7,18) e externas (com variação de 
4,14 a 4,17). O cluster mais significativo (#1) ocorreu na região do extremo leste da cidade; contudo, 
a maior tendência interna (7,18) foi de um cluster secundário (#4) na região sul do município de São 
Paulo (figura 5). 

Relativamente aos casos da faixa etária de 50 anos e mais, e dos óbitos por Aids no sexo 
feminino, foram detectados três aglomerados de variação espacial nas tendências temporais em cada 
um desses conjuntos; porém, nenhum deles significativo do ponto de vista estatístico; por esta razão, 
esses clusters não foram representados e nem discutidos nesse trabalho. 
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Figura 3: Mapas dos aglomerados puramente espaciais com taxas altas de casos de Aids do sexo feminino, segundo área de ponderação (AP), 
coordenadoria regional de saúde (CRS) e risco relativo (RR): (A) total de casos com 13 anos de idade ou mais; (B) casos com 50 anos de idade ou 
mais; (C) óbitos com 13 anos de idade ou mais. Município de São Paulo, 1983 a junho de 2012. 

           

Fonte dos dados: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS/SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010. CRS: 
CEInfo/SMS-SP. Elaboração: Alessandra Cristina Guedes Pellini, 2016. 
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Figura 4: Mapas dos aglomerados espaço-temporais com taxas altas de casos de Aids do sexo feminino, segundo área de ponderação (AP), 
coordenadoria regional de saúde (CRS), período do aglomerado e risco relativo (RR): (A) total de casos com 13 anos de idade ou mais; (B) casos 
com 50 anos de idade ou mais; (C) óbitos com 13 anos de idade ou mais. Município de São Paulo, 1983 a junho de 2012. 

          

Fonte dos dados: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS/SP; População: DATASUS/IBGE; Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010. CRS: 
CEInfo/SMS-SP. Elaboração: Alessandra Cristina Guedes Pellini, 2016. 

B C A 
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Figura 5: Mapas dos aglomerados de variação espacial nas tendências temporais com altas 
tendências de casos de Aids do sexo feminino com 13 anos de idade ou mais, segundo área 
de ponderação (AP), coordenadoria regional de saúde (CRS), tendência temporal dentro (INT) e 
fora (EXT) do aglomerado. Município de São Paulo, 1983 a junho de 2012. 
 

 
 

Fonte dos dados: Casos de Aids: SINAN Windows/Net - CCD/COVISA - SMS/SP; População: DATASUS/IBGE; 
Áreas de Ponderação: Censo do IBGE - 2010. CRS: CEInfo/SMS-SP.  
Elaboração: Alessandra Cristina Guedes Pellini, 2016.
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Considerações Finais 
 

O primeiro caso de Aids em mulher no MSP ocorreu em 1983. A partir do início da década de 
90, a prática de relações heterossexuais sem proteção levou a um aumento da incidência da Aids no 
sexo feminino.  

A vulnerabilidade das mulheres ao HIV/Aids guarda relação com a desigualdade de gênero, 
tendo em vista as distintas relações de poder e autonomia existentes entre homens e mulheres, que 
integram diversos aspectos da exposição das mulheres, tais como: a violência doméstica e sexual, o 
estigma e a violação de direitos, o racismo, a pobreza, o abuso de entorpecentes, etc. 

Contrastando com a abordagem individual, a análise por meio de técnicas de varredura 
espacial e espaço-temporal de agrupamentos geográficos de indivíduos permite detectar e avaliar 
aglomerados de maior incidência, o que ajuda a investir recursos em áreas prioritárias. Na análise de 
varredura espacial, observou-se maior concentração de taxas elevadas da doença na região Norte do 
município de São Paulo; já na análise espaço-temporal, diversos clusters foram encontrados, não 
poupando nenhuma região da cidade. A variação espacial das tendências temporais denotou uma 
tendência de periferização da epidemia.  

A par dos resultados encontrados, recomenda-se conhecer melhor as mulheres vivendo com 
HIV/Aids no que tange às suas características culturais, sociais, econômicas e comportamentais, no 
sentido de compreender de que modo estes determinantes se articulam e propiciam o crescimento da 
epidemia nesse gênero.  

Destaca-se o papel do SUS, responsável pela promoção de políticas públicas de saúde 
específicas para as mulheres, com priorização daquelas que vivem em áreas com maior exclusão 
social. A redução das desigualdades sociais e o incentivo à equidade entre os gêneros poderão 
refletir no fortalecimento da autonomia econômica, cultural, emocional e social da mulher na 
sociedade. 
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Resumo 
O surgimento do HIV/AIDS no mundo engendrou a interação de diversas áreas do conhecimento em 
âmbito científico, desde as ciências biológicas, até as ciências humanas, para que assim houvesse 
uma compreensão aclarada do novo fenômeno patogênico. No desenvolvimento deste estudo, 
tomamos como aporte à pesquisa qualitativa, na busca dos elementos vivenciados pelos sujeitos 
através de suas falas, de modo que haja uma reconstrução do passado já em num tempo atual, 
visando à contextualização das experiências de em suas singularidades e pluralidade enquanto 
coletivo. Pautamo-nos em específico na análise dos discursos, o que permitiu uma investigação 
minuciosa e profunda, que nos possibilitou a imersão no contexto de vulnerabilidades frente ao 
HIV/AIDS vivenciado por estes jovens. Almejamos evidenciar de forma clara as consequências que 
juventude vem sofrendo com o acometimento desta doença, visto que esta se mostra cada vez mais 
agressiva, transformando assim, o cotidiano destes jovens. Portanto, temos como objetivo 
compreender o modo que os jovens vivenciam o processo de adoecimento a partir da análise dos 
discursos, e apontar quais são os impactos e ressignificações que ocorrem nas suas práticas 
espaciais e no processo insider/outsider, pois, entendemos que as relações ocasionadas pelas ações 
dos jovens no espaço vão além de uma simples ligação direta, visto que, estão atreladas a uma gama 
de fatores que conjunturam as práticas espaciais. Estes fatores são detentores de grande influência 
na alteração deste conjunto, de forma que um acontecimento de extremidade pode encontrar nestas 
vias, meios para abalar este contexto e consequentemente às práxis dos sujeitos. 
 
Palavras chave: HIV/AIDS; Jovens; Pesquisa Qualitativa; Insider/Outsider 
 
Abstract 
The emergence of HIV / AIDS in the world engendered the interaction of diverse areas of knowledge 
in the scientific field, from the biological sciences, to the human sciences, so that there was a clear 
understanding of the new pathogenic phenomenon. In the development of this study, we take as 
contribution to the qualitative research, in the search of the elements experienced by the subjects 
through their speeches, so that there is a reconstruction of the past already in a current time, aiming at 
the contextualization of the experiences of their singularities and plurality while collective. We are 
specific in the analysis of discourses, this methodology allowed a thorough and thorough investigation, 
which allows us to immerse ourselves in the context of vulnerabilities faced by these young people in 
the face of HIV / AIDS. We aim to clearly show the consequences that youth has been suffering from 
the involvement of this disease, since it is becoming more and more aggressive, thus transforming the 
daily life of these young people. Therefore, we aim to understand the way young people experience 
the process of illness from the analysis of discourses, and to point out the impacts and resignification 
that occur in their space practices and in the insider / outsider process, because we understand that 
relationships Caused by the actions of the young people in space go beyond a simple direct link, 
since, they are tied to a range of factors that conjuncure the space practices. These factors have a 
great influence on the alteration of this set, so that an end event can find in these ways, means to 
shake this context and consequently to the praxis of the subjects.  
 
Key works: HIV / AIDS; Young; Qualitative research; Insider / Outsider 
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Introdução 

 
O surgimento do HIV/AIDS no mundo proporcionou a interação de diversas áreas do 

conhecimento em âmbito científico, desde as ciências biológicas, até as ciências humanas, para que 
assim houvesse uma compreensão aclarada do novo fenômeno patogênico (CZERESNIA, 1995). O 
Brasil diagnosticou seus primeiros casos de HIV/AIDS em 1982 nas grandes metrópoles, 
especificamente São Paulo e Rio de Janeiro. A insurgência dos primeiros casos brasileiros herdou o 
estigma social já presente nos Estados Unidos, por se manifestarem num perfil masculino e 
homossexual caracterizando o HIV/AIDS como uma “peste gay” (POLLAK, 1990; CAMARGO JR, 
1995). 

No transcorrer do tempo e avanço progressivo da doença, proporcionaram mudanças em seu 
perfil inicialmente caracterizado, decorrente da agregação de novos atributos. Assim, engendrou-se o 
processo de heterossexualização, que atingiu o público heterossexual e feminino ocasionando de 
feminização da doença (SADALA; MARQUES, 2006). Neste movimento intensificado, a difusão da 
doença se deu também pelos diferentes segmentos sócio-econômicos, acometendo a camada mais 
pobre da sociedade, sendo este um dos fatores propulsores para a interiorização da epidemia. Deste 
modo, se faz claro que há por de trás desta situação um emaranhado de significados que deve ser 
entendido como um processo contido num contexto sócio cultural determinado (SANTOS, 2006), visto 
que o HIV/AIDS apresenta características muito peculiares de difusão no que se refere à sua 
manifestação geográfica. Esta doença atrela-se a fatores que compõem o meio em que estão 
inseridos, gerando assim, uma epidemia multifacetada que possui características respectivas às 
áreas em que se desenvolve (BARCELLOS E BASTOS 1996). 

Portanto, nos preocupamos em evidenciar as inúmeras vulnerabilidades na manifestação do 
HIV/AIDS, destacando a presença das diferentes iniquidades sociais (GARCIA; SOUZA, 2010). Assim 
sendo, chamamos a atenção para a crescente incidência na camada jovem frente ao 
recrudescimento do HIV/AIDS em âmbito nacional (BRASIL, 2014), tal que se mostra necessário um 
maior aprofundamento neste segmento da população, e, não somente ao que se refere aos números 
apresentados, mas também no que vá de encontro com as perspectivas dos sujeitos, para que assim 
sejam elaboradas políticas ativas em saúde, que contemplem de forma executável a problemática 
através destas estratégias de ações (ROJAS, 2003). 

São tarefas árduas e de grande complexidade, que devem levar em consideração os espaços 
que compõem e permitem o desenvolvimento do ser e reproduzir-se enquanto jovem. Afinal, “[...] são 
sujeitos sociais que, como tais, constroem um modo de ser jovem, ou seja, constroem a sua condição 
juvenil de acordo com os espaços, tempos e contextos em que vivem” (PAULA; PIRES, 2013, p. 89). 
Por isso, se faz a leitura de juventude. Uma forma mais abrangente de compreender os 
procedimentos de formação do sujeito em si como um agente social, permeada por uma ação 
dialética enquanto processo (DAYRELL, 2003; CASSAB, 2015). Deste modo, a juventude não pode 
ser compreendida de uma forma estática, e, ao mesmo tempo, não se reduz a um mero recorte 
temporal. É por isso que “compreender sua espacialidade [...] pressupõe a apreensão dos sujeitos 
concretos, cujas práticas se dão, [...] no movimento da produção da totalidade da vida social” 
(CASSAB, 2015, p. 140).  

Isso faz com que pensemos nos diferentes contextos geográficos vivenciados por estes 
jovens, levando em consideração a tramitação do processo de adolescer com a presença do 
HIV/AIDS, visto que, o processo de adolescer por si só já não é simples (LIMA; PEDRO, 2008), e este 
mesmo, quando acompanhado do HIV/AIDS, pode apresentar consequências negativas, podendo os 
jovens se mostrarem afetados, pois ainda estão em processo de auto-construção. Trata-se de um 
fenômeno transescalar, que perpassa e se materializa nas mais diferentes escalas, que neste 
movimentos se mantêm inter-conexas, do local ao global (CASTRO, 2007), que juntas permitem uma 
leitura contextualizada da situação do HIV/AIDS em jovens.  

Partindo deste princípio, procuramos investigar este fenômeno que têm se mostrado 
gradativo, e trazemos como enfoque de abordagem Presidente Prudente – SP. Buscamos pela 
compreensão das práticas destes jovens, interpretando assim os contextos geográficos e situações 
de vulnerabilidade nos quais estão inseridos (PEDROSO; GUIMARÃES, 2015), considerando os 
sentimentos, as experiências e as vivências, bem como suas práxis, para que assim se façam 
evidentes as rupturas, ressignificações e mudanças ocorridas na vida destes sujeitos, configurando o 
entendimento de ser um insider ou outsider nos espaços de ação. 
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Procedimentos Metodológicos 
 

Para a realização deste estudo, tomamos como aporte a pesquisa qualitativa, na busca dos 
elementos vivenciados pelos sujeitos através de suas falas, de modo que haja uma reconstrução do 
passado já num tempo atual, visando a contextualização das experiências de em suas singularidades 
e pluralidade enquanto coletivo (SILVA 2010), pois, “a pesquisa qualitativa é de particular relevância 
ao estudo de relações sociais devido à pluralização das esferas de vida” (FLICK, p. 20, 2009). 

A pesquisa qualitativa tem tido grandes avanços e contribuições na geografia através do 
desenvolvimento de suas metodologias (TURRA NETO, 2012). Esse desenvolvimento metodológico 
também se faz presente na área da saúde, e consequentemente na Geografia da Saúde. Este fator 
acrescenta uma riqueza de detalhes que podem colaborar para a construção de uma saúde 
equânime e acessível que considere os processos que transitam entre saúde e doença.  

Deste modo, pautamo-nos em específico na análise do discurso (MAINGUENEAU, 1997), 
pelo fato desta metodologia permitir uma análise minuciosa e profunda, que possibilita a imersão no 
contexto de vulnerabilidades frente ao HIV/AIDS vivenciado por estes jovens. Com este caminho 
almejamos evidenciar de forma clara as “consequências que a camada jovem vem sofrendo com o 
acometimento desta doença, visto que esta se mostra cada vez mais agressiva, transformando 

assim, o cotidiano destes jovens
68

” (PEDROSO, 2016, p. 6, tradução nossa). Em decorrência disso, 

torna-se de suma importância considerar as vivências destes sujeitos na produção e vivência 
contextos geográficos (PESSOA; RAMIRES, 2013), vislumbrando os impactos que foram causados 
nas práticas espaciais dos sujeitos frente ao diagnóstico de HIV/AIDS.  

Com este intuito, leva-se em consideração a perspectiva e a voz dos sujeitos para a 

construção das propostas de organização dos serviços de saúde voltados aos PVHA
69

. Entendemos 

que assim o fortalecimento de laços entre o sistema e os sujeitos que usufruem deste, de modo que 
esta relação se torne mais humana e acessível à aqueles que necessitam. 

Neste momento, se faz necessário o entendimento dos processos de saúde e doença 
(ALMEIDA FILHO, 2011) visto que para entendê-los melhor “é preciso abordar a experiência da 
doença como processo subjetivo e buscar entender o mundo do sofredor” (LANGDON, MALUF, 
TORNQUIST, 2008, p. 128). Desta forma cremos que seja possível uma ampliação na visão que se 
refere às políticas públicas em saúde e seu modo de organização, pois para pensá-las devemos 
considerar “questões como o acesso universal, a equidade, a humanização e o respeito à cultura e ao 
conhecimento do outro, [...] uma vez que é um problema coletivo e social [...]” (LANGDON, MALUF, 
TORNQUIST, 2008, p. 128). 

Durante a realização deste trabalho foi possível através da metodologia qualitativa a 
aproximação com jovens que se mostravam em situação de vulnerabilidade (PEDROSO; 

GUIMARÃES, 2015). Decorrente desta aproximação, foram realizadas entrevistas
70

 com 4 sujeitos 

que se mostraram dispostos a compartilhar suas histórias e vivências, para que assim pudéssemos 
interpretar os contextos geográficos vivenciados.  

Como etapa conseguinte, realizou-se a transcrição das falas gravadas nas entrevistas, para 
que assim fosse viável a realização das interpretações. Destacamos neste ponto, a preocupação com 
a fidelidade do que se foi dito nas entrevistas, de modo que estas foram transcritas de forma literal. 
Realizado isto, o primeiro passo foi a constituição das primeiras análises qualitativas dos dados 
textuais que se deu através do uso do software ATLAS/ti, que permitiu a integração e visualização 
destes dados para uma exploração primária (PÁRAMO, 2010). 

Por meio deste recurso geotecnológico, trabalhamos os dados qualitativos sob a perspectiva 
aplicadas à saúde, sendo assim, possível a sistematização dos dados, visto que o software 
potencializa o estabelecimento de relações presentes nas falas no processo de análise do discurso. 
Evidentemente, que o ALTAS/ti é tido como uma ferramenta muito útil nas análises, no entanto, não 

                                                           
68

 “consecuencias que el grupo de jóvenes vienen sufriendo con el embate de esta enfermedad, ya 

que esta se muestra cada vez más agresiva, transformando de este modo, el cotidiano de estos 
jóvenes” (PEDROSO, 2016, p. 6).  
 
69

 Pessoas vivendo com HIV/AIDS (PVHA). 

 
70

 As entrevistas realizadas foram aprovadas para a realização e desenvolvimento da pesquisa e 

estão sob resguardo do CAAE (Certificado de Apresentação para Apreciação Ética): 
46879615.0.0000.5402  
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realiza os cruzamentos e interações de forma finalizada, pelo fato de que as interpretações das falas 
vão além dos processos mecânicos realizadas pelo suporte tecnológico.  

Este fator nos faz centralizar esforços na identificação das evocações presentes nas falas dos 
sujeitos; evocações estas que fazem menção a espacialidade que o sujeito vivencia e produz 
(ORNAT, 2008), pois, acreditamos ser possível a compreensão do contexto geográfico que o sujeito 
está inserido, buscando pelas evocações implícitas nos relatos orais. Para isto, foi necessário o 
desenvolvimento de uma abordagem que buscasse a fundo o sentido léxico nas evocações presentes 
nas entrevistas, visto que, “a análise fora de contexto efetivamente se constitui apenas como o 
primeiro acesso para uma abordagem; num segundo nível consideraria os enunciados em contexto 
para descobrir a diversidade dos processos argumentativos [...]” (MAINGUENEAU, 1997, p. 138). 

Deste modo, os dados foram preparados para o primeiro tratamento, por meio da realização 
da codificação, no qual foram buscadas as palavras-chaves determinadas como centrais de cada 
evocação encontrada, visto que estas são definidas “[...] através de uma grade explícita de análise de 
vocabulário que leva em conta, a um só tempo, o funcionamento da formação discursiva e o valor da 
unidade em língua” (MAINGUENEAU, 1997, p. 151) seja esta referente, a uma pessoa, um lugar, 
sentimento, sobre saúde ou doença, ou mesmo sobre as ações desempenhadas pelo sujeito ou por 
terceiros. É a partir das palavras-chaves que podemos compreender a rede que se está por detrás 
das evocações consubstanciadas, de forma que se faz viável a identificação que as aglutinam por 
suas características e semelhanças. Deste modo, torna-se possível à compreensão da interação do 
individual para com o coletivo, elucidando assim, a conformação do contexto geográfico do jovens 
soropositivos. 

Partindo dessa perspectiva, se desdobrou as etapas seguintes, dando início à realização das 
conexões e relações entre os códigos elaborados a partir da fala dos sujeitos. Essas relações são 
permeadas por anotações visando, assim, o aprofundamento da codificação no decorrer do processo. 
Sendo assim, tomamos como embasamento a teoria fundamentada desenvolvida por Strauss e 
Corbin (2008), denominada de microanálise, que consiste na lapidação e polimento dos dados para 
que haja um olhar diferenciado sobre o fenômeno que ocorre, possibilitando assim, uma melhor 
compreensão da situação, proporcionando a viabilização de ligações mais intensas entre as palavras-
chaves e seus significados sintagmáticos. 

A criação de conceitos-chaves, definições e o estabelecimento entre relações de possíveis 
modelos entre os campos, aglutinam os temas interligados, no qual, “os dados são divididos em 
incidentes, ideias, eventos e atos distintos, e depois recebem um nome que o represente” 
(STRAUSS; CORBIN, 2008, p. 106). Foi com base nesta construção metodológica que originou-se a 
classe de análise práticas espaciais, advinda do cruzamento das classes primarias ‘Espaços e 

Lugares’ e ‘Ações’, como evidencia a imagem
71

. 
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 Retirado e adaptado de PEDROSO, M. F (2016) 
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Fonte: PEDROSO, M. F 2016. 
Elaboração: Mateus Fachin Pedroso, 2016. 

 

A partir dessa dimensão e abordagem, salienta-se que não se propõe, e, que neste caso não 
é indicado, uma análise amostral probabilística (devido ao pequeno número de entrevistas e a 
metodologia utilizada). Para tanto, o envolvimento e a realização das entrevistas ocorreram por 
amostragem de pesquisa embasada pela acessibilidade e conveniência de realização, pois a partir 
disso, “o pesquisador seleciona os elementos a que tem acesso e admite que possam representar o 
universo” (PESSOA E RAMIRES, 2013, p. 122). Enfatizamos que o trabalho se deu de forma 
minuciosa e ocorreu em níveis escalares e sequenciais de análise, depurando-se e refinando os 
dados cada vez mais. Todo este processo foi desempenhado, a partir desta complexidade de análise 
e codificação do discurso de jovens soropositivo.  

Portanto, temos como objetivo compreender de que modo os jovens vivenciam esse processo 
de adoecimento a partir da análise dos discursos, e apontar quais são os impactos e ressignificações 
que ocorrem nas suas práticas espaciais e no processo insider/outsider.  
 
Os jovens com a palavra: a relação com a casa 
 

Partindo desse pressuposto, refletimos acerca da interação dialética entre os jovens e as 
cidades, visto que, os jovens se afirmam por serem agentes produtores do espaço, tanto como estes 
mesmos o consomem e o habitam. “Será sob essa perspectiva do espaço e da centralidade da 
cidade, como locus da produção social, que se pretende compreender as juventudes como categoria 
tanto sócio-histórica, como também dotada de uma dimensão espacial” (CASSAB, 2015, p. 139).  

Na interface desta relação está intrínseca a “ação” do sujeito que faz com que as práticas 
espaciais venham a se materializar nos “espaços e lugares” constituindo tal campo de análise, que 
possui uma visão mais refinada dos fenômenos que ocorrem em relação as vivências espaciais dos 
jovens. É a partir destas relações que se torna possível visualizar os intermédios que ocorrem entre 
estes campos que se compõem e se completam.  

Tomando isso como base, interessa-nos investigar as práticas espaciais e as relações 
criadas pelos jovens soropositivos de Presidente Prudente – SP, visando compreender as 
transformações que estes vivenciam e vivenciaram a partir do diagnóstico do HIV/AIDS, procurando 
compreender as diversas situações de vulnerabilidade dentro do contexto geográfico produzido. Tais 
análises se seguem a partir da compreensão do que hoje é ser jovem tomando como aporte os 
relatos orais coletados e analisados. É em meio a esta trama que procuramos discutir as relações 
que se estabelecem entre a espacialidade da “casa” e da “rua” para estes jovens frente ao 
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diagnóstico do HIV/AIDS, para que seja direcionada atenção para as ressignificações que ocorrem e 
engendram os processos de se ser insider/outsider. 

A partir das conexões conseguimos evidenciar espaços e lugares que exercem certa 
centralidade para com os demais, com também concentra certo nível de ações desempenhadas, 
exemplo disso é a “casa”, que envolve todo o contexto familiar e a conjuntura de problemas 
cotidianos que são desenvolvidos ali.  

A casa é o espaço onde as primeiras relações são construídas, e marcam o período da 
infância, como também, o processo de adolescer, tanto para lembranças e recordações boas, quanto 
ruins, e que preparam os jovens para o início da vida no mundo “lá fora” como nos traz o ‘I’: 

 
“É, ai após eu completar seis anos de idade (...) ela foi embora né?!, pra (...) 
Deus levou ela, e depois de um mês e seis dias meu pai também morreu ai 
ficou eu e meu irmãozinho que morava com a minha mãe, e minha vó cuida 
de mim, é (...) e fui criada com ela, tipo, em casa, normal”. (Sujeito I) 

 
A casa também traz a ideia de conforto e acolhimento para os jovens quando estes estão em 

situação de desconforto, perigo ou vulnerabilidade em algum sentido, tem em si a formatação e 
função de porto seguro, no qual o jovem sabe há a possibilidade de ser aceito em seu âmbito familiar, 
de forma que estes “lugares íntimos são lugares onde encontramos carinho, onde nossas 
necessidades fundamentais são consideradas e merecem atenção sem espalhafato” (TUAN, 2013, p. 
168), como evidencia a entrevistada relatando sua experiência de diagnóstico: 

 
“Ah, foi acho que normal porque minha mãe já tinha, então quem cuidou de 
mim quando eu nasci até os seis anos foi minha mãe, o resto foi minha vó, 
então foi normal”. (Sujeito I) 
 

E neste contexto que se valida às relações que são estabelecidas pela “cidade” e a “casa”. 
Dessa forma, a casa torna-se espaço aglutinador de múltiplos fenômenos que constituem as 
vivências dos jovens, as experiências que se inter-cruzam em suas trajetórias de vida, podendo ao 
mesmo tempo ser o espaço de acolhimento como apresentado na fala de ‘I’, bem como espaço de 
introversão e reclusão como se expressa na fala de ‘E’, pois é na casa que muitas ações decorrem. É 
expresso por ‘E’ em sua fala, seu tempo de reclusão e a ruptura do contato com o externo, fazendo 
da “casa” sua área de conforto, como nos relata: 

 
“[...] vim pro isolamento novamente a ponto de não ir na frente de casa, de 
não atender ligações, de não entrar em redes sociais pra não falar com 
ninguém né, o único contato que eu tinha era com o pessoal da minha casa, 
vai no mercado, sai do carro compra o que tem de comprar, volta, chega em 
casa, pronto era só essa a relação que eu tinha”. (Sujeito E) 

 
O relato do jovem entrevistado nos coloca em uma nova situação, que faz com que 

repensemos a viabilidade, uso e produção dos espaços e a vivência dos lugares a partir da 
perspectiva jovem, visto que o fato de ser um jovem soropositivo o condiciona a certas limitações, 
influenciando deste modo diretamente o desenrolar de suas práticas espaciais juvenis, pois a doença 
passa “[a] ser entendida como um processo contido num contexto sociocultural determinado, 
caracterizado como ‘doença’ na medida em que provoca alterações na vida do doente e em sua 
identidade social” (SANTOS, 2006, p.37). 

É na esfera da casa que muitas ações afloram, decorrente de situações que são vivenciadas 
no externo. O fato de o jovem ter se isolado em decorrência do diagnostico, fez com que a “casa” 
passasse a ter uma ressignificação simbólica, de maneira que esta não somente servia mais como 
objeto de moradia, passou a ser o novo mundo do jovem, no qual sua representatividade foi 
redimensionada perante a subjetividade interpretativa do sujeito.  

Estes fatores também emergem nas evocações presentes na fala de ‘T’, que sente seus 
espaços restringidos e selecionados pela imposição da situação. Deste modo, houve uma ruptura e 
ressignificação em relação a “casa”, mesmo que de forma estipulada, gerando impacto nas suas 
práticas espaciais, tanto as que foram reduzidas como as que surgiram devido a esta nova condição. 
Fato a se destacado é o conflito que o sujeito passa a ter em relação a si próprio quando se vê 
espacialmente limitado, de modo que insurgem pensamentos e sensações que podem se concretizar 
em forma de atitudes como o “suicídio” como o entrevistado nos relata: 
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“[...] mas foi um choque, tipo, eu pensei em me matar, ai depois (...) ainda 
bem que ficou só dois dias esse pensamento na cabeça, mais aí depois eu 
falei, ‘Pô a vida é tão longa, se eu fiz por onde então eu não tenho que 
reclamar, não tenho que fazer dum copo d’água um redemoinho’”. (Sujeito T) 
 

Esta mesma problemática se faz presente no relato de ‘E’ em relação a sua reclusão 
acrescida pelo período depressivo em que se encontrava. Esse excesso de isolamento pode afetar a 
psique do sujeito, desencadeando possibilidades que venham a tentar contra a saúde e mesmo 
contra a vida do indivíduo. Pensamentos e vontades podem levar a tragédias, visto que isso é muito 
comum na atualidade no que se refere à doença, ao estigma social e os diferentes tipos de 
descriminações (PARKER; AGGLETON, 2001).  

É nesta instância de isolamento que se fez menção à palavra-chave “suicídio”, pois é neste 
momento de vulnerabilidade que a vida passa a perder o sentido, onde entram em conflito dois 
diferentes tipos de pulsões, a pulsão de vida e a de morte, em “momentos onde estas pulsões estão 
mais propensas ao desequilíbrio e a doença. Uma doença faz com que o individuo tome certas 
atitudes, onde uma dessas forças (vida/morte) vai prevalecer” (SANTOS, 2006, p. 54).  

Este processo conflituoso fica e se demonstra presente na realidade do jovem entrevistado, 
visto que em seu relato nos afirma que realizou uma tentativa de suicídio, bem como continuava 
constante tal pensamento: 

 
“Ai começou aquela questão assim, ai vou me matar e acabar com tudo isso 
né, você pensa desse modo, ai falei poxa, se eu contar pra minha mãe que 
eu sou soropositivo já vai matar ela imagina se eu me matar, ai que vai 
matar a família inteira né, piora ainda a situação”. (Sujeito E) 
 

O estigma social que a doença ainda carrega nos dias atuais faz com que as PVHA em 
grande parte, em seus momentos iniciais se isolem e rompam laços sociais e espaciais que havia 
anteriormente, como pode ser também observado no relato de ‘J’ ao se manter restrita as limitações 
da casa. Este fato fez com que alguns desdobramentos emergissem como a insurgência da 
“depressão” ocorrida pela ausência de convício social. Devido a restrição das vivências espaciais da 
jovem, fatores como estes passaram a ocorrer. No entanto, é em momentos como estes que se fez 
importante o papel de instituições e familiares que conferem a entrevistada à possibilidade de 
reinserção, por meio de “apoio”, passando pelos acompanhamentos para que se compreenda de 
forma mais aclarada o processo de “aceitação”. 

 
“Hum... é [momento de silêncio]. A auto aceitação... eu estive sempre de 
cabeça erguida né?! Quem gosta, goste, não gosta, não goste. Esse é meu 
jeito!”. (Sujeito J) 
 

É neste âmago múltiplo, que a juventude abarca sujeitos de diferentes realidades e 
vivências, configurando a ideia de não haver uma única juventude em seu estrito sentido, mas sim, 
juventude [s], visto que seus produtores são os próprios jovens e que estes são diversos (CASSAB, 
2015, p. 139). Isso vai de encontro com as colocações de Dayrell (2003) quando afirma “a noção de 
juventudes, no plural, para enfatizar a diversidade de modos de ser jovem existentes. Assim 
compreendida, torna-se necessário articular a noção de juventude à de sujeito social” (DAYRELL, 
2003, p. 42), para que se faça entender o fenômeno pautado, as práticas espaciais envolvidas e as 
medidas de prevenção e promoção da saúde a serem executadas. 

Desse modo faz-se a necessidade de nos colocarmos a pensar sobre promoção da saúde na 
atualidade, sendo esta uma tarefa que exige certo grau de refino no que se concerne à capacidade 
de interlocução entre as diversas áreas da ciência que conformam o campo da saúde. Desta maneira, 
faz-se impossível não levar em consideração as diferentes formas de praticar e promover saúde, visto 
que esta se procede com base nas características das necessidades dos indivíduos enquanto 
singulares, como também, de forma coletiva, e, não somente no que se refere à população, mas, 
todavia, a porção espacial em que esta se encontra. 
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As vivências juvenis: sua experiência com a rua 
 

A interpretação das práticas espaciais parte das interações estabelecidas entre os espaços 
e as ações desempenhadas a partir da movimentação do sujeito como também de outros fatores que 
vem a compor o meio, tendo “de um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e 
objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade em movimento” 
(SANTOS, 1996, p. 26). Destarte, depreendemos a importância da compreensão da dialética 
relacional que existe entre o homem enquanto produtor do espaço e o espaço como agente interativo 
no que tange as influências oferecidas pelo meio. 

É por isso também que a compreensão do espaço duplamente como produtor e modelador da 
formação de diferentes juventudes deve ser considerada no contexto da cidade, visto que, 

“Essa produção se dá, no entanto, pela projeção concreta desses sujeitos 
no espaço urbano, por meio da materialização de suas práticas espaciais 
cotidianas – que são ações espaciais rotineiras próprias dos jovens, 
marcada por representações, símbolos, interesses, relações sociais e 
culturais –, exercidas na cidade em que vivem (PAULA; PIRES, 2013, p. 
89)”. 

Visto que são múltiplas os fatores que se estabelecem frente ao fenômeno, destacamos as 
relações que são tidas extra-espaço domiciliar, e os desdobramentos que se originam de tal 
processo, sendo exemplo fatídico a relação que os jovens criam com a “rua” e com a diversidade de 
coisas e oportunidades que nela encontram através das práticas espaciais, que se “instituem com e 
na cidade, [que] iluminam as formas pelas quais se relacionam com o espaço e forjam diferentes 
juventudes” (CASSAB, 2015, p. 139). 

A “rua” torna-se a porta para um mundo novo, um mundo de descobertas, a porta de entrada 
e saída da “cidade”, é nesse momento que podem se concretizar novas experiências, como 
encontros de amigos, festas, idas a parques e praças. É a “rua”, que se mantêm conectada com 
outros lugares relacionados ao lazer e descontração por parte do jovem, onde acontecem ações de 
modo que “são nos percursos e nas redes que ligam os lugares do trabalho, da vida privada e do 
lazer que as práticas espaciais se expressam, num movimento que separa e religa esses lugares 
(CASSAB, 2015, p. 140)”. 

É imensa a diversidade de possibilidades encontradas na “rua” de forma que as ações 
também passam a ser múltiplas, de forma que interagem e originam respostas distintas. A “rua” que 
se compõe “imagens, conferem-se valores aos elementos físicos, orientam-se práticas, qualificam-se 
os comportamentos e são geradas as reações e os conflitos” (GOMES, 2012, p. 26). É a “rua” que 
pode ser considerada um ‘portal’ para o contato com outros espaços como “bar”, “boate” e “sauna”, 
etc. que compõem o conjunto de vivências espaciais, gerando interações e conflitos que dessa forma 
constituem o espaço em si. 

Portanto, na busca por lazer, “esses jovens repartem a cidade entre aqueles lugares que 
são possíveis de serem frequentados e aqueles que evitam e, nesse movimento, vão construindo 
relações e representações de si e da cidade” (CASSAB, 2015, p. 154), o que faz emergir experiências 
boas como ruins, visto que o jovem busca por sensações prazerosas na cidade ou mesmo em parte 
dela, como nos descreve ‘T’: 

 
“[...] quando eu tava lá no Rio [Rio de Janeiro] gostava muito de ir pra praia 
quase todo dia”. (Sujeito T) 
 

Desse modo se associa a “rua” parâmetros de lazer e diversão, mas, também é na “rua” que 
nos deparamos com situações complicadas e de grande desconforto, que por vezes geram medo e 
inibem as práticas em si, tomamos como exemplo o preconceito e discriminação praticado pela 
sociedade em relação às PVHA (PARKER, AGGLETON, 2001), como demonstra o relato da 
experiência de ‘I’ em sua infância: 

 
“[...] quando eu era bem pequena que tinha umas criancinhas bem 
preconceituosa memo que falava: ai a aidética, não brinca com essa menina 
não”. (Sujeito I) 
 

Assim sendo, a “rua” torna-se uma faca de dois gumes. Da mesma forma que esta 
possibilita diferentes oportunidades para ascensão do jovem, a mesma a torna dificultosa frente ao 
fator condicionante que o jovem apresenta como sua condição sorológica, isso é decorrente do medo 
e da possibilidade de exposição de sua sorologia, como ocorre com o ‘J’. 
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 “[...] já chegaram pro meu irmão, olha só , pro meu irmão de 16 anos pra 
perguntar.. “ai tem um irmão, um parente seu que tá com AIDS é? 
Chamaram meu irmão de 16 anos pra perguntar (fala expressando muita 
indignação). Pô meu irmão passando por isso, imagine?! Eu fico também 
aporrinhada com isso né”. (Sujeito J) 
 

Isso impacta diversas outras vertentes da vida dos jovens, influenciando assim, de maneira 
negativa seus estudos, sua formação enquanto ser social, seu trabalho, e por fim suas práticas 
espaciais como explica ‘E’: 

 
“Então, isso afeta, eu não [...] já tentei procurar serviço, eu não consigo sair 
pra procurar serviço porque (breve silêncio) por conta dessa movimentação 
de pessoas em volta, isso me trava, não vou [...] é, até pra eu ir buscar 
minha carteira de trabalho que tava no shopping aqui demorou muito tempo, 
eu só fui buscar, porque a minha amiga pegou pra mim e me entregou na 
rampa do shopping, porque eu não tive coragem de entrar dentro do 
shopping, entendeu?!”. (Sujeito E) 
 

Desta forma, a “rua” passa a estabelecer diversificados tipos de relações de modo que é 
compactuada a relação desta mesma com a “cidade” enquanto todo. A “cidade” em si realiza 
conexões com outros espaços que a compõem, sendo estes considerados fragmentos urbanos que 
constituem a cidade de fato, de modo que estes são apropriados e vivenciados pelos jovens. 

A partir disso, entendemos o HIV/AIDS como uma doença que não está estritamente ligada 
ao físico-biológico somente, visto que há intervenções de grande repercussão em âmbito social, 
cultural e psicológico nos sujeitos que passam a conviver dentro desta nova realidade. Assim, 
concordamos com as colocações de Santos (2006) que reforça tal posicionamento, enfatizando que, 

 
“a doença deixa de ser apenas um conjunto de sintomas físicos para ser um 
processo subjetivo no qual a experiência corporal é permeada através da 
cultura. Assim, o sistema de símbolos expressos na cultura e no indivíduo 
permeiam a capacidade deste de interpretar a sua experiência” (SANTOS, 
2006, p. 38). 
 

Como apresentado a “rua” é um espaço que permite abertura a situações diversas, pelo fato 
de que esta “parece ser um tipo de meio ambiente físico bem específico, mas, na realidade o seu 
caráter e uso poder variar enormemente” (TUAN, 2012, P. 214). É nesta óptica que visualizamos uma 
das partes constituintes do contexto geográfico dos jovens entrevistados de modo que suas 
interações reverberam mudanças no espaço e estas passam a ser vividas dentro do cotidiano dos 
sujeitos. Como toda ação gera uma reação e tais processos não são inertes a vida do sujeito, 
depreendemos que a partir destes movimentos haja uma simbolização e significação que podem ser 
captadas através dos sentidos e sentimentos dos indivíduos.  

Essas vivências espacializadas exercem pesos e valores decorrentes das intervenções e 
ações juvenis causadas pela mobilidade cotidiana deles, e, é por meio dessas ações que os jovens 
se afirmam enquanto indivíduos e se identificam enquanto grupo. Essa mobilidade juvenil 
desencadeia relações de apropriação, ocupação e apoderamento de espaços que exercem 
“territorialidades graças ao estabelecimento de redes de sociabilidade entre os seus iguais” (PAULA, 
2015, p. 185), que neste caso são marcados pela ruptura da insurgência do HIV/AIDS, sendo este o 
marco que torna o jovem soropositivo insider/outsider de determinado espaço. 

Essas relações vêm obtendo maior lastro e significância a partir das modificações e 
complexidades adquiridas, por meio das redes de relações criadas em diferentes lugares da cidade 
(CARLOS, 2011), o que possibilita a identificação que confere o sentido de vida. São os símbolos e o 
socialmente construído pela significância da doença que se fazem valores, que assim redimensionam 
a vida dos sujeitos, a ponto que estes alterem suas práticas espaciais de forma forçosa colocando-se 
assim em posição de insider ou outsider de um espaço. 
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Considerações Finais 
 

As práticas espaciais juvenis ganham sentido e significado a partir do que se é vivido em 
relação às ações que são exercidas conforme estes sujeitos se apropriam do espaço no que se refere 
ao uso, pois “a juventude produz espaço e é igualmente condicionada pelas formas em que esse 
espaço é socialmente produzido e organizado” (CASSAB, 2015, p. 139). Isso nos faz pensar na 
relação e na interação que se estabelece entre os jovens e a cidade. Como estes se afirmam 
enquanto jovens? Quais são as condicionantes que o tornam insider/outsider? E como a cidade é 
produzida junto e a partir destes sujeitos? Deste modo, se torna inevitável não pensar no espaço que 
estes ocupam e o modo no qual o produzem enquanto seres atuantes, pois, recria-se 

 
 “[...] novos valores, novos signos, novos comportamentos, enquanto 
eliminam as antigas referências, destroem símbolos, transformam o modo 
de uso do espaço urbano, mudam as relações entre os cidadãos e destes 
com o plano do vivido” (PIRES, 2015, p. 175). 
 

Assim cremos que o processo de adolescer compõe a conjuntura de juventude em que está 
enraizado em uma construção social e temporal, que vem a ser caracterizada pelo fator histórico e 
contínuo, pois, “a ideia de juventude é uma construção sócio-histórica, cuja às bases sobre as quais 
se assenta jogam um papel importante na constituição da própria realidade” (TURRA NETO, 2015, p. 
120). Portanto, entendemos que as juventudes em si mesmas fazem parte de um processo mais 
abrangente do referente a ser jovem, de maneira que se consolida de forma individual e específica na 
vida de cada sujeito, fazendo deste um ser social único, que busca inserir-se próximo a seus pares e 
semelhantes, de modo que, 

 
“[...] o tempo da juventude [...] localiza-se no aqui e no agora, imersos que 
estão no presente. E um presente vivido no que ele pode oferecer de 
diversão, de prazer, de encontros e de trocas afetivas, mas também de 
angústias e incertezas diante da luta da sobrevivência, que se resolve a 
cada dia” (DAYRELL, 2003, p. 49). 
 

Ser jovem está ligado à medida das inúmeras experiências obtidas no decorrer do cotidiano, 
pois, estes mesmos possuem uma relação de interpretação da vida diferente das demais pessoas 
devido a sua dimensão de tempo vivido e ao capital-imaterial-temporal que detêm (TURRA NETO, 
2015).  

Ademais, entendemos que são as práticas espaciais que explicitam as diferentes formas de 
vulnerabilidades circunscritas nestes jovens, seja social, econômica ou mesmo relacionado ao 
gênero, que impactam no processo de construção do sujeito. No caso referido, o processo de 
reconstrução e ressignificação devido ao problema de saúde também conjuntura uma das vertentes 
enfrentadas pelos jovens, materializados assim pelo processo insider/outsider em relação a “casa” e 
a “rua” que se demonstra arraigado, de forma que se mantém conectados o tempo todo sob as 
perspectivas dos sujeitos. 

 Isso faz com que nos atentemos as diferenças e semelhanças presentes no cotidiano dos 
jovens entrevistados de modo que seja possível identificar o que os une enquanto grupo e o que os 
diferencia enquanto indivíduos, de modo que seja por meio de uma relação complementária, não 
excludente, para que, se possa obter uma visão holística sobre a realidade vivenciada pelos sujeitos, 
de forma que isso vem a exigir 

 
“[...] um tratamento analítico do conteúdo social e das formas espaciais, das 
contradições e manifestações do real, das mediações envolvidas no 
processo dialético de produção/reprodução e consumo/apropriação do 
espaço geográfico (que envolve a relação espaço-tempo), das práticas 
sociais e das práticas espaciais cotidianas, da identidade que se revela pelo 
uso condicionado por situações vividas e reveladas no nível do cotidiano 
(viver, habitar, trabalhar, praticar o lazer)” (PIRES, 2013, p. 78). 
 

Logo, entendemos que as relações ocasionadas pelas ações dos jovens no espaço vão 
além de uma simples ligação direta, visto que, estão atreladas a uma gama de fatores que 
conjunturam as práticas espaciais. Estes fatores são detentores de grande influência na alteração 
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deste conjunto, de forma que um acontecimento de extremidade pode encontrar nestas vias, meios 
para abalar esta conjuntura e consequentemente as práxis dos sujeitos. 
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Resumo 
O câncer de mama é a principal causa de morte em mulheres por câncer, provavelmente porque o 
diagnóstico ainda é realizado tardiamente. Fato que se agrava quando se trata de regiões onde os 
baixos indicadores sociais e as iniquidades em saúde se constituem como barreiras no acesso dos 
usuários aos serviços desse setor, como ocorre no Norte de Minas Gerais. Nesse contexto, esta 
pesquisa objetivou analisar a dinâmica do câncer de mama na Região Ampliada de Saúde Norte de 
Minas Gerais, verificando as condições de acesso da população afetada pela doença aos serviços de 
saúde. Os procedimentos metodológicos utilizados consistiram em pesquisa bibliográfica e 
documental, mapeamentos, registros iconográficos, visitas técnicas nas unidades de assistência 
oncológica da região para coleta de dados, observação in loco, aplicação de questionários à 
mulheres em tratamento para o câncer de mama e entrevistas com profissionais de saúde que atuam 
no setor oncológico. Em relação ao acesso aos serviços de saúde, percebe-se que os baixos 
indicadores sociais e as grandes distâncias percorridas pelos doentes em busca de tratamento, 
aliados à falta de informação, tem contribuído para agravar o quadro da doença na região. Apesar da 
existência de políticas públicas de saúde para o controle, prevenção e diagnóstico precoce da doença 
no Brasil, estas não são totalmente eficazes, havendo a necessidade de ampliação das ações e 
programas de prevenção e rastreamento precoce e de divulgação das informações sobre a 
importância destas práticas. 
 
Palavras chave: Câncer de mama. Acesso à saúde. Norte de Minas Gerais. 

 
Abstract 
The breast cancer is the main cause of cancer death in women, probably because the diagnosis is still 
performed late. This fact is aggravated when related to regions where low social indicators and health 
inequities are barriers in user access to the services of this sector, as it occurs in the north of Minas 
Gerais. In this context, this research aimed to analyze the dynamics of breast cancer in the Extended 
Health Region - North of Minas Gerais (EHR), checking the population’s access conditions affected by 
the disease to health services. The methodological procedures consisted of documentary and 
literature research, mapping, iconographic records, technical visits in cancer assistance units in the 
region for data collection, on-site observation, questionnaires for women undergoing treatment for 
breast cancer and interviews with health professionals of the oncological sector. With regard to access 
to health services, it is clear that low social indicators and the great distances traveled by patients 
seeking treatment, combined with the lack of information, has helped to aggravate the disease 
framework in the region. Concerning access to health services, it is clear that low social indicators and 
the great distances traveled by patients seeking treatment, combined with the lack of information, has 
contributed to aggravate the disease framework in the region. Despite the existence of public health 
policies for the control, prevention and early diagnosis of the disease in Brazil, these are not 
completely effective, being necessary expansion of actions, prevention programs and early screening 
and divulgation of information about the importance of these practices. 
 
Key works: Breast cancer. Access to health care. North of Minas Gerais. 
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Introdução 
 

Apesar dos avanços científicos, tecnológicos e operacionais no setor de saúde, da 
judicialização do direito a esta, da maior conscientização dos indivíduos e comunidades sobre a 
importância dos cuidados em saúde, observa-se a existência de lacunas que colocam em cheque a 
eficácia desses cuidados, como as iniquidades no acesso aos serviços, que causam impacto negativo 
sobre a saúde e bem estar das populações. Dessa forma, as desigualdades no acesso e na utilização 
dos serviços estão relacionadas com as necessidades em saúde, que resultam ou são induzidas por 
fatores individuais como nível de escolaridade, valores econômicos, culturais e morais, e as 
circunstâncias que se referem à gravidade dos problemas em saúde (SANTANA, 2014).  

Segundo Travassos e Castro (2012), quando um indivíduo percebe uma necessidade de 
saúde, isso pode gerar nele o anseio de se obter cuidado, ficando a cargo do mesmo a decisão de 
procurar ou não os serviços de saúde para obtê-lo, sendo que é esta procura que conforma a 
demanda por tais serviços, e sua realização vai depender da disponibilidade de recursos que 
favoreçam o adequado atendimento das necessidades daquele indivíduo. Para as autoras, 
necessidade de saúde “É um conceito relativo, pois varia entre os indivíduos, os grupos, a cultura e 
ao longo do tempo. Trata-se de um conceito multidimensional e de difícil mensuração” (TRAVASSOS; 
CASTRO, 2012, p. 185).  

Santana (2014, p. 105) apresenta quatro tipos de necessidade em saúde: “a) sentidas ou 
percebidas individualmente; b) normativas ou profissionalmente identificadas pelos médicos ou outros 
prestadores de cuidados de saúde; c) comparativas ou comprovadas cientificamente; d) expressas ou 
sentidas e convertidas (ou não) em procura expressa”. A autora afirma que os profissionais da saúde 
têm um importante papel como indutores na utilização e na frequência da utilização dos serviços de 
saúde.  

Como visto anteriormente, a legislação no Brasil determina a saúde como direito universal, 
igualitário e equitativo inerente a todo cidadão brasileiro, que deve ser garantido pelo Estado através 
de políticas públicas sociais e econômicas implementadas no âmbito do SUS. O Relatório Final da 
Oitava Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada em março de 1986 em Brasília-DF, diz que 
“O direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e de acesso 
universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, em todos 
os seus níveis, a todos os habitantes do território nacional [...]” (BRASIL, 1986). Esse conceito foi 
ratificado pela CF/88, deixando evidente que para se fazer valer o direito à saúde, devem-se garantir 
à população boas condições de acesso aos serviços de saúde.  

Jesus e Assis (2010) definem acesso à saúde baseado no conceito de acesso presente no 
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, como sendo a “porta de entrada” do usuário ao sistema de 
saúde, ou seja, é o momento de acolhimento do usuário quando este expressa sua necessidade e o 
caminho que ele percorre no sistema na busca da solução para sua necessidade. No entanto, os 
mesmos autores afirmam que, na perspectiva do acesso como uma garantia constitucional, seu 
conceito vai além da simples ideia de porta de entrada, configurando-se como um dispositivo que 
transforma a realidade. Isto se dá pelo fato de que o ingresso universal do usuário no sistema de 
saúde só pode ser garantido a partir da consciência de cidadania expressa como elemento 
transformador do pensamento da sociedade para a construção de sistemas de saúde de acordo com 
as necessidades determinadas socialmente (JESUS; ASSIS, 2010).  

O acesso torna-se, então, uma categoria imprescindível para os estudos da relação entre 
usuários e serviços de saúde. Para Santana (2014, p. 105), a análise do acesso “[...] deve considerar 
as características que predispõem, facilitam ou inibem o acesso aos cuidados de saúde, presentes 
nos dois conjuntos de componentes que caracterizam o processo de prestação dos cuidados de 
saúde: oferta e procura”. Dessa forma, a análise do acesso deve contemplar os utilizadores e os 
serviços, que se relacionam mutuamente.  

Santana (2014) apresenta dois grandes conjuntos de fatores resultantes da intricada 
interação entre os padrões de utilização dos cuidados de saúde, sendo uns relativos à oferta e outros 
à procura. Em relação à oferta, têm-se os componentes físicos como a localização geográfica dos 
recursos e as características sócio-organizacionais dos cuidados de saúde. Já os relativos à procura 
estão associados às características dos potenciais utilizadores. A autora assevera que a influência 
desses fatores pode alterar de acordo com condições específicas do meio social (cultura, capital 
social), dos sistemas de cuidados de saúde (público, privado ou misto) e dos tipos específicos de 
serviços (centro de saúde, hospital, médico privado) e de cuidados (preventivos e curativos).  

Todavia, não existe concordância entre os autores acerca do conceito de acesso em saúde, e 
a expressão é empregada muitas vezes de forma imprecisa, podendo variar com o tempo e o 
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contexto (PETERS, 2012). Alguns autores utilizam o termo como sinônimo de acessibilidade, outros 
afirmam ser a acessibilidade uma dimensão do acesso. Os autores divergem, ainda, sobre o enfoque 
do conceito de acesso. A esse respeito, Travassos e Martins (2004, p. 191) afirmam que “[...] uns 
centram-no nas características dos indivíduos; outros focam-no nas características da oferta; alguns 
em ambas as características ou na relação entre os indivíduos e os serviços (oferta)”. As autoras 
apontam também divergências sobre a avaliação de acesso, ou seja, há aqueles autores que 
acreditam que esta deve se concentrar nos resultados ou objetivos finais dos sistemas de saúde, 
enquanto outros apoiam a ideia de que a avaliação deva se centrar na relação entre os elementos 
que compõem o sistema para atingir tais objetivos. Neste trabalho, optou-se por utilizar o conceito de 
acesso como sinônimo de acessibilidade, pois se acredita que este trará melhor compreensão do 
assunto em pauta.  

O conceito de acesso é considerado multidimensional, onde cada dimensão vai expressar 
uma gama de características que atuam facilitando ou dificultando a utilização dos serviços de saúde 
pelos indivíduos, como as barreiras geográficas, financeiras, organizacionais, informacionais, 
culturais, entre outras. Dessa forma, a disponibilidade, considerada como a presença física de 
serviços, equipamentos e recursos humanos, é uma das características de acesso mais importantes. 
Todavia, a simples disponibilidade destes recursos não garante o acesso, como asseguram 
Travassos e Castro (2012). 

De acordo com Santana (2014), quando se avaliam as condições de acesso de uma 
determinada população aos serviços de saúde, é necessário que se observe um conjunto de 
variáveis que se resumem em três dimensões referentes ao território, aos indivíduos potencialmente 
utilizadores e à organização dos serviços. No que se refere à dimensão do território, deve-se analisar 
os componentes geográficos que expressam a proximidade espacial e representam a acessibilidade 
aos serviços como o tempo e o custo para vencer a distância entre o local de residência e dos 
cuidados de saúde.  

Na dimensão dos indivíduos potencialmente utilizadores, incluem-se características 
imutáveis, como o gênero e a idade, e as características mutáveis, entre as quais está o rendimento, 
a posse de seguro de saúde e, ainda, a vontade e a informação do utilizador, como as atitudes e 
conhecimentos sobre os cuidados de saúde e a definição social e cultural de "doença" apreendida por 
cada indivíduo. Quanto à dimensão sócio organizacional, devem-se observar as características dos 
recursos que influenciam os utilizadores dos cuidados de saúde: gênero do profissional de saúde 
contactado, especialização, barreiras ao contato, e as características dos serviços (qualidade, tipo, 
profissionais de saúde treinados e de qualidade), bem como a qualidade da referenciação, a 
continuidade dos cuidados e a hierarquia dos cuidados (SANTANA, 2014). 

Sanchez e Ciconelli (2012, p. 264) afirmam que “O acesso tem sido descrito como a 
oportunidade de utilização dos serviços em circunstâncias que permitam o uso apropriado dos 
mesmos” e asseveram que “Padrões de utilização devem ser analisados com cautela, pois não 
constituem um elemento indicador do acesso per se, embora possam auxiliar na avaliação da 
equidade em saúde”.  

As dimensões do acesso e seus indicadores não podem ser analisados de forma individual. A 
disponibilidade de recursos físicos e geográficos, por exemplo, não é suficiente para avaliar nem 
garantir um acesso equitativo ao sistema de saúde, devendo ser analisada juntamente com as outras 
dimensões, a fim de obter um resultado plausível e que represente a realidade vivida pelos usuários 
dos serviços de saúde. Percebe-se que a complexidade do conceito de acesso em saúde deriva das 
intricadas relações que este envolve como as necessidades individuais e coletivas dos usuários, a 
demanda, a oferta e a real utilização dos serviços de saúde, o grau de facilidade ou dificuldade na 
obtenção desses serviços, entre outros. Peters (2012) afirma que as desigualdades sociais no acesso 
devem ser avaliadas considerando-se a adequação do momento e o local de atendimento, 
principalmente no Brasil, já que as pessoas mais vulneráveis socialmente só procuram os serviços 
quando o seu estado de saúde está muito grave, recebendo cuidados menos adequados às suas 
necessidades, como ocorre com usuários oncológicos quando ingressam no sistema de saúde.  

 
Procedimentos metodológicos 

 
O presente trabalho se apresenta como um estudo exploratório, de natureza explicativa e 

análise quanti-qualitativa, realizado a partir de informações sobre a ocorrência/incidência de câncer 
de mama no Norte de Minas Gerais, entre os anos de 2004 a 2014. O recorte espacial elegido para a 
realização da pesquisa é a Região Ampliada de Saúde Norte de Minas Gerais (RAS Norte/MG), 
instituída de acordo com a regionalização proposta pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas 
Gerais – SES/MG, a partir do Plano Diretor de Regionalização (PDR). Essa região é composta por 86 
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municípios, sendo três a menos que a região Norte de Minas instituída pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) em 1990. No caso, não fazem parte da RAS Norte/MG os municípios 
de Riachinho e Chapada Gaúcha, que pertencem à Região Noroeste de Minas; e Divisa Alegre e 
Águas Vermelhas pertencentes à Região Jequitinhonha. Foi incluído o município de Joaquim Felício 
na Região de Saúde de Montes Claros (MINAS GERAIS, 2011).  

O embasamento teórico do estudo foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica através de 
livros, periódicos, relatórios técnicos, revistas especializadas, entre outros, acerca da temática 
estudada. Também se realizou a pesquisa documental através da análise de leis, normas, portarias, 
entre outros, que regem o sistema de saúde pública do Brasil. 

Para espacialização da ocorrência da doença na RAS Norte de Minas, foi realizada a coleta 
de dados entre os meses de junho a dezembro de 2015, diretamente no Registro Hospitalar de 
Câncer (RHC) dos dois hospitais especializados para o tratamento da doença na região (Fundação 
de Saúde Dílson de Quadros Godinho e a Irmandade Nossa Senhora das Mercês de Montes Claros). 
Os dados coletados referem-se a todos os casos novos de câncer de mama em mulheres, notificados 
pelos serviços especializados de atendimento ao usuário com câncer das referidas unidades de 
saúde, registrados no período de 2004 a 2014, atendidos pelo Sistema Único de Saúde. Além dos 
casos novos, foram levantadas outras variáveis como município de origem, idade, sexo, data do 
diagnóstico, estadiamento

72
 e início do tratamento. Os registros no RHC são feitos através dos 

prontuários dos usuários acometidos pela doença que procuram por tratamento nessas unidades 
hospitalares. O câncer de mama é classificado como C50, de acordo com a Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde CID-10.  

Os dados levantados foram submetidos ao cálculo para se estimar a taxa de incidência da 
doença por município da região, de acordo com a seguinte fórmula:  

 

 
O cálculo da incidência foi realizado por município, a partir do número total de casos novos 

registrados, no intervalo de tempo considerado, multiplicado por 1000, dividido pela média da 
população considerada de risco, para o período em análise. O Ministério da Saúde recomenda o 
rastreamento do câncer de mama para mulheres de 40 a 69 anos de idade, e mulheres de 35 anos 
de idade ou mais, com risco elevado para câncer de mama (BRASIL, 2009). Dessa forma, foram 
consideradas como população de risco neste trabalho, as mulheres com idade compreendida na faixa 
etária de 35 a 69 anos. Os dados da população de risco, estratificados por faixa etária, sexo e por 
município, referentes aos anos de 2004 a 2012, foram coletados na plataforma TabNet do 
Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Para os anos de 2013 e 2014, aplicou-se o 
cálculo estatístico da taxa geométrica de crescimento populacional

73
, tendo como base a população 

selecionada por faixa etária para o período analisado, a partir da fórmula:  
 

 

Onde, em termos técnicos, para se obter a taxa de crescimento (r), subtrai-se 1 da raiz 
enésima do quociente entre a população final (Pt) e a população no começo do período considerado 
(P0), multiplicando-se o resultado por 100, sendo "n" igual ao número de anos no período.  (RISPA, 
2008).  

                                                           
72  O termo estadiamento é utilizado internacionalmente para avaliar o grau de disseminação do 

câncer. A necessidade de classificar o câncer em estádios advém da constatação de que as taxas de sobrevida 
são diferentes dependendo da situação em que a doença é diagnosticada. O estádio de um tumor reflete a 
extensão da doença, a taxa de crescimento, o tipo de tumor e sua relação com o hospedeiro (INCA, 2015). 

 

73 A taxa geométrica de crescimento populacional é o percentual de incremento médio anual da 

população residente em determinado espaço geográfico para o período considerado. Seu valor refere-se a media 
anual obtida para um período de anos compreendido geralmente entre dois Censos Demográficos. A taxa e 
influenciada pela dinâmica da natalidade, da mortalidade e das migrações e indica o ritmo do crescimento 
populacional. Pode ser utilizada para realizar estimativas e projeções populacionais para períodos curtos, 
Subsidiar processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas publicas especificas, entre outros (RISPA, 
2008).  
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De posse dos dados acerca da doença, foi realizado o processamento digital das imagens 

utilizadas na pesquisa. A partir do Sistema de Informação Geográfica (SIG) os dados foram cruzados, 
gerando novas informações referentes à dinâmica do câncer de mama na região em estudo. Foi 
utilizado o software ArcGiz 10.2 e a base cartográfica do estado de Minas Gerais disponibilizadas 
pelo IBGE. Assim, foram editados os mapas utilizados no trabalho, como resultado do processamento 
das informações. 

Após a espacialização dos casos novos do câncer de mama e conhecimento dos municípios 
de maior ocorrência e incidência, foi realizado trabalho de campo para observação in loco e análise 
da infraestrutura das unidades de atendimento ao portador de câncer, das condições de acesso da 
população aos serviços de saúde na região, das condições socioeconômicas, culturais e 
comportamental às quais essa população está exposta. Os locais escolhidos para realização do 
campo foram os ambulatórios oncológicos das duas unidades de saúde que oferecem a assistência 
oncológica em Montes Claros. Vale lembrar que estas unidades assistem a toda a região, 
possibilitando o contato com mulheres com câncer de mama de diversos municípios.  

Ressalta-se que a escolha dos locais citados para a pesquisa de campo foi definida a partir 
das dificuldades verificadas no âmbito dos municípios de maior incidência, para acesso às mulheres 
acometidas pelo câncer de mama, como ocorreu na visita à Unidade Básica de Saúde (UBS) do 
município de Guaraciama no mês de maio do ano de 2016, onde foi possível perceber as dificuldades 
de acesso às mulheres portadoras de câncer de mama no município. De acordo com a coordenadora 
da equipe do Programa Saúde da Família do município, em concordância com as agentes de saúde, 
das poucas mulheres com a doença que ainda estão vivas e que moram no município, por questões 
psicológicas e debilidades físicas, apenas uma poderia se interessar a participar da pesquisa. Outras 
informações em relação à ocorrência de câncer no município puderam ser verificadas e, embora não 
façam parte dos objetivos deste trabalho, julga-se importante mencioná-las, como a alta ocorrência 
do câncer do colo do útero no município e o registro errado das mortes por câncer de mama, que são 
registrados como óbitos por causas indeterminadas, fato que acaba por mascarar a real situação da 
doença na região. 

Para análise das condições de acesso aos serviços de saúde e conhecimento dos principais 
fatores de risco para a doença que a população doente esteve exposta, e também das condições 
socioeconômicas, foram aplicados questionários semiestruturados aos portadores da doença que 
estavam em tratamento em Montes Claros entre os meses de abril e maio do ano de 2016. Foram 
analisadas variáveis do estudo, como: ano do diagnóstico, idade, escolaridade, renda, condições 
socioeconômicas, forma de acesso aos serviços de saúde, além de outros condicionantes 
identificados no decorrer da pesquisa. Para caracterização dos aspectos socioeconômicos dos 
municípios, foram utilizadas as componentes Renda e Educação que compõem o IDHM, referentes 
ao ano de 2010, extraídos do banco de dados do IBGE. 

O grupo de mulheres participantes desta parte da pesquisa foi constituído através da técnica 
de amostragem por acessibilidade ou conveniência. Este é um método muito comum nos estudos 
exploratórios e qualitativos, onde não se requer elevado nível de precisão, sendo classificada como 
uma técnica de amostragem não-probabilística, que apresenta como característica principal não fazer 
uso de formas aleatórias de seleção, sendo impossível a aplicação de formas estatísticas para 
cálculo. Esta técnica é usada quando não se conhecem o tamanho do universo e os indivíduos são 
selecionados através de critérios subjetivos do pesquisador (MAROTTI et al., 2008). 

A escolha desta técnica de amostragem se deu diante das dificuldades encontradas, após 
várias tentativas, para se estabelecer a quantidade total de mulheres que estavam em tratamento 
para o câncer de mama, nas unidades de referência, no momento da pesquisa. De acordo com os 
funcionários que fazem os agendamentos, nos ambulatórios oncológicos, são consultadas mulheres 
com diagnóstico confirmado para a doença e mulheres ainda em fase de investigação, além de outros 
casos como acompanhamento de tumores benignos. De acordo com esses funcionários, esta seria 
uma atividade muito difícil de realizar e que demandaria muito tempo, pois, para se extrair do sistema 
o número exato de mulheres com diagnóstico positivo e em tratamento seria necessário avaliar todos 
os prontuários de todas as pessoas que passaram pelos ambulatórios no período pretendido, 
lembrando que estes prontuários se encontram espalhados entre os setores de quimioterapia, 
radioterapia, fisioterapia, cirurgia, oncologia clínica e outros, dependendo da necessidade de 
tratamento de cada usuário.  

Nesse sentindo, somente responderam aos questionários, as mulheres que estavam 
presentes nos ambulatórios de oncologia clínica, nos dias e horários de consulta médica feitas no 
âmbito do SUS, que estavam aparentemente em boas condições físicas e psicológicas e que 
aceitaram participar da pesquisa. Deve-se ressaltar que, além das debilidades físicas e psicológicas 
causadas pela própria doença, o tratamento para o câncer de mama causa diversas reações no 
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organismo das mulheres adoecidas, sendo indispensável mais cautela do pesquisador no momento 
de abordagem da mulher alvo da pesquisa. Foram entrevistados ainda profissionais de saúde como 
médicos, enfermeiros e administradores do sistema de saúde que atuam no setor oncológico da 
região. Os dados obtidos nos trabalhos de campo foram tabulados e convertidos em gráficos e 
tabelas para discussão dos resultados.  

Em cumprimento à Resolução nº. 196/96, do Ministério da Saúde, que versa sobre Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos no Brasil, esta pesquisa está devidamente autorizada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Universidade Estadual de Montes Claros, sob o número 1.074.475 e o estudo 
só teve início após sua aprovação. Todos os participantes foram esclarecidos sobre os objetivos e 
metodologias adotadas e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 
Espacialização dos registros de câncer de mama na RAS Norte de Minas Gerais 

O câncer, especialmente o de mama, ainda se apresenta uma patologia cercada de 
questionamentos na área científica, enquanto que, no senso comum, a doença é vista muitas vezes 
como um mistério ou um castigo divino, onde a simples pronúncia do seu nome pode atraí-la como 
uma má sorte. Mesmo com os progressos advindos com a judicialização da assistência oncológica 
através de normas, portarias, leis e recomendações, feitas pelos órgãos públicos como tentativa de 
se garantir ao portador de câncer um acesso mais equitativo e igualitário aos serviços de saúde, o 
que se percebe na região é o distanciamento entre o que é proposto e a realidade vivenciada pelas 
mulheres portadoras da doença em busca do tratamento. No Norte de Minas, a falta de conhecimento 
em relação à doença, aliada à escassez de recursos médico-hospitalares, tem dificultado o 
diagnóstico precoce e o tratamento oportuno para os usuários do sistema de saúde acometidos pelo 
câncer de mama. Nota-se que, nos últimos anos, a quantidade de casos registrados da doença vem 
aumentando na região, e todos os municípios apresentam registros, embora em números variados.  
           O município de Montes Claros é o que apresenta a maior quantidade de registros do câncer de 
mama entre os anos de 2004 a 2014, com 783 casos da doença, seguido de Pirapora, Januária, 
Bocaiúva e Janaúba, com 90, 86, 65 e 63 casos registrados, respectivamente. Esse fato se justifica 
por serem estes os municípios de maior população da RAS Norte de Minas, de acordo com o Censo 
Demográfico do IBGE realizado em 2010. Montes Claros apresenta um grande quantitativo 
populacional, inclusive na faixa etária eleita para a pesquisa, o que reflete também nos registros de 
câncer de mama, onde a ocorrência da doença em Montes Claros apresenta um número cerca de 
oito vezes maior que o segundo colocado, o município de Pirapora. Contudo, não são somente os 
dados populacionais que interferem nos inúmeros registros da doença em Montes Claros. Durante a 
pesquisa, foi possível constatar que os usuários do sistema público de saúde, que vêm de outros 
municípios em busca de atendimento na cidade, acabam por apresentar endereços de parentes ou 
amigos residentes em Montes Claros, pois acreditam que assim serão atendidos mais rapidamente. 

Apesar do que é proposto pela rede de atenção oncológica na tentativa de se garantir um 
acesso mais rápido do portador de câncer ao tratamento da doença, este encontra dificuldades para 
conseguir realizar outros procedimentos ambulatoriais não diretamente ligados ao tratamento 
oncológico, mas necessários para sua realização, como exames hematológicos, tomografias, exames 
para verificação de risco cirúrgico, entre outros. Segundo funcionários que trabalham no setor da 
oncologia, na Secretaria Municipal de Saúde, muitos usuários se cadastram como sendo moradores 
de Montes Claros. No entanto, quando são procurados para serem informados sobre seu tratamento, 
descobre-se que os mesmos não moram no domicílio, que pertence geralmente a parentes ou 
amigos. Este fato é considerado um grave problema, pois não evidencia a realidade da doença na 
região, dificultando ações mais eficazes e pontuais no controle do câncer de mama.  Quando se 
relaciona a quantidade de casos novos registrados com o quantitativo populacional de cada 
município, outros municípios são evidenciados na geografia do câncer de mama, como se pode 
observar no mapa 01. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   548 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
Mapa 01: Taxa de incidência do câncer de mama, por 1000 mulheres, na RAS Norte/MG –2004 a 
2014 
 

 
 
 

Para o cálculo da taxa de incidência, optou-se por utilizar a média da população feminina, por 
município, na faixa etária considerada de risco para o desenvolvimento da doença, do período em 
análise. Assim, o número de casos novos da doença, registrado em cada município, foi dividido pela 
sua respectiva população e multiplicada por uma potência de 10, no caso o número 1000, escolhido 
por melhor se adaptar ao quantitativo populacional selecionado para a pesquisa.  É possível 
observar, através do mapa 01, que o município de Montes Claros também está entre os que 
apresentam as maiores taxas de incidência, ocupando o segundo lugar com uma taxa de 12,18/1000 
mulheres.  

O município de Guaraciama foi o que apresentou a maior taxa de incidência na região para o 
período em análise, sendo esta de 12, 98/1000 mulheres.  O terceiro lugar foi ocupado pelo município 
de Pai Pedro, seguido por Capitão Enéas, Joaquim Felício e Pirapora, com taxas de incidência de 
11,18/1000, 10,78/1000, 10,31/1000 e 10,05/1000 mulheres, respectivamente. Mesmo não tendo 
apresentado uma maior quantidade de casos absolutos de câncer de mama, Guaraciama (10 casos), 
Pai Pedro (10 casos), Capitão Enéas (22 casos) e Joaquim Felício (7casos) estão entre os municípios 
com maior incidência da doença entre 2004 a 2014, lembrando que estes municípios estão também 
entre os que apresentam baixo quantitativo populacional na região. Montes Claros sustenta seu 
destaque como o mais populoso da região, e por ter apresentado uma grande quantidade de registros 
de câncer de mama, mantém-se também entre os de maior incidência, enquanto que Guaraciama, 
Joaquim Felício e Pai Pedro estão entre os de menor população, com poucos casos registrados se 
comparados a Montes Claros, mas entre os de maior incidência.  

A escolha da faixa etária para o cálculo da incidência do câncer de mama neste trabalho se 
justifica pelo fato de que a recomendação brasileira para o rastreamento da doença envolve mulheres 
que tenham entre 40 a 69 anos e 35 anos acima com risco elevado para a doença, ou seja, mulheres 
com história familiar de câncer de mama (BRASIL, 2004). A análise dos dados obtidos em relação 
aos registros da doença corrobora com tal recomendação, pois na maior parte dos casos registrados, 
as mulheres se enquadram na faixa etária elegida, como está disposto na tabela 01. 
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Tabela 01: Ocorrência de câncer de mama por faixa etária – 2004 a 2014 

Faixa Etária  Nº de Casos 
13 a 34 anos 109 
35 a 39 anos 140 
40 a 49 anos 525 
50 a 69 anos 872 
70 anos acima 302 
Total 1948 

Fonte: RHC Santa Casa/MOC; RHC Dílson de Quadros Godinho/MOC, 2015 
Org.: ALVES, 2016. 
 

Foram registrados 1948 casos de câncer de mama feminino no período de 2004 a 2014, nas 
duas unidades hospitalares credenciadas para o atendimento oncológico na RAS Norte de Minas 
Gerais, sendo 793 casos registrados no hospital Santa Casa e 1155 no hospital Dilson de Quadros 
Godinho. É possível notar, pela tabela 01, que a faixa etária em que ocorre a maior quantidade de 
casos envolve mulheres de 50 a 69 anos, seguida da faixa com mulheres de 40 a 49 anos.  

A quantidade de casos registrados para a faixa etária de 35 a 39 não foi muito expressiva. 
Contudo, somando-se as três faixas, percebe-se um total de 1537 casos. O mesmo pôde ser 
observado entre o grupo de mulheres que estavam em tratamento da doença, e que aceitaram 
participar da pesquisa realizada nos meses de abril e maio do ano de 2016, nos ambulatórios dos 
dois hospitais credenciados. Das dezenove usuárias que aceitaram responder ao questionário, 
apenas três não se enquadravam na faixa etária considerada de risco para o desenvolvimento do 
câncer de mama.  

Pode-se observar a partir dos dados obtidos que houve um aumento gradativo dos registros 
da doença na RAS Norte de Minas nos últimos anos. Apesar da existência de um aumento linear nos 
registros dos casos novos de câncer de mama na RAS Norte/MG (Gráfico 01), é possível constatar 
que houve variações no número de casos registrados entre os anos do período analisado, 
especialmente nos anos de 2007 e 2012, quando se pode notar uma queda brusca na quantidade de 
registros. Deve-se enfatizar que essa variação não está diretamente relacionada com a ocorrência de 
casos novos, uma vez que foi informado que houve uma grande perda no banco de dados do RHC da 
Santa Casa em 2012. Fato que também pode ter ocorrido nos outros anos, dada a ineficiência 
constatada no que se refere ao manejo dos dados referentes à vigilância epidemiológica, o que acaba 
por mascarar a realidade, dificultando o desenvolvimento de ações mais eficazes no controle de 
doenças na região em estudo.  
    

 
Gráfico 01: Evolução dos registros de câncer de mama na RAS Norte/MG – 2004 a 2014 

Fonte: RHC Santa Casa/MOC; RHC Dílson de Quadros Godinho/MOC, 2015. 

Elaboração: ALVES, 2016. 
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           Outro ponto a ser discutido em relação ao aumento nos registros de câncer de mama na 
região, é que este não pode ser diretamente atribuído ao aumento no número de casos novos. 
Segundo os estudos realizados pelo INCA, em parceria com o Ministério da Saúde e a Secretaria de 
Estado da Saúde (SES/MG), a RAS Norte/MG não está entre as regiões que registram a maior 
quantidade de casos no Estado.  Todavia, o fato de não se registrar não significa que a doença não 
ocorra. É constatado na região o acesso precário dos usuários ao sistema de saúde, muitas vezes 
não só pela falta de recursos médico-hospitalares, mas pela própria cultura que predomina, em nível 
nacional, de só se procurar pelo tratamento quando a doença já está em estadio avançado, uma 
herança deixada pelo modelo biomédico que tinha como prática a medicina curativa, com foco no 
indivíduo, no médico e no hospital.  
            Não é uma prática comum para a população brasileira a procura pelo tratamento preventivo, 
menos ainda para as regiões menos favorecidas socioeconomicamente, como é o Norte de Minas. 
No entanto, não é possível atribuir nenhuma causa específica para a alta incidência da doença 
nesses municípios, sendo que o seu desenvolvimento é atribuído à associação de diversos fatores 
considerados de risco, caracterizando-o como um tipo de câncer multifatorial. Os resultados obtidos 
através da averiguação feita com as mulheres em tratamento para o câncer de mama que aceitaram 
participar da pesquisa, quanto à exposição a alguns dos fatores considerados de risco para o câncer 
de mama foram bastante variados e não demonstram nenhuma evidência que destaque um ou outro 
fator de risco.  Fato que corroborara com a literatura existente sobre o tema que versa ser o câncer 
de mama um tipo de câncer que se desenvolve a partir de uma associação de fatores.  

No caso de uma doença “silenciosa” como o câncer, na maioria das vezes, o indivíduo só a 
descobre em estádios avançados, o que torna difícil ou impossível sua cura. Isto explica porque, 
mesmo com os progressos no diagnóstico do câncer de mama, este ainda é o que mais mata 
mulheres no Brasil e no mundo. A análise dos dados mostrou que dos 1948 casos da doença 
diagnosticados no período analisado, 1179 destes foram identificados em estádios avançados, ou 
seja, já estava no estádio III ou mais. Em fase inicial (fase I), foram detectados 449 casos, e em 
estádio intermediário (fase II), foram detectados 220 casos. Na fase IV em diante foram identificados 
804 casos da doença, quando o câncer já é considerado avançado e metastático, de acordo com a 
classificação dos Tumores Malignos proposta pela União Internacional Contra o Câncer (BRASIL, 
2004). Evidencia-se aqui a necessidade de ampliação das ações e programas de prevenção e 
rastreamento precoce e de divulgação das informações sobre a importância de tais práticas, para o 
bom prognóstico da doença.  

Em entrevista realizada com uma enfermeira e uma médica mastologista do setor de 
oncologia do hospital Santa Casa de Montes Claros, quando questionadas sobre quais seriam os 
fatores que estão impulsionando o aumento desses registros na região, ambas concordam que é 
devido à ampliação do acesso aos exames de mamografia através dos programas de rastreamento 
da doença, como pode ser observado na fala da médica “Penso que esta mudança ocorreu devido ao 
maior acesso da população aos exames diagnósticos”. 

Sobre os recursos disponíveis para atender a demanda da população no tratamento do 
câncer de mama na região Norte de Minas, a enfermeira destaca que “Em relação ao tratamento de 
quimioterapia e radioterapia creio que são suficientes no nosso município, mas ainda temos um 
pouco de dificuldade no tratamento cirúrgico, devido à falta de vagas para internação dessas 
pacientes, com essa elevação de casos nos últimos meses”. A médica pontua “[...] que os recursos 
são suficientes, no entanto mal estruturados e organizados. A saúde pública no Brasil seria melhor se 
os recursos previstos em constituição fossem devidamente destinados à saúde e se estes fossem 
eficientemente geridos, o que não acontece”. Nota-se que, além de mal estruturados e organizados, 
os recursos disponíveis são suficientes para atender a uma demanda local, em nível do município, e 
não regional como ocorre em Montes Claros. 

 
As barreiras enfrentadas pelas mulheres com câncer de mama na tentativa de acesso aos 
serviços de saúde na RAS Norte de Minas Gerais 

 
Quanto às barreiras no acesso à saúde, Travassos e Castro (2012) apresentam quatro tipos, 

a saber: as barreiras geográficas, as barreiras financeiras, as barreiras organizacionais e as barreiras 
de informação.  
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Barreiras geográficas  
 
            A acessibilidade geográfica a uma unidade de saúde, outra dimensão do acesso, é 
considerada por Santana (2014) como a base para a utilização dos serviços e que pode ser uma das 
garantias da equidade em saúde.  Para a autora, a acessibilidade geográfica (física) “[...] está 
diretamente relacionada com a distância entre dois locais: proveniência e destino. É essa distância 
que possibilita uma classificação morfológica do espaço geográfico, medida em unidades de 
comprimento, tempo ou custo” (SANTANA, 2014, p. 106-107). Todavia, a autora assegura que o 
acesso não depende somente da localização dos serviços, mas da capacidade de se ultrapassarem 
as barreiras entre o usuário e os serviços, o que depende ainda da capacidade de se vencer as 
distâncias. 

As barreiras geográficas referem-se à resistência que o espaço impõe sobre o deslocamento 
dos usuários dos serviços de saúde e incorpora a noção de espaço físico e de espaço de relações. 
Nota-se que, quanto maior a distância, menor a utilização dos serviços de saúde. A medida da 
distância também deve incorporar os custos com deslocamento em termos de tempo e custos 
financeiros (TRAVASSOS; CASTRO, 2012). No entanto, Santana (2014) assevera que mesmo sendo 
a maior utilização dos serviços correspondente às áreas mais próximas dos centros que os ofertam, 
deve-se considerar também a informação da população sobre a existência e benefícios dos serviços, 
do que a influência direta da distância da residência ao local da oferta. Ainda segundo a autora, 
outros fatores têm sido associados ao fator distância na avaliação da acessibilidade geográfica em 
saúde, como o horário de funcionamento dos serviços, a oferta de transportes públicos, o sistema de 
marcação da consulta, entre outros. 
           O município de Montes Claros, centro que oferece os serviços oncológicos classificados como 
de alta complexidade, possui uma localização geográfica que o coloca em posição de destaque. 
Percebe-se que quase todo o território norte-mineiro possui rodovias que passam pela cidade de 
Montes Claros, o que pode facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. O PDR/MG, em 
relação à acessibilidade geográfica e viária, estabelece até 150 km em estrada de asfalto e até 2 
horas em condições viárias deficientes como distância máxima a ser percorrida pelo usuário, do 
município de origem até o município polo. Os estudos realizados para se chegar a tal consenso 
afirmam que tais distâncias oferecem menos riscos a população usuária e que permitem uma melhor 
organização das redes de atenção com os sistemas de transporte em saúde, estruturação de 
unidades assistenciais, ambulatoriais e hospitalares, garantindo uma maior viabilidade econômica, 
eficiência, eficácia e qualidade dos serviços (MINAS GERAIS, 2011). 

Contudo, na RAS Norte/MG, por se tratar de uma região com grande extensão territorial, as 
grandes distâncias percorridas pelos doentes para realizarem o tratamento se constituem como uma 
barreira ao acesso à saúde. Muitos chegam a percorrer mais de 370 quilômetros somente de ida ao 
município polo em busca de atendimento, como é o caso de usuários provenientes de municípios 
como Juvenílha, no extremo norte do Estado, enfrentando mais de cinco horas de viagem. A situação 
é agravada pelas péssimas condições das estradas, esburacadas e com alto índice de acidentes, 
como ocorre na MGT-251. Outros precisam enfrentar trechos de estradas sem pavimentação, com 
muita poeira em períodos de tempo seco e muita lama e buracos, em tempos chuvosos. Em alguns 
trechos do percurso, os usuários enfrentam uma barreira natural imposta pela presença do rio São 
Francisco, principal rio da região, onde a travessia é somente possível através de balsas, como 
ocorre entre os municípios de Manga e Matias Cardoso (MAGALHÃES, 2013). Muitos desses 
usuários utilizam o transporte público para o deslocamento até Montes Claros, como pode ser 
observado na figura 01. 
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Figura 01: Ônibus dos Consórcios Intermunicipais de Saúde 

 
Autor: ALVES, M. O., 2015 

 
Observa-se, através da figura 01, a grande quantidade de ônibus dos Consórcios 

Intermunicipais de Saúde de Minas Gerais, que ficam estacionados na rua Cel. Luiz Pires, nas 
imediações do hospital Santa Casa de Montes Claros/MG. Também é possível percebê-los, nas 
imediações do hospital Dilson Godinho, principalmente próximo dos horários de início e término do 
atendimento. Estes ônibus fazem o transporte de usuários, oriundos de outros municípios mineiros, 
que procuram os serviços de saúde na cidade de Montes Claros. Este fato representa a realidade 
norte-mineira, onde a cada dia, um grande contingente de usuários, de vários municípios da região, 
deslocam-se para Montes Claros em busca de acesso ao sistema de saúde. Muitos destes, doentes 
por câncer, retornam aos seus municípios de origem no mesmo dia em que recebem a medicação, 
enfrentando a debilidade causada pela doença e pelo tratamento, além das dificuldades de 
acessibilidade geográficas encontradas no seu percurso.  

Segundo Travassos e Castro (2012), as barreiras geográficas não afetam tanto o acesso à 
saúde de usuários com alta renda, mas a distância dos centros de saúde é uma barreira ao acesso 
das pessoas mais pobres ao sistema. Se esses usuários não retornam às suas residências no 
mesmo dia, encontram dificuldades financeiras para se manterem na cidade, principalmente no que 
se refere à hospedagem e alimentação, haja vista que esses municípios pertencem a uma região que 
registra baixos indicadores sociais e muitas carências, inclusive no setor de saúde. Apesar de existir 
em Montes Claros a Associação Presente

74
, que presta assistência a usuários com câncer oriundos 

de outros municípios, a entidade possui apenas 32 leitos para atender aos assistidos e 
acompanhantes, que permanecem no local por tempo determinado pelo tipo de tratamento a que 
serão submetidos.  

Deve-se lembrar que o tratamento para o câncer envolve procedimentos que utilizam fortes 
medicamentos para combater a doença, como a quimioterapia, que pode causar diversas reações no 
organismo como náuseas, dores e vômitos. Dentre os tipos de tratamento aos quais as participantes 
da pesquisa tiveram acesso (cirurgia, quimioterapia e radioterapia), as queixas sobre os efeitos da 
quimioterapia foram unânimes, sendo este o tipo de tratamento mais difícil de ser suportado, na 
opinião delas. 
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 A Associação Presente é uma instituição filantrópica que acolhe pessoas provenientes de diversos 
municípios do Norte de Minas, que procuram o tratamento para o câncer na cidade. A entidade disponibiliza 
assistência e suporte a pacientes, familiares e cuidadores a partir do acolhimento e hospedagem, 
acompanhamento de equipe médica e enfermagem que visita diariamente os assistidos, fornecimento de 
refeições para assistidos e acompanhantes, traslado para hospitais, clínicas e ambulatórios, utilização de terapia 
ocupacional para promoção da saúde, além do desenvolvimento de ações que visem à conscientização, 
prevenção e diagnóstico precoce do câncer. 
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Barreiras financeiras 
 

As barreiras financeiras representam um importante obstáculo à utilização dos serviços de 
saúde, pois se percebe uma relação negativa entre o aumento nos preços destes serviços e a sua 
utilização. Novamente, a população mais pobre é mais impactada, utilizando menos o serviço em 
resposta aos obstáculos financeiros. Assim, tais barreiras atuam diretamente no aumento das 
desigualdades sociais na utilização dos serviços de saúde, dificultando a equidade proposta pelas 
políticas de universalização do acesso a saúde (TRAVASSOS; CASTRO, 2012). 
           Sabe-se que a procura por serviços de saúde é proporcional às condições financeiras.  O 
Norte de Minas Gerais está entre as regiões do Estado e do Brasil que apresentam os mais baixos 
indicadores sociais, fato que incide diretamente nas condições de saúde da população. Uma das 
formas de se avaliar as condições socioeconômicas de uma região é a medida do Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM. Este índice é composto por indicadores de três 
dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. No caso do Brasil, o IDHM 
segue as mesmas dimensões do IDH Global (longevidade, educação e renda), mas com uma 
metodologia adequada ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. O IDHM é 
um número que varia entre 0 e 1 onde,  mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano da 
unidade federativa, município ou região metropolitana  analisada. 
           A componente renda do IDHM permite a avaliação do padrão de vida da população do 
município, que é medido pelo cálculo da renda média de cada residente de determinado município, a 
renda municipal per capita, que é determinada a partir da soma da renda de todos os residentes, 
dividida pelo número de habitantes do município (inclusive crianças e pessoas sem registro de 
renda). No caso da RAS Norte de Minas, observa-se que são poucos os municípios que apresentam 
um IDHM Renda (Mapa 02) classificado de médio a alto. 
 
Mapa 02: Municípios da RAS Norte/MG – IDHM Renda, 2010. 
 

 
   

Pela análise do mapa 02, percebe-se que os municípios que compõe a RAS Norte/MG, em 
sua maior parte (63 municípios), apresentam um IDHM Renda, classificado como baixo (Tab. 03). Os 
municípios de São João das Missões (0,502), Santo Antônio do Retiro (0,504), Bonito de Minas 
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(0,514), Cristália (0,518) e Pai Pedro (0,520), foram os cinco que apresentaram os mais baixos 
índices do IDHM Renda em 2010, para a região analisada. Uma pequena quantidade de municípios 
(22 no total) pode ser considerada como de médio IDHM Renda, sendo que os melhores classificados 
nessa faixa são municípios polos das Regiões de Saúde (microrregiões), como os municípios de 
Salinas (0,697) e Pirapora (0,693). Apenas Montes Claros ficou classificado na faixa de alto IDHM 
Renda em 2010, com um índice de 0,707.  

É interessante ressaltar que a maioria dos municípios que apresentou maior IDHM Renda, 
também registrou maior quantidade de casos da doença e taxas de incidência mais elevadas

75
, como 

é caso de Montes Claros, Pirapora, Januária e Salinas, o que demonstra uma relação entre a 
condição financeira e o acesso da população à saúde. No entanto, merecem destaque os municípios 
de Pai Pedro e Juvenilha, que estão entre os municípios mais incidentes, mas apresentaram baixo 
IDHM Renda e se encontram mais distantes de Montes Claros, polo regional de assistência 
oncológica. Já o município de Capitão Enéas, que também se encontra entre os mais incidentes, 
embora tenha apresentado um baixo IDHM Renda, se localiza próximo de Montes Claros, o que pode 
explicar sua posição entre os municípios com taxas de incidência mais elevadas. Essas informações 
mostram que não é recomendável se fazer generalizações ao se analisar a situação do câncer de 
mama em uma região, sendo necessárias análises mais pontuais para se chegar a algum consenso.  
Todavia, pode-se inferir que a maior parte da população norte-mineira não possui situações 
financeiras favoráveis que lhes garanta condições ótimas em saúde. Assim, fica na dependência do 
que é ofertado pelo sistema público na região que, apesar dos esforços para garantir equidade no 
acesso dos usuários à saúde, ainda não consegue abarcar toda a demanda de forma equitativa. 
Mesmo tendo direito ao tratamento oncológico gratuito no âmbito do SUS, garantido legalmente, 
existe muita demora no acesso ao mesmo, em decorrência dos exames balizadores do tratamento 
como tomografias, biopsias, ressonância magnética, exames hematológicos, entre outros. Todas as 
entrevistadas concordaram que se tivessem condições de custear tais exames, teriam iniciado mais 
rapidamente o tratamento.  
            No caso das usuárias com câncer de mama, foi perceptível que, no decorrer da pesquisa, que 
além de não terem condições financeiras para arcarem com as despesas referentes a medicamento, 
alimentação, passagens, hospedagens, entre outros, tiveram a situação financeira do seu grupo 
familiar impactadas após a descoberta da doença. Todas as entrevistadas afirmaram ter deixado o 
trabalho por causa do tratamento para o câncer de mama, entre elas haviam professoras, costureiras, 
trabalhadoras rurais, empregadas domésticas, entre outras, inclusive as “donas de casa”, que embora 
não recebessem remuneração pelo serviço que realizavam, cuidavam da manutenção do seu lar.  

Em visita ao ambulatório oncológico da unidade de saúde Santa Casa de Montes Claros, no 
dia 17 de março de 2016, durante o período de consulta das mulheres em tratamento para o câncer 
de mama, atendidas pelo SUS, foi possível observar que a maior parte das usuárias que ali estavam 
vinham de outros municípios, e utilizavam o transporte público de saúde para se deslocarem até 
Montes Claros e retornarem aos seus municípios de origem. Percebeu-se que, por volta das 16 
horas, todas as usuárias que precisavam fazer esse retorno já se encontravam ansiosas para serem 
atendidas, com receio de não conseguirem retornar às suas residências no mesmo dia, pois os 
veículos que fazem esse transporte já estavam prestes a partir. Foi relatado por profissionais da 
saúde, que cuidam do agendamento e do encaminhamento dessas mulheres ao tratamento, que esse 
é um problema recorrente.  
            É fato que a demanda por consultas é muito grande e são poucos os médicos disponíveis 
para o atendimento. Além disso, as consultas são mais demoradas, pois requer mais atenção do 
profissional pela gravidade da doença. Uma funcionária que se encontrava presente no momento da 
visita chegou a fazer um “desabafo”, ao afirmar que já houve vezes em que algumas mulheres foram 
deixadas para trás, sendo necessária a intervenção policial para resolver o problema. Foi relatado o 
caso de uma usuária, em tratamento para o câncer de mama, que dormiu na sala de espera do 
pronto socorro do hospital, após ter sido deixada para trás pelo transporte público da saúde. Pela 
manhã, a mulher recebeu ajuda de funcionários que faziam a vigilância do local e do serviço social da 
unidade hospitalar, que a encaminhou pra uma casa de apoio para aguardar o horário de retorno ao 
seu município.  

De acordo com outro funcionário, as mulheres ficam ansiosas, o que pode agravar sua 
situação de saúde, pois muitas se encontram no período pós-operatório ou sob efeitos de fortes 
medicamentos, além de não terem condições financeiras favoráveis em termos de hospedagem e 
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 Não foram encontrados na literatura disponível parâmetros para classificação da incidência para o 
câncer. A classificação da incidência da doença neste trabalho considera os resultados obtidos entre os 
municípios da região em estudo. 
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alimentação para se manterem em Montes Claros, já que as vagas nas casas de apoio se esgotam 
rapidamente. Uma usuária proveniente do município de Salinas relatou que, ao sair às pressas da 
seção de quimioterapia, para não perder o ônibus, desmaiou e teve que ser novamente atendida 
pelos médicos.  Em conversa com outra usuária, a mesma se referiu à sua cidade de origem, no caso 
Varzelândia, como “Aquele lugar esquecido”. Quando indagada sobre o que ela queria dizer com o 
termo “esquecido”, a mesma respondeu que era por que “[...] não tem nada lá”, que tudo o que 
precisam referente aos serviços de saúde têm que recorrer a Montes Claros. Essa fala retrata a 
realidade dos municípios norte-mineiros, onde a maior parte destes oferecem apenas os serviços de 
atenção primária em saúde, sendo necessário buscarem atendimentos especializados na cidade de 
Montes Claros. 
 
Barreiras organizacionais 
 

Expressam a configuração e organização dos serviços de saúde e a qualidade dos recursos 
humanos e tecnológicos disponíveis, que facilitam ou dificultam a utilização desses serviços. Como 
exemplo, pode-se citar a conveniência do horário de funcionamento dos serviços, o tempo de espera 
pelo atendimento, perfil do profissional disponível, existência de medidas de acolhimento e política de 
humanização e qualidade técnica do cuidado, entre outros. Estas são medidas que podem afetar 
positivamente o acesso, contribuindo para a melhoria das condições de saúde das populações e 
diminuindo as desigualdades sociais em saúde (TRAVASSOS; CASTRO, 2012). 

A organização de um atendimento integral, humanizado e hierarquizado é fator primordial na 
assistência oncológica, dada a complexidade que o tratamento para a doença requer. Deve-se 
lembrar de que o câncer de mama apresenta um prognóstico relativamente bom, se diagnosticado e 
tratado precocemente. As altas taxas de mortalidade pela doença no Brasil se dão pelo estágio 
avançado em que a doença é diagnosticada, fazendo-se necessária a constituição de uma linha de 
cuidado que vá desde as ações de rastreamento aos cuidados paliativos, envolvendo todos os níveis 
de atenção à saúde. De acordo com Peters (2013, p. 39), uma linha de cuidado eficaz “[...] garantirá 
um fluxo ágil no atendimento com ações de referência e contra referência implementadas com 
relações interpessoais, estabelecidas com contato estreito entre os diversos setores e a 
responsabilização pelos casos em todos os níveis assistenciais”. 
           A assistência oncológica no âmbito do SUS é organizada para atender de forma integral e 
integrada os usuários que buscam pelo tratamento do câncer. Essa assistência é assegurada por 
meio de uma Rede de Atenção Oncológica, planejada, organizada e controlada pelas Secretarias de 
Saúde estaduais e municipais, que têm como objetivo adequar a prevenção e o tratamento do câncer 
às necessidades de cada região do país, segundo os níveis de atenção à saúde. Assim, cada nível 
de atenção possui as atribuições que lhes são pertinentes. A prevenção primária em Oncologia 
consiste em ações que visam à redução da exposição da população aos fatores de risco para a 
doença. Já a prevenção secundária, refere-se ao rastreamento da doença através de exames mais 
específicos (CESTARI; ZAGO, 2005). 

Na atenção primária, realizada no âmbito da Unidade Básica de Saúde (UBS), devem ser 
desenvolvidas as ações de promoção da saúde, com incentivo a adoção de hábitos de vida 
saudáveis (dieta adequada, atividade física, combate ao tabagismo e ao alcoolismo e à obesidade) e 
a conscientização da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama em 
todas as etapas do rastreamento. Na UBS devem ser realizados os exames clínicos das mamas, 
solicitação dos exames mamográficos na população de risco, encaminhamento dos casos de 
resultados mamográficos com alguma evidência de alteração, entre outros (PETERS, 2013). A 
atenção secundária se refere à unidade de Média Complexidade do SUS e deve ser unidades 
ambulatoriais especializadas (regionais ou municipais). Sua função é dar seguimento aos casos de 
exames alterados, sendo necessária a presença de profissionais capacitados para realizarem as 
intervenções diagnósticas nos casos suspeitos de câncer de mama, como mamografia, biópsia por 
agulha grossa, punção por agulha fina, e o tratamento de lesões benignas mamárias (PETERS, 
2013). A atenção terciária é composta por estabelecimentos habilitados como Unidade de Assistência 
de Alta Complexidade em Oncologia/UNACON ou Centro de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia/CACON. As unidades hospitalares assim classificadas devem oferecer assistência 
especializada e integral ao usuário com câncer, abrangendo as seguintes modalidades integradas: 
diagnóstico, cirurgia oncológica, radioterapia, quimioterapia (oncologia clínica, hematologia e 
oncologia pediátrica), medidas de suporte, reabilitação e cuidados paliativos (BRASIL, 2010).  

É responsabilidade das UNACONs realizar o diagnóstico definitivo e o tratamento dos 
cânceres mais prevalentes da região de saúde onde está inserido, oferecendo minimamente os 
tratamentos de cirurgia e quimioterapia, e devem ainda, obrigatoriamente, ter o tratamento de 
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radioterapia referenciado e contratualizado formalmente. Os CACONs devem realizar o diagnóstico 
definitivo e o tratamento de todos os tipos de câncer, mas não obrigatoriamente dos cânceres raros e 
infantis. Também devem realizar tratamento de cirurgia, radioterapia e quimioterapia dentro de sua 
estrutura hospitalar. O Estado de Minas Gerais possui três CACONs, dois na capital Belo Horizonte e 
um na cidade de Muriaé, e vinte e nove UNACONs (MINAS GERAIS, 2012). Através do mapa 03, 
pode-se observar como estão espacializados os CACONs/ UNACONs no território mineiro.  
 
Mapa 03: Espacialização dos CACONs/ UNACONs em Minas Gerais 
 

 
 
            Nota-se, pelo mapa 03, que as desigualdades regionais, que são características marcantes no 
território mineiro, refletem-se principalmente no setor de saúde, havendo nas regiões centrais e sul 
uma maior disponibilidade de serviços, equipamentos e recursos humanos especializados. Observa-
se que as unidades hospitalares que oferecem os serviços de alta complexidade oncológica 
concentram-se na porção sul do Estado de Minas Gerais, enquanto que, ao norte, somente o 
município de Montes Claros disponibiliza tais serviços. Na RAS Norte de Minas, a cidade de Montes 
Claros, considerada cidade polo, comporta a assistência hospitalar e ambulatorial referentes à 
atenção oncológica na região, a partir de dois hospitais consideradas UNACONs, a Fundação de 
Saúde Dilson de Quadros Godinho e Irmandade Nossa Senhora das Mercês (Santa Casa de Montes 
Claros). Estas duas unidades de saúde recebem toda a demanda de usuários com câncer, inclusive o 
de mama, da RAS Norte de Minas Gerais e de outras regiões, tanto de Minas Gerais, como de outros 
estados, como do sul da Bahia. Em dias de atendimento, é possível perceber o grande número de 
pessoas, doentes ou acompanhantes, que buscam pelo tratamento nas duas unidades, lembrando 
que muitos vêm todos os dias de outros municípios para Montes Claros. 
            Não se pode negar que há um esforço na tentativa de parcerias do sistema público com o 
setor privado, como preconizado pela PNPCC, para melhorar a assistência oncológica na região. 
Contudo, os recursos disponíveis, tanto os tecnológicos, como humanos ou estruturais, ainda são 
poucos e ineficientes para atenderem à demanda, gerando imensas filas nos dias de atendimento e 
demora na marcação de consultas e exames. Ressalte-se que quem luta contra o câncer luta 
também contra o tempo, principal opositor para uma possível cura da doença.      
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 Barreiras de informação 
 

A informação em saúde para a população e para os usuários potenciais dos serviços 
constitui-se numa relevante característica para a melhoria do acesso à saúde. O conhecimento sobre 
o sistema e os serviços de saúde, sobre a doença e suas alternativas terapêuticas, contribui para 
facilitar a utilização dos serviços. Deve-se destacar que este conhecimento envolve, além das ações 
desenvolvidas pelo setor de saúde, o capital cultural das famílias, o nível de escolaridade, o acesso 
aos meios de informação, o que pode resultar em desigualdades sociais no acesso (TRAVASSOS; 
CASTRO, 2012). É possível analisar o acesso ao conhecimento da população da RAS Norte de 
Minas através do IDHM Educação (Mapa 04). 
 
Mapa 04: Municípios da RAS Norte/MG – IDHM Educação, 2010. 
 

 
 

O IDHM Educação mede o acesso da população ao conhecimento através de duas variáveis, 
a escolaridade da população adulta e o fluxo escolar da população jovem. A partir da análise do 
mapa 04, é possível observar que a maior parte dos municípios da RAS Norte/MG apresentou um 
índice educacional classificado como baixo (48 municípios) e muito baixo (26 municípios), em 2010. 
Entre os cinco municípios que apresentaram o IDHM Educação muito baixo, estão Fruta de Leite, 
São João das Missões, Bonito de Minas, Ninheira e São João da Ponte, com os índices 0,370, 0,381, 
0,388, 0,418 e 0,419, respectivamente. Entre os cinco melhores classificados, destaca-se Montes 
Claros, único município da região com índice educacional considerado alto, seguido por Pirapora, 
Glaucilândia, Guaraciama, Janaúba e Bocaiúva, com índices de 0,680, 0,667, 0,655, 0,649 e 0,644, 
respectivamente, considerados como índices médios.  
            No caso de Montes Claros, não é surpresa a sua colocação, já que o município desponta 
como polo educacional da região. Contudo, deve-se salientar que o município de Guaraciama, que se 
encontra entre os melhores classificados em termos de acesso ao conhecimento, é o município que 
apresentou a maior incidência da doença, podendo estar o nível de instrução de sua população 
diretamente relacionada com o aumento nos registros de câncer de mama no município. Outro fator a 
se considerar é a proximidade de Guaraciama com o centro especializado na assistência oncológica, 
no caso de Montes Claros, fator primordial para o maior acesso da população aos serviços de saúde, 
assim como o acesso à informação, que está relacionado com o nível de escolaridade. 
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O nível de escolaridade das mulheres participantes da pesquisa, apresentou-se bem variado 

e relativamente satisfatório, já que boa parte dessas possuía Ensino Médio e Superior completos, o 
que corrobora com o fato de que quanto maior a escolaridade, maior o nível de conhecimento e de 
informação, e maior o acesso ao sistema de saúde. Quanto aos meios de acesso à informação, 
praticamente todas consideram a televisão como principal provedora. Ressalta-se aqui a importância 
dos meios midiáticos, principalmente os televisivos, na divulgação de informações que visem à 
prevenção de doenças, como o câncer de mama, e a promoção da saúde. 

Outra forma de levar informação à população sobre a importância da prevenção e diagnóstico 
precoce do câncer de mama são as ações e eventos realizados por entidades filantrópicas, em 
parceria com o setor público e privado. Algumas dessas ações puderam ser acompanhadas em 
Montes Claros, no dia 17 de abril de 2015. Trata-se da 5ª edição do Mutirão de Prevenção ao Câncer. 
O evento, que ocorre anualmente, é organizado pela Associação Presente de Apoio ao Paciente com 
Câncer Padre Tiãozinho, em parceria com o Hospital Santa Casa de Montes Claros, a Prefeitura 
Municipal de Montes Claros através da Secretaria Municipal de Saúde, empresas do ramo 
farmacêutico, laboratórios, profissionais da saúde, acadêmicos, entre outros.  

Muitas outras ações de prevenção ao câncer de mama e promoção da saúde são realizadas 
na cidade de Montes Claros, principalmente no mês de outubro, eleito como mês de prevenção à 
doença, o chamado “Outubro Rosa”. Não obstante, percebe-se que essas ações não envolvem toda 
a população da região em estudo, principalmente aquelas pessoas mais carentes econômico, social e 
culturalmente, residentes nos municípios mais longínquos em relação a Montes Claros, muitas 
inclusive, moradoras da zona rural.  Daí a necessidade de se estender essas ações, através de 
projetos de extensão, em parceria das universidades com os hospitais, prefeituras, UBS, empresas 
privadas e a população em geral, a fim de levar informação a toda população da região, na tentativa 
de se garantir um acesso mais equitativo aos serviços de saúde.  

Dentre as principais queixas apresentadas por essas mulheres estão as dificuldades 
financeiras agravadas pela doença, os efeitos da quimioterapia, as longas distâncias percorridas em 
busca do tratamento, a falta de informação sobre a doença e sobre o tratamento, ter que deixar de 
realizar suas atividades diárias, entre outros. Sobre seus medos, afirmaram receio de metástases, da 
retirada da mama, da queda do cabelo, dos preconceitos e, é claro, do óbito. Aprenderam, com o 
advento da doença, a valorizar mais a vida e a buscar mais conhecimento. Destacaram a importância 
de ações de prevenção não só no mês de outubro, mas em todo tempo e em todos os municípios. 
Afirmaram ter encontrado apoio para superar a doença nas suas famílias e na religião. Todas 
elogiaram o atendimento dos profissionais da saúde das unidades de assistência oncológica em 
Montes Claros.  

Diante da situação epidêmica do câncer de mama no Brasil, como problema de saúde 
pública, as ações visando à prevenção da doença e à promoção da saúde da população tornam-se 
de extrema relevância. É sabido que, para se conseguir prevenir o câncer, é necessária a máxima 
redução ou eliminação dos agentes carcinogênicos, considerando os fatores ambientais, econômicos, 
sociais e culturais. Diante deste contexto,  

 
Para prevenir o câncer a população deve ser informada sobre os comportamentos 
de risco, os sinais de alerta e a freqüência da prevenção. Mas, além disto, é 
importante a capacitação dos recursos humanos que atuam nesta área, buscando 
uma reorientação para a cultura do câncer e consequentemente mudanças na práxis 
destes profissionais. (CESTARI; ZAGO, 2005, p. 220) 

 
Percebe-se que, nos últimos anos, vem aumentando o conhecimento da população acerca 

das formas de prevenção de doenças potencialmente letais como o câncer, bem como a 
conscientização da necessidade de mudança nos hábitos e estilo de vida a fim de se alcançar uma 
situação de saúde plena. Cada vez mais, as ações e estratégias com foco na prevenção e promoção 
de saúde, através da apropriação do conhecimento sobre doenças, riscos e saúde, estão sendo 
disponibilizadas à população, principalmente através dos meios de comunicação de massa, como é o 
caso da televisão. Contudo, essas práticas estão aquém de atingir toda a demanda populacional para 
realmente controlar o câncer. Prova disto é o fato de que existe ainda um grande número de mortes 
pela doença no Brasil e no mundo. Pôde-se observar, no decorrer da pesquisa, que a maior parte dos 
usuários não conhece os direitos legais que os amparam, o que impede a reivindicação do direito à 
saúde como portadora de câncer de mama. 

O acesso ao tratamento oncológico em um país com grandes dimensões territoriais, 
distribuição desigual da população e dos serviços de saúde, como o Brasil, apresenta graves 
problemas, como as ofertas desiguais de serviços e fragilidade na estrutura da rede assistencial. 
Sabe-se que a demora no acesso e na resolutividade contribui consideravelmente para a progressão 
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da doença.  Para o controle e tratamento do câncer de mama e de qualquer tipo de neoplasia 
maligna, torna-se necessário organizar toda a rede de atenção à saúde, na tentativa de melhorar o 
acesso dos usuários portadores da doença ao tratamento, assim como facilitar o acesso das 
mulheres ao diagnóstico precoce do câncer de mama através do rastreamento mamográfico. Este é 
um desafio enfrentado pelo SUS, que vem tentando garanti-lo através de políticas públicas de saúde 
específicas como a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer. 

 

Considerações Finais 
 

As pessoas atingidas pelo câncer de mama, ao buscarem tratamento para a doença, na RAS 
Norte de Minas, enfrentam problemas relacionados com o acesso aos serviços de saúde, 
principalmente no que se refere à acessibilidade, como percorrer grandes distâncias com péssimas 
condições das estradas e muitas não têm pavimentação, poeira, altas temperaturas, travessias de 
balsa, para realizarem o tratamento. Além desse, a região apresenta outros graves problemas como 
as ofertas desiguais de serviços e fragilidades na estrutura da rede assistencial. Sendo assim, para o 
melhor controle e tratamento mais efetivo do câncer de mama, faz-se necessário reorganizar a oferta 
dos serviços em oncologia, descentralizando os tratamentos mais usuais, como os radioterápicos e 
quimioterápicos, ao nível das Regiões de Saúde, para amenizar as dificuldades de acesso ao 
tratamento, principalmente da população mais pobre.  
           É necessário ainda, que se equipem as unidades de referência para os serviços oncológicos 
com recursos humanos e tecnológicos mínimos para a realização dos exames diagnósticos e do 
tratamento, como as biópsias, as cirurgias, as terapias químicas e as terapias por radiação. Quanto 
ao acesso das mulheres ao diagnóstico precoce do câncer de mama, é preciso capacitar o maior 
número possível de profissionais da saúde que atuam na atenção básica para realizarem o exame 
clínico das mamas como parte do atendimento integral à saúde da mulher, para solicitarem exames 
de rastreamento mamográfico nas mulheres que compõem o grupo de risco para o desenvolvimento 
da doença e, em caso de diagnósticos confirmados, fornecerem as orientações necessárias para que 
essas mulheres possam ingressar o mais rápido possível ao tratamento para a doença.  

Em relação à promoção da saúde e prevenção do câncer de mama, não se pode negar que o 
conhecimento da população acerca das formas de se prevenir a doença, bem como a 
conscientização da necessidade de mudança nos hábitos e estilo de vida, vem aumentando graças 
aos programas e ações que visam educar a população para tais práticas. Essas ações são 
desenvolvidas geralmente em parceria dos órgãos públicos das diversas esferas de governo com 
diversos setores da sociedade. Todavia, percebe-se que essas ações não abrangem toda a 
população, pois se concentram nos centros urbanos mais desenvolvidos socioeconomicamente, 
como Montes Claros, ficando de fora os municípios que estão mais distantes e que são menos 
favorecidos econômico e socialmente.  

Daí decorre a necessidade de se estender essas ações a toda a região, através de visitas 
técnicas, palestras, reuniões com as mulheres que estiverem com idade que se enquadre no grupo 
de risco para o desenvolvimento da doença, eventos locais, propagandas sobre o câncer de mama 
nas mídias televisivas, entre outras. Tudo isso feito através de parceria intersetorial, envolvendo 
universidades, prefeituras, empresas privadas, entidades filantrópicas, agentes de saúde, enfim, a 
população em geral, na tentativa de se educar cada vez mais mulheres sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce, lembrando que o câncer de mama apresenta boas chances de 
cura, se diagnosticados e tratado precocemente.  
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Resumo 
Identificar, classificar e analisar a mortalidade geral e por neoplasias em cada município de Minas 
Gerais, destacando dois grupos, um sob mortalidade neoplásica muito baixa (MNMB) e outro sob 
mortalidade neoplásica muito alta (MNMA), entre 2000 a 2010. E, de forma mais específica, 
caracterizar e analisar nos grupos de municípios sob MNMB ou MNMA seus fatores epidemiológicos, 
demográficos e assistenciais médicos. Foram utilizados dados secundários de sua população em 
idade superior aos 45 anos, entre 2000-2010. A partir do cálculo de indicadores brutos e 
padronizados, a efetiva mortalidade neoplásica (CMN>45) foi classificada em muito baixa (MNMB: 
4,1-9,3 óbitos / 10³ hab.) em 21 municípios, e em muito alta (MNMA: 48,9-62,4 óbitos / 10³ hab.) em 
16 municípios. Então, foram encontrados no grupo sob MNMB: Pop.>45 (27%); Pop.>75 (3%); 
CMG<45 (13 ób./10³ hab.); CMG>45 (131 ób./10³ hab.) e CMGTI (37 ób./10³ hab.). E no grupo sob 
MNMA: Pop.>45 (31%); Pop.>75 anos (3%); CMG<45 (13 ób./10³ hab.); CMG>45 (131 ób./10³ hab.) 
e CMGTI (37 ób./10³ hab.). E no grupo sob MNMA: Pop.>45 (31%); Pop.>75 anos (4%); CMG<45 (14 
ób./10³ hab.), CMG>45 (275 ób./10³ hab.) e CMGTI (73 ób./10³ hab.). Consideração Final: uma 
interrogação quanto à confiabilidade dos dados do DATA-SUS-TABNET via Cartórios de Registro 
Civil e uma exclamação quanto à severa falta de qualidade da assistência médica sob MNMB e a 
necessária reclassificação os dados, eliminando os municípios com indefinição causal superior a 
12%. 
 
Palavras-chave: mortalidade, neoplasias, Minas Gerais. 

 
 

Abstract 
The objective of this study was to identify, classify and analyze general mortality and neoplasms in 
each municipality of Minas Gerais, highlighting two groups, one with very low neoplastic mortality 
(VLNM) and another with very high neoplastic mortality (VHNM), between 2000 and 2010. More 
specifically, to characterize and analyze in the groups of municipalities under VLNM or VHNM their 
epidemiological, demographic, occupational, domiciliary and medical assistance factors. For that, 
secondary data were used of its population over the age of 45, between 2000-2010. From the 
calculation of gross and standardized indicators, effective neoplastic mortality (NMC> 45) was 
classified as very low (VLNM: 4.1-9.3 deaths / 10³ inhab.) In 21 municipalities, and very high (VHNM: 
48.9-62.4 deaths / 10³ inhab.) in 16 municipalities. Then, they were found in the VLNM group: Pop> 45 
(27%); Pop.> 75 (3%); GMC <45 (13 ob / 10³ hab.); GMC> 45 (131 ob / 10³ hab.) And GMC (37 ob / 
10³ hab.). And in the VHNM group: Pop.> 45 (31%); Pop.> 75 years (4%); CMG <45 (14 deaths / 10³ 
inhab.), CMG> 45 (275 deaths / 10³ inhab.) And CMGTI (73 deaths / 10³ inhab.). As conclusion: a 
question about the reliability of DATA-SUS-TABNET data at Civil Registry Offices and an exclamation 
about the severe lack of quality of medical care in municipalities under VLNM. And, this time, the 
necessary future perspective of reclassifying the data, eliminating the municipalities with undefined 
causality above 12%, an average recognized in the State. 
 
Key words: mortality, neoplasms, Minas Gerais. 
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As neoplasias seguem como um flagelo alarmante, com desenvolvimento biológico arrastado 

e manifestação demorada, ricas em número de vítimas e em projeção de crescimento, mas, 
incapazes de convencerem plenamente a população a se desvencilhar dos próprios hábitos, já 
reconhecidamente, oncológicos ou em vias de confirmação. Em uma epidemia marcada por razões 
pouco esclarecidas e distribuição geográfica, em Minas Gerais, pouco analisada, especialmente, na 
escala municipal, o conhecimento sobre a mortalidade neoplásica ainda carece de muito 
investimento. Afinal, com qual frequência se apresenta tal mortalidade nos municípios mineiros? Será 
equiparável? Ou mais acentuada em alguns? O que estará por trás da possível diferença? No que se 
assemelham ou se distinguem os grupos de municípios sob menor ou maior mortalidade? Serão as 
irregularidades devidas a algum fator? Quais elementos geográficos terão se apresentado com maior 
regularidade? Como terão se comportado os fatores demográficos, ocupacionais e domiciliares? 
Terão os municípios com maior população em idade superior aos 45 anos apresentado maior número 
de óbitos neoplásicos? E aqueles com mortalidade neoplásica muito baixa terão apresentado menos 
habitantes em tal faixa etária? As distâncias até os Centros de Tratamento Oncológico, em hospitais 
públicos de referência, terão exercido algum tipo de influência sobre a mortalidade? São muitas e 
amplas as perguntas associadas à tamanha distribuição porque grande e complexo é o problema 
neoplásico, assim como as próprias variações geográficas de Minas Gerais. 

Para respondê-las, deve-se destacar, de imediato, que não serão buscadas relações de 
causa e efeito, mas, uma ampla caracterização do espaço em questão. Pois, em uma nova realidade 
epidêmica, urbana e ambiental, este é um trabalho sobre a influência das variações geográficas sobre 
as intermitências da morte por neoplasias. O termo câncer, derivado da palavra latina caranguejo em 
alusão à forte preensão com que se adere à parte do corpo, foi pouco utilizado por não se relacionar 
de maneira global com o conjunto das causas de óbito vinculadas à referida reprodução celular 
descontrolada, sendo melhor substituído por neoplasia. Desta feita, apresenta-se um estudo a 
respeito de um mal ainda bastante nebuloso, que por reunir mais perguntas do que respostas, só 
poderá ter a sua compreensão efetivamente ampliada pela conjunção de diferentes saberes, em 
abordagens mais complexas e, por isso mesmo, mais completas do processo saúde-doença, desafio, 
do qual a Geografia não pode se furtar. Assim, este artigo se dedica à apresentação da questão 
neoplásica em sua vertente mais geográfica, na qual o meio ambiente é um dos seus determinantes 
de variação por guardar, de forma tão intermitente, seus fatores de risco em diferentes pessoas, 
práticas cotidianas, ocupações e lugares, demonstrando a importância analítica da Geografia sobre 
tal processo, afora seu papel cartográfico mais conhecido. 

Assim, esta pesquisa aborda todo o universo da mortalidade neoplásica, incluindo, até 
mesmo, as manifestações benignas, já que às mesmas foram atribuídos milhares de óbitos em Minas 
Gerais, entre 2000 e 2010, haja vista o falecimento de 3.265 pessoas no Estado, número suficiente 
para condená-las e incorporá-las aos dados utilizados, ainda que tenham motivado poucos estudos 
nos últimos tempos. Deve-se, também, destacar que os termos neoplasia e neoplasma, sem 
especificação quanto ao tipo, têm sido usados, em alguns países, como acepção de malignidade. 
(CID-10). 

Então, constitui objetivo deste trabalho identificar, classificar e analisar a mortalidade geral e 
por neoplasias em cada município de Minas Gerais, destacando aqueles com mortalidade neoplásica 
muito baixa (MNMB) ou muito alta (MNMA), entre 2000 a 2010, para, finalmente, caracterizá-los e 
compará-los. E de forma mais específica, (1) distinguir e classificar os municípios segundo seu nível 
de mortalidade em 2 classes: a) Mortalidade Muito Baixa (MNMB); e b) Mortalidade Muito Alta 
(MNMA); além de (2) caracterizar e analisar nos grupos de municípios sob MNMB ou MNMA seus 
fatores epidemiológicos, demográficos, ocupacionais, domiciliares e assistenciais médicos. 

 
O Universo Neoplásico 

 
Antes de destacar as influências exercidas pelas variações geográficas sobre a mortalidade 

neoplásica, importará ressaltar o conceito biológico de neoplasia, em nome de uma compreensão 
mais ampla sobre o processo saúde-doença e as relações estabelecidas pelo mesmo com os seus 
fatores de risco. Então, para a compreensão da geografia das neoplasias, importa destacar que o 
desenvolvimento do corpo humano é marcado pelo envelhecimento celular e, assim, por muitas 
perdas, as quais, só podem ser restauradas por meio da reprodução celular fisiológica em uma 
atividade essencial e capaz de replicar muitos tipos celulares de forma contínua e controlada. 
Atividade que, entretanto, mas com frequência cada vez maior, tem se descontrolado e levado a uma 
epidemia neoplásica determinada pelo surgimento de células patológicas, que ao se multiplicarem de 
forma desordenada, perdem suas funções originais, comprometendo o funcionamento do organismo 
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como um todo. Para reforçar o conceito anterior pode-se aludir ao entendimento de Willis (1952) para 
o qual, as neoplasias constituem um processo de múltiplos estágios, com períodos de indução ou 
latência, caracterizado pelo aparecimento de uma massa tecidual anômala, distinta dos tecidos 
adjacentes, mas em crescimento excessivo e persistente, ainda que interrompido seu estímulo de 
desencadeamento. Brasileiro Filho (2006) assume a acepção em destaque como uma proliferação 
celular anormal, descontrolada e autônoma, determinada por alterações gênicas. O INCA (2014) a 
define como um processo dividido em três estágios, início, promoção e progressão ou inibição, 
condicionado por características individuais de resistência a efeitos acumulativos de diferentes 
agentes (oncoiniciadores, oncopromotores ou oncoaceleradores). Rozhok e DeGregori (2015), por 
outro lado, apresentam um conceito com distinções importantes dos anteriores, apontando as 
mutações carcinogênicas como muito frequentes, mas inaptas de avanço sobre tecidos saudáveis, 
dos quais são eliminadas. À vista disso, mas em oposição à explicação de que as neoplasias sejam 
devidas à acumulação de mutações genéticas, herdadas ou geradas pela interação com o ambiente, 
os autores associam a oncogênese a pressões competitivas, sem êxito em tecidos vigorosos, mas 
com efeito em ecossistemas teciduais envelhecidos ou agredidos. 

Em relação aos métodos de estudo oncológico, Pereira (2006) sublinha a Identificação e 
Avaliação Retrospectiva de Fatores Associados como o mais utilizado, tendo possibilitado, por 
exemplo, a verificação da associação entre o tabagismo e o carcinoma broncogênico latente por até 
30 anos. Em substituição à teoria da unicausalidade, não sustentada pelas neoplasias, para a qual a 
exposição a certo fator determina o aparecimento de uma doença, acredita-se, contemporaneamente, 
na multicausalidade para a maior parte delas, mais determinadas por hábitos de vida e fatores 
ambientais nocivos, do que por causas genéticas ou infecciosas consideradas de forma isolada. 
Tanto que uma análise de correlação, ao identificar uma associação entre um fator de risco e uma 
neoplasia, pode não afirmar, necessariamente, uma ampla relação de causa e efeito entre os 
mesmos. (PEREIRA, 2006). 

Quanto à classificação prognóstica, as neoplasias podem ser benignas, incertas ou malignas; 
benignas, se bem circunscritas, sem disseminação para outros sítios, passíveis de remoção cirúrgica 
sob anestesia local, e sem prejuízo da sobrevivência do indivíduo; incertas, se, inicialmente, 
benignas, mas sob avanço maligno de nódulos multilocalizados comprimirem estruturas adjacentes, 
levando a transtornos graves; e, por fim, diretamente malignas, se marcadas por crescimento rápido, 
células afuncionais invasoras das adjacências e metastatizantes com perturbações ainda mais graves 
e mortais. Deve ser destacado que algumas neoplasias benignas podem levar à compressão e à 
necrose de vasos, como a promovida por gliomas, em regiões encefálicas profundas e de difícil 
remoção, ou à produção de insulina em excesso, como a provocada por insulinomas responsáveis 
por hipoglicemias fatais. Por consequência, tem se atribuído, cada vez mais, ao termo neoplasia, sem 
qualquer especificação, a acepção de malignidade, substituindo, até mesmo a palavra câncer.  

A determinação do número de localizações e tipos neoplásicos, por sua vez, não é uma tarefa 
fácil, pois se ampliado o nível de detalhamento, serão alcançadas, certamente, várias centenas. 
Então, para além da diversidade de tipos, localizações e classificações, os agentes neoplásicos 
podem ser divididos em físicos, como a energia radiante ou térmica, em químicos, como os corantes 
e o tabaco, e em biológicos, como os vírus e as bactérias. Desse modo, ainda que limitado o 
conhecimento sobre seu mecanismo causal em sua complexidade, pode a identificação de um só 
componente de risco promover grandes avanços preventivos. Pois não se tem dúvida de que a maior 
parte das neoplasias esteja relacionada a exposições de longa duração por comportamentos 
construídos nas duas primeiras décadas de vida, como a alimentação inadequada, a exposição 
desprotegida à radiação ultravioleta e ao sexo, a não-vacinação contra agentes infecciosos, e o 
sedentarismo, além do alcoolismo e do tabagismo.  

Para detalhar o comentário anterior, pode-se afirmar que a alimentação inadequada, a 
obesidade, o sedentarismo e o alcoolismo estão associados a pelo menos 20% da incidência 
neoplásica maligna nos países em desenvolvimento, podendo chegar a 30% nos desenvolvidos. 
Outros alimentos de risco são os conservados em sal, os embutidos nitrosamínicos e os grãos e 
cereais mofados com aflatoxinas. Em consonância, destaca-se o sobrepeso ligado a 52% das mortes 
neoplásicas masculinas e a 62% das femininas. Nesse sentido, deve-se ressaltar o contrassenso de 
que apenas 1 em cada 25 brasileiros das capitais consome, diariamente, a quantidade recomendada 
pela OMS de 400 gramas de frutas, legumes e verduras em cinco porções. (INCA, 2006). 

Deve-se, também, destacar o poder carcinogênico das radiações ionizantes emitidas por 
fontes naturais, tão pouco noticiadas pelas mídias à população brasileira. Santos (2010) afirma a 
constante exposição dos seres às mesmas, sobretudo, ao Radônio (

86
Rn), um mineral gasoso, 

emissor de partículas alfa, produzido pelo decaimento natural do Tório (
90

Th) e do Urânio (
92

U), 
facilmente encontrado nas mais diversas concentrações e localizações, da baixa atmosfera, rochas e 
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solos às águas e materiais de construção, as quais, por difusão e convecção, através de fissuras, 
buracos, canos, portas ou janelas, podem se concentrar no interior de ambientes fechados e facilitar 
sua aspiração e depósito no trato respiratório, com a emissão de energias ionizantes dentro do 
próprio organismo. Gás que, em ambientes externos, por não alcançar grandes concentrações, não 
representa grandes riscos, mas se depositado no pulmão em contínuo processo de desintegração 
radioativa, ativará seu potencial efeito carcinogênico. Tanto que entidades norte-americanas, como a 
Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) e a Agência de Proteção Ambiental dos 
Estados Unidos (EPA-USA) classificaram-no (

86
Rn) como um carcinógeno de classe I, com alto risco 

à saúde, e o afirmaram como o segundo maior fator de risco neoplásico pulmonar e responsável por 
metade de toda a radiação natural contatada pela humanidade ao longo de sua vida. 

Ainda em relação aos determinantes neoplásicos, cabe comentar que os tipos dermatológicos 
não-melanômicos são os mais frequentes no Brasil e no mundo, ainda que sob a vantagem de serem 
pouco fatais e de fácil remoção cirúrgica. Mas que, em oposição, os neoplasmas melanômicos 
apresentam grande letalidade, ainda que sob baixa incidência, relacionando-se em até 80% dos 
casos à exposição ultravioleta, características fenotípicas favoráveis, história familiar neoplásica 
dermatológica e nível de exposição acumulada. Por essa razão, importa alertar que a distribuição 
fenotípica brasileira, muito variável ao longo das latitudes, apresenta 89% de pele clara nas áreas 
urbanas sulistas, de imigração europeia, e, apenas, 28% nas áreas urbanas amazônicas. (INCA, 
2006. 

Por fim, merece realce a síntese de Goodarz Danaei citado pelo INCA (2006) de que mais de 
um terço da mortalidade neoplásica no mundo pode ser associada ao efeito combinado de nove 
fatores modificáveis, separados em cinco grupos, entre os quais, dieta e inatividade física, 
substâncias aditivas (tabaco e álcool), saúde sexual e reprodutiva (infecções sexualmente 
transmissíveis), riscos ambientais (poluição do ar, combustíveis sólidos) e contaminação venosa 
pelos vírus da hepatite B e C. E com o mesmo propósito, sublinhar as considerações de Groot (2006) 
e Prado (2014) para os quais, 33% das mortes poderiam ser evitadas, se controlada a exposição 
ambiental e substituídos hábitos, tais quais o tabagismo, o alcoolismo, a exposição solar 
desprotegida, o sedentarismo e o consumo de carne vermelha, pela prática regular de exercícios 
físicos e o consumo de frutas, vegetais, azeites e óleos de peixe. 

Diante do exposto, pode-se perceber que os fatores de risco neoplásico estão associados a 
múltiplos agentes, mas, sobretudo, ao tabagismo, seja para a afecção pulmonar, oral, laríngea, 
esofágica, pancreática, renal, vésico-urinária e colo-uterina. Ainda assim, parte da população não se 
sente plenamente convencida pois em função da demora e da latência, não podem ser feitas 
previsões quanto ao futuro do indivíduo exposto, sequer quanto à época de estabelecimento da 
neoplasia, muito menos, se efetivamente se dará. Não obstante, tratam-se de riscos, que em um jogo 
de probabilidades, são muitos e já estão bem quantificados. 

 
A Variação Geográfica como Determinante da Distribuição Neoplásica 

 
La geografía tiene muchas perspectivas, cada una de ellas capaz de iluminar algún 
aspecto de nuestro maravilloso y complejo mundo fisico y humano. (...) Los tiempos 
de la demarcación de fronteras disciplinarias se han acabado, los días en que nos 
preguntábamos "¿Pero esto es geografía?" han pasado. Nuestra existencia humana 
en el tiempo y en el espacio, no separados, sino siempre juntos, significa que se 
requiere tanto la perspectiva geográfica como la histórica si lo que realmente nos 
importa es llegar a comprender. (GOULD e KAPEL, 1990). 

 
Não raramente, ao serem investigadas revisões literárias da Geografia Médica e da Saúde, 

são encontrados trabalhos que partem do grego Hipócrates, a ± 480 anos antes de Cristo, passam 
pelo inglês John Snow, na metade do século XIX, e chegam, nos idos de 1950, ao brasileiro Carlos 
da Silva Lacaz, todos utilizadores dos meios de análise geográfica e atentos ao espaço como 
condicionante do processo saúde-doença, mas nenhum geógrafo, parecendo tal participação 
profissional não ter sido muito extensa na produção da Geografia Médica brasileira e isso durante a 
maior parte da sua história, seja por disputas epistemológicas ou por obra da própria apreensão de 
lidar com dados de saúde, o que, só mais recentemente, tem sido modificado, a começar pela própria 
ressignificação do seu nome para Geografia da Saúde, apenas. Entretanto, no início dos anos de 
1970, coube ao geógrafo norte-americano Waldo Tobler (1970) a afirmação de uma máxima das 
concepções e técnicas para avaliação da origem da propagação das doenças, a chamada Primeira 
Lei da Geografia, segundo a qual as coisas mais próximas estão mais relacionadas. Por 
consequência, ao pensar na Geografia da Saúde contemporânea, a expressão Análise Espacial vem 
logo à cabeça e, com ela, a elucidação de questões centrais para diversas áreas do conhecimento. O 
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que de acordo com Câmara e outros, (2002) tem se tornado cada vez mais comum graças a sistemas 
de informação geográfica (SIG) de baixo custo, com interfaces amigáveis e visualização espacial de 
variáveis, bastando para tanto da disponibilidade de bancos de dados e bases geográficas digitais. 

Assim, os dados espaciais de saúde passaram a ser submetidos a pelo menos quatro tipos 
de análise geográfica espacial, cada qual sob um nível crescente de complexidade operacional: (1) o 
Mapeamento Zonal ou por Pontos, (2) a Autocorrelação Espacial, (3) a Análise Geoestatística, e (4) a 
Difusão Espacial: a primeira por poder, através de análises exploratórias, regionalizar riscos e 
detectar tendências; a segunda por avaliar a interdependência entre variáveis e sua localização 
espacial, e a terceira por estimar a probabilidade de ocorrência de incidentes em determinadas áreas. 
Em relação ao Mapeamento, deve-se destacar que o mesmo, ao representar a distribuição de 
doenças, pode levar à formulação de suas hipóteses etiológicas; a Autocorrelação Espacial, ao 
identificar semelhanças em áreas próximas, pode afirmar autocorrelações positivas; e a 
Geoestatística, ao analisar contiguidades espaciais e interpolar dados espaciais irregulares, pode, 
através de métodos como a Krigagem, representar até valores indisponíveis. (LAI, SO e CHAN, 
2009). Por fim, a Difusão Espacial de Torsten Hagerstrand (1953), por tratar do cálculo da 
probabilidade de difusão, pode prever a difusão de determinada doença. (ABREU, 2015). Nesse 
sentido, apoiando tal empreitada, tem-se assistido a rápidos e constantes ciclos de evolução 
tecnológica capazes de facilitar a geração e o processamento de dados de maneira jamais vista, o 
chamado Big Data, conjunto de dados de extraordinário volume, complexidade e dinamismo. Para 
Paiva (2014), com a possibilidade de localização de quase tudo, seja do nível genético ao global e a 
qualquer momento, uma verdadeira revolução geoespacial tem se configurado com mapas interativos 
e inseridos no cotidiano, responsáveis por novas formas de interpessoalidade e tomada de decisão. 
No entanto, à medida que tal fenômeno tem se consolidado, o autor chama a atenção para problemas 
como os viéses na seleção de variáveis, a manutenção da objetividade, a possibilidade de violação 
da privacidade e o marketing invasivo, além da perseguição e restrição à liberdade de expressão. 
Todavia, maior do que as preocupações, é a expectativa de identificação de correlações mais 
eficientes para o desenvolvimento de modelos e teorias mais abrangentes, bem como a previsão de 
condições mais adequadas para a tomada de decisões governamentais e comerciais mais acertadas. 

Por outro lado, Mcleod (2000) ressalta que, nos países de língua inglesa, as preocupações 
com o estudo geográfico das doenças e da acessibilidade, bem como da utilização e disposição dos 
cuidados de saúde, estão enraizadas na Teoria Espacial e no modelo biomédico unicausal, estando, 
como tal, desprovidos da complexidade humana e escondidos por trás de explicações quantitativas 
simplistas. Contra tal constatação, a autora sugere uma compreensão alternativa informada por 
teorias sociais marxistas, humanistas, pós-modernistas ou pós-estruturalistas, com os conceitos de 
espaço e lugar definidos de forma humana, não só geométricos, e a doença definida como uma 
construção social ao invés de, apenas, biomédica, sendo adotadas metodologias qualitativas de 
análise, de forma complementar ou exclusiva. Pois, em que pesem as possibilidades de ajuste, como 
já destacado por Gould e Kapel (1990), a Geografia tem muitas perspectivas, cada qual capaz de 
iluminar um aspecto do mundo, podendo, assim, investir mais e mais nas análises ambientais do 
processo saúde-doença.  

Nesse sentido, Pereira (2006) destaca que a distribuição geográfica de uma doença pode 
apontar as suas próprias causas, auxiliar na definição e avaliação de estratégias, e, ainda, indicar os 
riscos de se viver em determinadas regiões ou, até mesmo, de visitá-las, a exemplo da malária na 
Amazônia, da nefrolitíase em regiões de clima seco e do bócio em áreas afastadas do litoral. Dessa 
forma, o exame geográfico comparativo de características fisiográficas, sociais e econômicas de uma 
área pode levar ao entendimento de numerosos aspectos de uma patologia, ainda que sua utilidade 
para a comprovação de hipóteses etiológicas seja bastante restrita. Em relação à mortalidade 
neoplásica, o autor afirma que suas variações geográficas podem ser tão pronunciadas a ponto de 
diferirem o risco

76
 em até 100 vezes em determinados locais, evidenciando uma etiologia ambiental 

em até 80% dos casos. Dessa forma, nos Estados Unidos, onde o hábito de fumar é expressivo, as 
ocorrências neoplásicas pulmonares e prostáticas são tão frequentes quanto no Chile, país cujo solo 
é rico em nitratos e os óbitos por neoplasia estomacal são igualmente numerosos; no norte do Brasil, 
onde é ampla a infecção por HPV, precoce a iniciação sexual e significativa a multiplicidade de 
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 Pereira (2006) conceitua o termo risco como a probabilidade de ocorrência de determinado evento, no caso, a 

mortalidade neoplásica. Por conseguinte, pode-se destacar o risco absoluto como um coeficiente entre o 
número de óbitos e a população exposta de determinado local e período. Deve-se reconhecer, no entanto, que 
nem todos os habitantes de um lugar apresentam os mesmos riscos, ainda que parte se exponha com maior 
frequência a determinados fatores. 
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parceiros

77
, os coeficientes de mortalidade neoplásica colo-uterina são os maiores do mundo. Assim, 

o nível de mortalidade neoplásica varia de um lugar para o outro, destacando naqueles com menor 
renda, tipos mais associados à pobreza, embora, na maioria deles, os homens sejam mais 
acometidos por certos neoplasmas e as mulheres por outros.  

Pereira (2006), também, recomenda para uma boa interpretação das variações geográficas a 
exclusão de viéses metodológicos, como os causados por subnotificações, distorções de diagnóstico 
ou diferentes estruturas etárias, especialmente, quando verificadas diferenças pequenas, o que, 
ainda assim, não eliminará das causas as desigualdades ambientais. Em relação às pessoas, as 
diferenças poderão se dever a fatores tais como idade, sexo, comportamento, hábitos alimentares, 
genética ou terra natal. Já em relação ao meio ambiente, poderá ser evidenciada uma relação entre 
os coeficientes e as características do lugar, quando pessoas sadias adoecerem depois de se 
mudarem para a área ou pessoas melhorarem depois de saírem. Outro indicativo com o qual se 
atentar deve ser o fato de grupos étnicos diferentes, localizados no mesmo lugar, serem acometidos 
pela mesma frequência doentia ou, em lugares diferentes, serem acometidos por incidência muito 
menor. Fatores socioeconômicos, culturais e de atenção à saúde, como saneamento, tipo de 
habitação e presença de poluição, também podem ser responsáveis por condições mórbidas em 
trabalhadores e habitantes expostos. Dessa forma, deverão ser buscados fatores causais não só nos 
componentes físicos e biológicos, mas nos sociais também.  

Robbins e Cotran (2010), por seu tempo, defendem os fatores ambientais como os maiores 
contribuintes neoplásicos, associando-os a um risco de 65%. Diferenças marcantes nas taxas de 
incidência e mortalidade de tipos neoplásicos específicos em todo o mundo, também, apoiam a 
importância dos fatores ambientais. Tanto é que a mortalidade causada por carcinoma estomacal foi 
oito vezes maior no Japão do que nos Estados Unidos, e pelo carcinoma de pulmão foi duas vezes 
maior nos Estados Unidos do que no Japão. Por isso mesmo, apesar das predisposições genéticas e 
raciais não poderem ser excluídas, acredita-se que a maior parte das intermitências entre os 
coeficientes se devam a influências ambientais. De fato, nos Estados Unidos, as taxas de mortalidade 
neoplásica apresentadas pela primeira geração de imigrantes japoneses foram intermediárias entre 
as observadas no Japão e nos nativos norte-americanos, aproximando-se as duas taxas com a 
passagem de cada geração, o que apontou mais para fatores ambientais e culturais, do que para a 
predisposição genética dos envolvidos.  

Levando-se, também, em conta que os riscos neoplásicos foram mais frequentes nas 
populações urbano-industriais, pode-se pensar à primeira vista, em uma doença do desenvolvimento. 
Em contraposição, no entanto, têm sido os países de menor desenvolvimento os responsáveis pelos 
maiores aumentos de incidência e mortalidade neoplásica. Para o INCA (2006), a epidemia em 
questão demarca a forma como se deu o desenvolvimento das sociedades sob a difusão dos tipos 
neoplásicos mais frequentes nos países desenvolvidos para as regiões menos favorecidas, em um 
reflexo da disseminação dos hábitos ocidentais pela globalização econômica.  

No Brasil, Koifman (1997) destaca uma correlação entre a salga para conservação de 
alimentos e as neoplasias Estomacais, e isso, justamente, nas regiões com menor número de 
geladeiras. Andreoni et. al (2001) identifica no interior do Estado de São Paulo, um padrão na 
distribuição de tipos neoplásicos associados à pobreza e outro com tipos associados à riqueza, 
atribuindo o achado à industrialização e às desigualdades sociais. Em trabalho posterior, Koifman 
(2002) observa nas neoplasias brasileiras de maior incidência uma mescla entre as mais comuns nos 
países ricos, como as Mamárias, as Prostáticas e as Cólon-Retais, com as mais numerosas nos 
países pobres, como as Bucais, as Estomacais, as Colo-Uterinas e as Penianas, destacando, 
contudo, uma não restrição dos tumores da pobreza às populações com baixo nível socioeconômico 
e cultural. Nessa mesma perspectiva, houve uma verificação do INCA (2006) sobre o aumento das 
neoplasias Mamárias, Prostáticas e Cólon-Retais em populações mais abastadas, com a manutenção 
de uma elevada ocorrência de tumores Orais, Estomacais, Colo-Uterinos e Penianos em populações 
mais carentes.  
 
Procedimentos Metodológicos 
 

Para o alcance dos objetivos propostos foram coletados e tratados dados epidemiológicos do 
Ministério da Saúde do Brasil (DATA-SUS-TABNET, 2000 a 2010) referentes aos municípios de 
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 A iniciação sexual precoce e a multiplicidade de parceiros não são características exclusivas do norte 
brasileiro, mas práticas reforçadas em todo o território, não só por sua mídia, mas pela cultura brasileira como 
um todo. Junte-se a isso, a ineficiente política pública de prevenção, que será, facilmente, obtida a maior 
mortalidade por neoplasia colo-uterina no mundo. 
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Minas Gerais, bem como dados demográficos do IBGE (2005), os quais possibilitaram o cálculo de 
diversos indicadores, tais quais: 1) o Coeficiente de Mortalidade Neoplásica em idade superior aos 45 
anos (CMN>45), obtido a partir da soma dos óbitos neoplásicos ao longo de 11 anos (2000-2010) na 
referida idade e da sua divisão pela população no mesmo local, idade e meio do período (2005), com 
posterior multiplicação por 10

3 
habitantes e padronização pela população total do Estado na mesma 

faixa etária em 2005; 2) o Coeficiente de Mortalidade Neoplásica em idade inferior aos 45 anos 
(CMN>45); 3) o Coeficiente de Mortalidade Neoplásica Específica em idade superior aos 45 anos 
(CMNe>45), obtido pela soma dos óbitos neoplásicos causados por determinado tipo ao longo de 11 
anos (2000-2010) na referida idade e por sua divisão pelo total de óbitos neoplásicos no mesmo local, 
idade e meio do período (2005), com posterior multiplicação por 10

4 
habitantes; 4) o Coeficiente de 

Mortalidade Neoplásica em todas as idades (CMN>45); 5) a Razão de Mortalidade Neoplásica em 
idade superior aos 45 anos (RMN>45), obtida pela soma dos óbitos neoplásicos ao longo de 11 anos 
(2000-2010) na referida idade e por sua divisão pelo total de óbitos por todas as causas ao longo de 
11 anos (2000-2010) no mesmo local e idade, com posterior multiplicação por 100; 6) a Razão de 
Mortalidade Neoplásica em idade inferior aos 45 anos (RMN<45); 7) a Razão de Mortalidade 
Neoplásica em todas as idades (RMNTI); 8) o Coeficiente de Mortalidade Geral em idade superior 
aos 45 anos (CMG>45); 9) o Coeficiente de Mortalidade Geral em idade inferior aos 45 anos 
(CMG<45); 10) o Coeficiente de Mortalidade Geral em todas as idades (CMGTI); 11) a Razão de 
Mortalidade Geral em idade superior aos 45 anos (RMG>45); 12) a Razão de Mortalidade Geral em 
idade inferior aos 45 anos (RMG<45); 13) e a Razão de Mortalidade Geral em todas as idades 
(RMGTI). 

Foram, então, descritas as variáveis, calculadas as médias grupais e analisadas na seguinte 
ordem: 1) Epidemiológicas (Coeficientes de mortalidade por grandes causas Neurológicas, 
Geniturinárias, Acidentais e Violentas, Infecto-Parasitárias, Digestivas, Endócrino-Metabólicas, 
Respiratórias, Mal Definidas, Neoplásicas Total e Específicas, além de Circulatórias em população 
com idade superior aos 45 anos, no Estado como um todo e nos dois grupos de municípios - MNMB e 
MNMA -; 2) Demográficas (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M), IDH-M de 
Longevidade, IDH-M de Educação, IDH-M de Renda e Percentual populacional superior aos 45 
anos); 3) Ocupacionais (Percentual de ocupação populacional nos setores de Agropecuária, 
Comércio, Construção Civil, Extração Mineral, Serviços e Indústria); 4) Domiciliares (Percentual de 
localização da população em domicílios urbanos ou rurais, com banheiro e água encanada, coleta de 
lixo, energia elétrica e parede de alvenaria ou madeira); (5) e Assistenciais médicas (infraestrutura 
assistencial e distância de cada município selecionado até o Centro de Tratamento Oncológico 
conveniado ao SUS (CTO-SUS) mais próximo). Por fim, a representação e análise dos dados foi 
apoiada pela elaboração de tabelas, gráficos e mapas coropléticos. Deve-se destacar que os 
coeficientes de mortalidade são formas de representação do nexo entre o número absoluto de óbitos 
e o número de habitantes expostos à possibilidade de morrer em determinado local. Tais coeficientes 
podem ser gerais, se verificadas as relações entre todos os óbitos e toda a população, ou 
específicos, por causa, idade, sexo ou ocupação, se apontadas, apenas, as relações entre 
determinadas causas e partes da população diferenciada por faixas etárias, sexos ou ocupações.  

Desta feita, ao se comprometer com o presente tema, este trabalho atesta a sua importância 
e justifica o seu empenho de municipalizar, analisar e transformar tais dados em informações para os 
municípios de Minas Gerais, reunindo informações sobre a distribuição da mortalidade neoplásica no 
Estado, identificando e comparando os seus municípios sob menor ou maior mortalidade, servindo, 
enfim, como um alerta para a busca de mais investimentos em pesquisa, educação e prevenção.  

Entretanto, também, devem ser destacadas as limitações desta análise, entre as quais (1) a 
razoável imprecisão nos dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) em caso de 
grande percentual de causas Mal Definidas; (2) a instabilidade estatística das taxas de mortalidade 
neoplásica (anuais e trianuais) devida às populações municipais pequenas (10

3
 hab.); (3) as perdas 

na representação da realidade sob a padronização das taxas de mortalidade; (4) a agregação de 
todos os tipos neoplásicos; e a ausência de informação do tipo de ofício trabalhista e renda dos óbitos 
nos dados DATA-SUS-TABNET.  

Em relação à padronização, pode-se destacar que alguns de seus defensores, por terem em 
vista que o excesso de determinada característica demográfica, como, por exemplo, a idade, pode 
levar a um viés na identificação do fator causal, utilizam-na para reduzir a influência nas populações 
investigadas, equiparando sua composição etária a de uma população-padrão, fazendo com que 
todas as populações, nos mais diferentes municípios, se apresentem sob o mesmo enquadramento. 
Soares, Andrade & Campos (2006), Nossa (2005) e outros tantos defendem-na, mas, apenas, sobre 
coeficientes com denominadores de população total, dispensando-a sobre faixas etárias específicas. 
Afirmam, também, a necessidade de se multiplicar os coeficientes por potências de base 10 (10n), 
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afim de que os mesmos não sejam expressos por números decimais pouco representativos. Alertam, 
contudo, que coeficientes padronizados por idade deixam de se comportar, efetivamente, como 
indicativos reais de mortalidade, justamente, por terem sidos multiplicados por populações-padrão 
hipotéticas, sendo transformados, também, em hipotéticos. Por outro lado, pode ser afirmada a 
importância da padronização quando usada, exclusivamente, para a reclassificação de fatores sob 
análise em grupos pequenos, ao contrário das 853 populações municipais de Minas Gerais. É sabido 
que fatores como sexo e, sobretudo, idade, exercem uma influência importante sobre a distribuição 
das neoplasias, haja vista a maior longevidade coincidir com a ampliação do risco de aparecimento 
tumoral, mas não se tem dúvida de sua dispensa em caso de análise de faixas etárias próximas. 
Dessa forma, afim de manter a indicação real do número de óbitos relativizado pelo tamanho da 
população de cada município, optou-se por não utilizar, durante a identificação dos municípios, 
qualquer tipo de padronização ou atenuação dos coeficientes, mantendo as características 
demográficas conforme apresentadas; entretanto, a mesma foi utilizada, posteriormente, para 
verificação e confirmação dos resultados. 
 
 
Resultados 
 
A Mortalidade Geral em Minas Gerais (2000-2010) 

 
A mortalidade por causas gerais no Estado, entre 2000 e 2010, acumulou 1.181.394 perdas, 

das quais, 78% (921.109) em idade superior aos 45 anos. Na população como um todo, a média 
anual de óbitos foi de 107.399, provocados em sua maior parte por causas Circulatórias (29% = 
339.172), Neoplásicas (14% = 164.237) e Mal Definidas (12% = 142.019), mas, também, por 
afecções Respiratórias (11%), Acidentais e Violentas (10%), além de Infecto-parasitárias (5%). As 
afecções Perinatais (3%), Neurológicas (2%), Geniturinárias (2%), Psiquiátricas (1% = 14.892 vidas), 
de Maformações (1%) e Hematológicas (1%) apresentaram percentuais pouco pronunciados, mas 
foram as Ortopédicas, Dermatológicas, Gestacionais, Otorrinológicas (0% = 131 vidas) e 
Oftalmológicas (0% = 23 vidas) as que exibiram menor significância. Em 2005, no meio da série 
avaliada, Minas Gerais apresentou uma população de 19.237.434 habitantes, dos quais, 78% 
(15.012.619) em idades inferiores aos 45 anos e nos quais ocorreram 22% (260.285) dos óbitos por 
causas gerais. Já entre os 22% restantes com idades superiores aos 45 anos (4.224.815 habitantes), 
foram encontrados 78% (921.109) dos óbitos.  

A mortalidade na faixa etária inferior aos 45 anos foi devida, em sua maior parte, às afecções 
Acidentais e Violentas (32% = 83.934 óbitos), Perinatais (12% = 30.653 óbitos) e Mal Definidas (11% 
= 28.052 óbitos), seguidas pelas Circulatórias (10% = 24.625 óbitos) e pelas Neoplásicas (7% = 
17.803 óbitos), as quais totalizaram 72% do total. De outro modo, na faixa etária superior aos 45 
anos, os maiores percentuais de perdas foram causados por afecções Circulatórias (34% = 314.547 
óbitos), Neoplásicas (16% = 146.434 óbitos), Mal Definidas (12% = 113.967 óbitos) e Respiratórias 
(12% = 110.467 óbitos), as quais concentraram 74% das mortes, seguidas pelas Endócrino-
metabólicas (6%), Digestivas (5%), Infecto-parasitárias (4%) e Acidentais e Violentas (4%), além das 
Geniturinárias (2%), Neurológicas (2%), Psiquiátricas (1%) e Hematológicas (1%). As causas 
Ortopédicas, Dermatológicas e de Maformações tiveram menor expressão, levando, cada qual, a 
menos de 4.000 óbitos, assim como as Otorrinológicas (64 óbitos), Gestacionais (17 óbitos), 
Perinatais (12 óbitos) e Oftalmológicas (10 óbitos), as quais não apresentaram significância, entre os 
mais velhos, por provocarem menos de 100 óbitos no período analisado (11 anos) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 – Percentuais de Mortalidade Geral por idade na população total (MG, 2000-2010) 

 
As causas Gestacionais, Ortopédicas, Dermatológicas e Otorrinológicas não apresentaram percentuais 
significantes. Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos de BRASIL/MS/DATA-SUS/TABNET, 
2016. 

 
A Mortalidade Neoplásica em Minas Gerais (2000-2010) 
 

Em relação exclusiva à mortalidade neoplásica, entre 2000 e 2010, foram perdidas 164.237 
vidas em Minas Gerais, mas, 2% (3.265) das quais por manifestações benignas (0,33%), in situ 
(0,11%) e incertas (1,55%), tirando desses termos a marca inofensiva e justificando sua inclusão 
nesta análise. Do total de óbitos, 89% (146.434) vitimaram os mais velhos (>45 anos) ocorrendo, 
apenas, 11% (17.803) sobre os mais jovens (<45 anos). Por isso, da opção de restringir a pesquisa 
ao estrato populacional mais vulnerável às neoplasias, qual tenha sido o com idade superior aos 45 
anos.  

Os tipos neoplásicos específicos, por sua vez, apresentaram como localização mais 
acometida em todas as idades a Pulmonar (10%), seguida pela Estomacal (8%), Prostática (7%), 
Esofágica, Mamária e Colônica (todas com 6%). No grupo com idade >45 anos, a localização mais 
frequente, também, foi a Pulmonar (11%), a Estomacal (9%), a Prostática (8%) e a Esofágica, 
Mamária e Colônica (6%), sendo que no grupo Jovem, a localização mais frequente foi a Sanguínea 
com as Leucemias (12%), o Sistema Nervoso Central (SNC, 9%) e as Mamas (9%) (Gráfico 2). 

Em 2005, a população de Minas Gerais foi constituída por 19,2 milhões de habitantes, 
apresentando 9,7 milhões de mulheres (51%) e 9,5 milhões de homens (49%). Atento à questão da 
distinção entre as classificações neoplásicas, já apresentada, foi verificada sua relação com os sexos 
e constatado que as afecções neoplásicas levaram mais homens ao óbito, com exceção das 
benignas que fizeram 54% de suas vítimas entre as mulheres. Restrita a análise dos óbitos aos mais 
velhos, foi observada uma maior proporção de perdas masculinas e com a mesma exceção 
encontrada nas afecções benignas. De forma geral, as mulheres demonstraram maior resistência aos 
óbitos por causas neoplásicas, o que coincidiu com a perda de 10% mais homens. Apenas nos tipos 
Colônico (↑7%♀) e Mamário (↑97%♀) foram registrados mais óbitos femininos. Entre os homens, as 
neoplasias na Laringe (76%), Boca (61%) e Esôfago (50%) foram as mais preponderantes, seguidas 
pelas localizadas na Bexiga (34%), Pulmão (31%) e Estômago (30%). No total, a causa neoplásica 
com maior mortalidade no Estado foi a Pulmonar (10%), seguida pela Estomacal (8%) e pela 
Prostática (7%). 
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Gráfico 2 – Percentuais de Mortalidade Neoplásica por idade na população total (MG, 2000-2010) 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos de BRASIL/MS/DATA-SUS/TABNET, 2016. 

 
Voltada a análise para os Coeficientes de Mortalidade Neoplásica Específica em Idade 

superior aos 45 anos (CMNe>45), foram identificados, entre homens e mulheres, como neoplasmas 
mais importantes os originados na Próstata (58 ób./10

4
 hab.), Pulmão (38 ób./10

4
 hab.), Estômago 

(31 ób./10
4
 hab.), Esôfago (22 ób./10

4
 hab.) e Cólon (21 ób./10

4
 hab.). Exclusivamente entre as 

mulheres, as localizações mais frequentes foram as Mamas (38 ób./10
4
 hab.), Útero (35 ób./10

4
 hab.), 

Pulmão (24 ób./10
4
 hab.), Cólon (21 ób./10

4
 hab.) e Estômago (20 ób./10

4
 hab.), e, exclusivamente 

entre os homens, na Próstata (58 ób./10
4
 hab.), Pulmão (53 ób./10

4
 hab.), Estômago (43 ób./10

4
 hab.) 

e Esôfago (34 ób./10
4
 hab.). Para o cálculo do CMNe>45 Prostático foi considerada como população 

em risco, no denominador, apenas os homens, e no caso do CMNe>45 Uterino, ovariano e mamário, 
apenas, as mulheres, ainda que 126 homens tenham falecido por neoplasia mamária, menos de 1,5% 
dos óbitos pelo tipo em questão. 

Abordadas as causas gerais de mortalidade e enfatizadas as causas neoplásicas no Estado 
como um todo, pode-se, agora, partir para a sua representação na escala municipal, maior objetivo 
deste trabalho. Depois de somados os óbitos neoplásicos ocorridos entre 2000 e 2010, em cada 
município mineiro e os relativizado pelo tamanho da população, foi obtido o Coeficiente de 
Mortalidade Neoplásica em idade superior aos 45 anos (CMN>45) com uma média de 29,1 ób. / 1000 
habitantes. Então, por 2 desvios-padrão à esquerda foi identificado um grupo sob MNMB (Mortalidade 
Neoplásica Muito Baixa) com 21 municípios, entre os quais Comercinho, localizado a Nordeste no 
Estado, o qual apresentou o menor CMN>45 (4,1 ób. / 1000 hab.). No outro extremo, classificado por 
2 desvios-padrão à direita, foi identificado um grupo sob MNMA (Mortalidade Neoplásica Muito Alta) 
com 16 municípios, dos quais Chácara, a Sudeste, apresentou o maior CMN>45 do Estado (62,4 ób. / 
1000 hab.), afirmando uma diferença de 1421% em relação a Comercinho, valor absoluto 15 vezes 
maior. Na classificação total da mortalidade neoplásica nos 853 municípios mineiros, ainda foram 
encontrados 176 sob Mortalidade Baixa, 318 sob Mortalidade Média e 261 sob Mortalidade Alta.  

Como pode ser verificado na Tabela 01 e no Mapa 01, a localização dos 21 componentes do 
grupo sob MNMB se concentrou na macrorregião de saúde Nordeste (10 municípios: Comercinho, 
Palmópolis, Ponto dos Volantes, Santo Antônio do Jacinto, Mata Verde, Jacinto, Águas Vermelhas, 
Divisópolis e Monte Formoso; na macrorregião Norte se destacaram 4 municípios (Pai Pedro, 
Urucuia, Juvenília e Serranópolis de Minas); na Leste, mais 2 (Nova Belém e São Geraldo da 
Piedade); na Jequitinhonha, mais 2 (Veredinha e Chapada do Norte); na Triângulo do Norte, 
Douradoquara; na Noroeste, Uruana de Minas; na Leste do Sul, Luisburgo; e, por fim, na Sul, 
Claraval. Já em relação aos municípios sob MNMA, a macrorregião Sudeste foi relevada por reunir 7 
dos mesmos  (Senador Cortes, Dona Eusébia, Santana do Deserto, Pirapetinga, Coronel Pacheco, 
Volta Grande e Chácara), sendo seguida pela macrorregião Sul, com mais 4 (Campanha, Itanhandu, 
Olímpio Noronha e Wenceslau Braz); pela Centro Sul com mais 2 (Ibertioga e Desterro do Melo); pela 
Jequitinhonha com Gouveia; pela Triângulo do Norte com Canápolis; e, finalmente, pela Leste do Sul 
com Piedade de Ponte Nova. Assim, na mortalidade neoplásica foi observada uma distribuição 
bastante concentrada, contrária a qualquer tipo de suposição, na qual 13 dos 21 municípios com 
menor mortalidade (MNMB) foram localizados nas macrorregiões Nordeste e Norte, enquanto que 11 
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dos 16 municípios sob maior mortalidade (MNMA) foram encontrados nas macrorregiões Sudeste e 
Sul, em que pese a existência de 13 macrorregiões de saúde no Estado.  

Então, diante de tamanha irregularidade outro questionamento tomou força: como pode a 
menor mortalidade neoplásmica ter se concentrado nalguns dos municípios com menor 
desenvolvimento humano de Minas Gerais? E por outro lado, como pode a maior mortalidade se 
agrupar em uma das regiões mais desenvolvidas do Estado? Diante do exposto, para responder às 
mencionadas questões se fizeram necessárias novas avaliações epidemiológicas, demográficas, 
ocupacionais e localizacionais, as quais transformaram os valores municipais em médias grupais 
(MNMB e MNMA) e as compararam intergrupos.  

 
Tabela 01 – Municípios por extremo de mortalidade neoplásica (MG, 2000-2010) 

Mortalidade Neoplásica Muito Baixa (MNMB) Mortalidade Neoplásica Muito Alta (MNMA) 

 Municípios 
Macrorregião de 

Saúde 
CMN 
>45 

Municípios 
Macrorregião de 

Saúde 
CMN 
>45 

1 Comercinho Nordeste 4,1 Campanha Sul 49,3 
2 Palmópolis Nordeste 5,3 Gouveia Jequitinhonha 49,4 
3 Pai Pedro Norte 5,4 Itanhandu Sul 49,5 
4 Nova Belém Leste 5,6 Senador Cortes Sudeste 49,5 
5 Mata Verde Nordeste 6,0 Ibertioga Centro Sul 49,7 

6 Ponto dos Volantes Nordeste 6,1 
Piedade de Ponte 
Nova 

Leste do Sul 51,5 

7 
Santo Antônio do 
Jacinto 

Nordeste 6,4 Olímpio Noronha Sul 51,6 

8 Águas Vermelhas Nordeste 6,5 Dona Eusébia Sudeste 51,9 
9 Jacinto Nordeste 6,5 Santana do Deserto Sudeste 51,9 
10 Douradoquara Triângulo do Norte 7,2 Wenceslau Braz Sul 52,2 
11 Monte Formoso Nordeste 7,3 Pirapetinga Sudeste 52,6 
12 Urucuia Norte 7,3 Coronel Pacheco Sudeste 55,9 
13 Divisópolis Nordeste 7,8 Volta Grande Sudeste 56,9 
14 Veredinha Jequitinhonha 8,1 Canápolis Triângulo do Norte 58,4 
15 Chapada do Norte Jequitinhonha 8,4 Desterro do Melo Centro Sul 61,2 
16 Claraval Sul 8,4 Chácara Sudeste 62,4 
17 Juvenília Norte 9,0    
18 Luisburgo Leste do Sul 9,0    
19 Uruana de Minas Noroeste 9,1    

20 
Serranópolis de 
Minas 

Norte 9,2    

21 
São Geraldo da 
Piedade 

Leste 9,3    

 MNMB - 7,2 MNMA - 53,4 
 MG - 29,1 MG - 29,1 

Mortalidade Muito Baixa: valores situados a 2 desvios-padrão à esquerda da média do CMN>45 (óbitos / 1000 
hab.). / Mortalidade Muito Alta: valores situados a 2 desvios-padrão à direita da média do CMN>45 (óbitos / 1000 
hab.). / Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos de BRASIL/MS/DATA-SUS/SIM/TABNET, 
2016. 
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Mapa 01 – O CMN>45 em Minas Gerais (2000-2010) 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
A Mortalidade Geral nos Grupos Analisados (Mnmb E Mnma, 2000 – 2010)  
 

No primeiro grupo, composto por uma população de 33.488 habitantes em idade superior aos 
45 anos (2005), ocorreram 4.384 óbitos gerais (2000 – 2010), dos quais 232 devidos a causas 
neoplásicas. Já no segundo grupo, com uma população de 23.400 habitantes (2005) em idade 
superior aos 45 anos, foram encontrados 6.435 óbitos gerais (2000 – 2010), associados 1.221 a 
neoplasias. A população em todas as idades (2005), no grupo sob MNMB chegou a 162.393 
habitantes e sob MNMA a 102.911 habitantes. 

Epidemiologicamente, os dois grupos de municípios apresentaram diferenças muito 
marcantes, a começar pelas causas Circulatórias e Neoplásicas, nas quais, o grupo de Comercinho 
ficou 15% e 14% abaixo do grupo de Chácara, até as causas Mal Definidas com uma diferença 
percentual de 36% (43% MNMB x 7% MNMA), o que aumentou a dúvida quanto à realidade do seu 
baixo coeficiente neoplásico. No Estado como um todo, no mesmo período, a média de mortalidade 
por causas Circulatórias foi de 34%, Neoplásicas de 16% e Mal Definidas de 12%. (Tabela 2). 
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Tabela 25 – Percentual de óbitos > 45 anos por causa nos grupos analisados  
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Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos de BRASIL/MS/DATA-SUS/SIM/TABNET, 2016. 

 
A Razão de Mortalidade Geral superior aos 45 anos (RMG>45), por sua vez, encontrou no 

grupo sob MNMB o percentual de 74%, valor 10% menor aos 84% encontrados no MNMA e 4% 
menor aos 78% de Minas Gerais. Tendo em vista que quanto maior a RMG>45, mais saudável é uma 
população por apresentar maior longevidade, foi sugerida uma menor condição de saúde no grupo de 
Comercinho. (Tabela 3). 

 
Tabela 3 – RMG > 45 anos nos grupos analisados 

MNMB OCGTI (Abs.) 
OCG 

>45 (Abs.) 

RMG 
>45  
(%) 

MNMA OCGTI (Abs.) 
OCG 

>45 (Abs.) 

RMG 
>45  
(%) 

MNMB 6.009 4.384 74% MNMA 7.529 6.435 84% 

RMG>45: Razão de Mortalidade Geral / OCGTI: Óbitos por causas gerais em todas as idades entre 2000 e 2010 
/ OCG>45: Óbitos por causas gerais em população com idade superior aos 45 anos entre 2000 e 2010 / 
RMG>45: OCGTI ÷ OCG>45 / Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos de BRASIL/MS/DATA-
SUS/SIM/TABNET, 2016. 

 
Divididos os óbitos em todas as idades pela população geral (CMGTI = Coeficiente de 

Mortalidade Geral em todas as idades) foram obtidos 37 ób./10
3
 hab. no primeiro grupo e 73 ób./10

3
 

hab. no segundo, diferença, também, encontrada no CMG>45 no grupo de Comercinho (131 ób./10
3
 

hab.) e no grupo de Chácara (275 ób./10
3
 hab.), demonstrando haver uma mortalidade muito maior 

no segundo grupo, não só por causas neoplásicas, mas no geral também. Verificado, então, o 
Coeficiente de Mortalidade Geral inferior aos 45 anos (CMG<45), foram encontradas 13 ób. / 10³ hab. 
no grupo de Comercinho e 14 ób. / 10³ hab. no grupo de Chácara, confirmando, assim, a maior 
mortalidade em todas as idades, inferior e superior aos 45 anos no segundo grupo, apesar do seu 
aparente melhor nível de saúde e longevidade. (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Coeficientes de Mortalidade Geral > 45 anos nos grupos analisados  

Grupos 
Pop. TI 
(hab.) 

Pop. > 45 (hab.) 
Pop. >45 

(%) 
OCGTI 
(ób.) 

OCG>45 
(ób.) 

CMGTI 
(ób./10³ 

hab.) 

CMG>45 
(ób./10³ 

hab.) 

RMG>45 
(%) 

MNMB 162.393 33.488 27 6.009 4.384 37 131  74% 

MNMA 102.911 23.400 31 7.529 6.435 73 275 84% 

Pop.TI (hab.): População em todas as idades. / Pop.>45 (hab.): População em idade superior aos 45 anos. / 
OCG>45 (ób.): Óbitos por causas gerais em idade superior aos 45 anos. / OCGTI (ób.): Óbitos por causas gerais 
em todas as idades. / CMGTI (ób./10³ hab.): Coeficiente de Mortalidade Geral em todas as idades = OCGTI ÷ 
Pop.TI x 10³. / CMG>45 (ób./10³ hab.): Coeficiente de Mortalidade Geral em idade superior aos 45 anos = 
OCG>45 ÷ Pop.>45 x por 10³. / RMG>45 (%): Razão de Mortalidade Geral em idade superior aos 45 anos = 
OCG>45 ÷ OCGTI x 100. / Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos de BRASIL/MS/DATA-
SUS/SIM/TABNET, 2016. 

 
Em referência à distribuição sexual, os dois grupos apresentaram poucas diferenças, 

incidindo 60% dos óbitos gerais sobre os homens sob MNMB e 57% sob MNMA, enquanto que no 
Estado, 54% das perdas foram masculinas e 46% femininas.  
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A Mortalidade Neoplásica nos Grupos Analisados (Mnmb E Mnma, 2000 – 2010) 
 
Os tipos neoplásicos nos grupos analisados 

Em relação aos tipos neoplásicos, os que levaram a maior número de óbitos foram os 
localizados no Estômago, Esôfago e Próstata. No grupo sob MNMB, as maiores perdas foram por 
tumores Estomacais (13%), Esofágicos (12%) e Prostáticos (10%) em idade >45 anos (82%) e sexo 
masculino (63%), além de cores parda (44,9%) e branca (33,6%). Já no grupo sob MNMA, os tipos 
neoplásicos mais frequentes atacaram o Pulmão (10%), o Estômago (9%) e a Próstata (9%), 
sacrificando mais homens (62%), em idade >45 anos (92%), brancos (62,3%) e pardos (14,9%). 
(Tabela 5). 
 

Tabela 5 – Percentuais de óbitos neoplásicos > 45 anos por tipo nos grupos analisados 
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MNMB  13 12 10 7 5 5 5 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 23 232 

MMNA 9 7 9 10 4 3 5 5 4 1 2 2 2 4 1 1 1 2 1 0 27 1221 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos de BRASIL/MS/DATA-SUS/SIM/TABNET, 2016. 

 

A idade, o sexo e a cor da população e dos óbitos nos grupos analisados 
A Razão de Mortalidade Neoplásica em idade superior aos 45 anos (RMN>45) indicou, por 

sua vez, 82% no MNMB, 89% no Estado e 92% no MNMA, com uma diferença intergrupos de 10%. 
Em contrapartida, nos municípios sob MNMB, foram verificadas perdas neoplásicas maiores naqueles 
com idade inferior aos 45 anos (16%), o que no grupo sob MNMA não passou de 7%. Assim, entre 
aqueles que faleceram por neoplasias depois dos 45 anos (RMN>45), foi demonstrada a maior 
vulnerabilidade dos mais velhos, reforçando a senilidade como um fator de risco neoplásico. 

Tais resultados confirmaram a relevância da idade como um determinante dos óbitos sob 
MNMA, mas não foram suficientes para lhe atribuir maior importância, haja vista o grande percentual 
de indivíduos com idade superior aos 45 anos, também, encontrado em alguns municípios sob 
MNMB, entre os quais Douradoquara, cujo percentual foi de 35%. Mas, ainda assim, serviram para 
refutar a hipótese de que no grupo sob MNMB não haveria percentual populacional em idade superior 
aos 45 anos o bastante para fazer da neoplasia uma destacada causa de morte. Nos dois grupos, o 
percentual de população mais velha se estendeu de 20 a 37%, apresentando em 20 municípios 
valores iguais ou superiores a 30%, 14 dos quais no grupo sob MNMA e 6 no grupo sob MNMB, 
afirmando no segundo grupo 4% mais habitantes em idade superior aos 45 anos. Chamou a atenção 
não ter sido encontrado no grupo sob MNMB mais do que 3% de sua população em idade superior 
aos 75 anos e no grupo sob MNMA mais do que 4% na mesma idade, o que não pareceu apontar 
para um futuro, realmente, mais longevo para a maior parte de tais habitantes, já que a própria 
quantidade com idade superior aos 45 anos, em 2005, não passou de 27% sob MNMB e de 31% sob 
MNMA, percentuais um tanto próximos. (Tabela 4). 
 

Tabela 4 – População total por idade (2005) nos grupos analisados 

Grupos 0-14 (%) 15-29 (%) 30-44 (%) 45-59 (%) 60 -74 (%) >45 (%) >75 (%) 
Total 
(Abs.) 

MNMB 27 26 20 15 9 27 3 162.393 

MNMA 22 24 22 18 10 31 4 102.911 

MG 22 26 22 17 9 29 3 19.597.033 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos de BRASIL/MS/DATA-SUS/SIM/TABNET, 2016. 

 
Em referência à distribuição sexual dos óbitos neoplásicos foi encontrada maior fragilidade 

entre os homens, haja vista ter recaído sobre os mesmos, nos dois grupos, 62,5% das perdas contra 
55% das observadas no Estado, diferença percentual 7,5% menor. Nesse caso, também, não foram 
percebidas grandes distinções na composição da população viva, constituída, no grupo de Comercinho, 
por 51% de população feminina mais 49% masculina e, no grupo de Chácara, por 50% feminina mais 
50% masculina, confirmando a maior vulnerabilidade masculina às neoplasias nos dois grupos. 
Portanto, percebida a semelhança nas composições etária e sexual das duas médias foi descartada a 
idade e o sexo como os responsáveis por suas tão grandes diferenças de mortalidade. (Tabela 5). 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   575 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
Tabela 5– População total > 45 anos (2005) e óbitos neoplásicos >45 anos por sexo  

Grupos 
População 
Total (Abs.) 

População 
♀ (%) 

População 
♂ (%) 

Óbitos 
Total (Abs.) 

Óbitos 
♀ (%) 

Óbitos 
♂ (%) 

MNMB 33.488 49 51 232 37 63 

MNMA 23.400 50 50 1221 38 62 

MG 4.224.815 51 49 146.434
 

45 55 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos de BRASIL/MS/DATA-SUS/SIM/TABNET, 2016. 
 

Em referência à cor/raça nos municípios sob MNMB, os pardos foram os mais numerosos 
(61,9%), seguidos pelos brancos (29,4%), pretos (7,6%) e amarelos (1,1%), ao passo que no grupo 
sob MNMA, os mais predominantes foram os brancos (53,4%), seguidos pelos pardos (32,6%), pretos 
(13,2%) e amarelos (0,7%), não sendo observados, de forma percentualmente significativa, os 
indígenas em qualquer grupo. Na comparação das médias, foram encontrados no grupo sob MNMB 
29,3% mais pardos, 24% menos brancos, 5,6% menos pretos e 0,4% mais amarelos. Acrescentados 
os óbitos, foi percebido no grupo de Comercinho, que dos 61,9% pardos saíram 44,9% dos óbitos, 
enquanto que dos 29,4% de brancos saíram 33,6% dos óbitos, o que levou à conclusão de que as 
perdas neoplásicas nos pardos foram 25% menores, apesar de seu percentual ter sido 32,5% maior 
que o dos brancos, o que apontou para uma maior vulnerabilidade branca no grupo sob MNMB. Já no 
grupo sob MNMA, dos 32,6% pardos saíram 14,9% das perdas, enquanto que dos 53,4% brancos 
saíram 62,3% dos óbitos, o que constatou na população branca, apesar de 39% maior que a parda, 
um percentual com 76% mais perdas neoplásicas. (Tabela 6). 

 
Tabela 6 – População > 45 anos (2005) e óbitos neoplásicos > 45 anos (2000-2010) por cor/raça  

Grupos 
Pop. 

Branc 
(%) 

Pop. 
Preta 
(%) 

Pop. 
Amar 
(%) 

Pop. 
Parda 

(%) 

Pop. 
Índíg. 
(%) 

Pop. 
>45 (Abs.) 

Ób. 
Branc 

(%) 

Ób. 
Preta 
(%) 

Ób. 
Amar 
(%) 

Ób. 
Parda 

(%) 

Ób. 
Indíg. 
(%) 

Ób. 
Ignor. 

(%) 

Óbitos 
Total 
(Abs.) 

MNMB 29,4 7,6 1,1 61,9 0 33.488 33,6 8,6 0 44,9 0,3 12,5 232 

MNMA 53,4 13,2 0,7 32,6 0 23.400 62,3 13,2 0,7 14,9 0 8,9 1221 

MG 45,1 9,2 1,0 44,6 0,2 4.224.815 54,0 8,0 0,3 23,2 0,1 14,4   921.109 

População com idade superior aos 45 anos. / Ób. Ign.: óbitos cuja cor foi ignorada na Declaração de Óbito. / 
Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos de BRASIL/MS/DATA-SUS/SIM/TABNET, 2016 e 
IBGE, 2013. 

 
O IDH-M (2010) da população nos grupos analisados 

Na avaliação da relação entre a mortalidade neoplásica e o Índice de Desenvolvimento 
Humano 2010 (IDH-M, 2010) foram constatados, nos dois grupos, médias inferiores à estadual 
mineira (0,731) e à brasileira (0,727), ambas classificadas com signficância média (MNMB: 0,610 e 
MNMA: 0,679), embora entre as mesmas tenha havido uma diferença de 0,069. O pior resultado foi 
observado na Educação, cujo valor sob MNMB foi muito baixo (0,494) e sob MNMA foi baixo (0,565). 
Apenas Itanhandu do grupo sob MNMA (0,643) apresentou nível educacional superior ao brasileiro 
(0,637) e mineiro (0,638), enquanto que Monte Formoso no mesmo grupo não ostentou mais do que 
o muito baixo 0,396. A Renda foi classificada como baixa no grupo sob MNMB (0,586) e como média 
no grupo sob MNMA (0,644), ambas abaixo de Minas Gerais (0,730) e do Brasil (0,739). Na 
Longevidade, o grupo de Comercinho apresentou um índice alto (0,787) e o grupo de Chácara, muito 
alto (0,837), mas abaixo do índice de Minas Gerais (0,838), embora superior ao brasileiro (0,816). Por 
fim, a Esperança de vida ao nascer (EV, 2010) foi de 72 anos no grupo sob MNMB e de 75 anos no 
grupo sob MNMA, não se distinguindo em mais de 3 anos, o que no Estado foi de 75 anos e no Brasil 
de 73 anos. (Tabela 7 e Mapas 2 e 3). 

 
Tabela 77 – População por IDH-M (2010) nos grupos analisados 

Grupos IDHM IDHM E IDHM R IDHM L EV 

MNMB 0,610 0,494 0,586 0,787 72 
MNMA 0,679 0,565 0,664 0,837 75 
MG 0,731 0,638 0,730 0,838 75 
Brasil 0,727 0,637 0,739 0,816 73 

IDHM: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, em 2010 / IDHM E: Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal de Educação, em 2010 / IDHM R: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Renda, em 2010 / 
IDHM L: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Longevidade, em 2010 / EV: Esperança de Vida ao 
nascer em 2010 / Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos de PNUD, 2013. 
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                Mapas 28 e 3– O IDH-M (2010) e a EV (2010) nos grupos analisados 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
A ocupações econômicas da população (2010) nos grupos analisados 

Chegando à questão dos ofícios, o setor com maior percentual ocupacional no grupo de 
Comercinho foi a Agropecuária (50%), seguido pelos Serviços (28%), Comércio (11%), Construção 
Civil (7%) e Indústria (4%). Já no grupo sob MNMA, a maior predominância foi assumida pelos 
Serviços (33%), seguido pela Agropecuária (28%), Comércio (16%), Indústria (15%), Construção Civil 
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(7%) e Extração Mineral (1%). As maiores diferenças entre os grupos foram identificadas na 
Agropecuária (22%) e na Indústria (11%), o que fez com que os outros setores ocupacionais não se 
diferenciassem em mais do que 5% na mão-de-obra ocupada e a Agropecuária e os Serviços fossem 
os mais importantes nos dois grupos, ignoradas as possíveis diferenças tecnológicas existentes entre 
os mesmos setores nos dois grupos, embora não se tenha dúvida de que a Agropecuária na região 
sob MNMB tenha sido muito diferente tecnologicamente da Agropecuária sob MNMA. (Tabela 8). 

 
Tabela 8 – Ocupações econômicas (2010) nos grupos analisados 

Grupos  Agropecuária Comércio Construção Civil Extração Mineral Serviços Indústria 

MNMB 50 11 7 0 28 4 

MNMA 28 16 7 1 33 15 

Diferença 22 -5 0 -1 -5 -11 

Percentuais obtidos pela divisão do número de pessoas, com idade superior a 18 anos, ocupadas em algum 
setor econômico, pelo número total de pessoas ocupadas, na mesma faixa etária, multiplicado por 100. / Fonte: 
Elaborado pelos autores com dados extraídos de IBGE, 2013. 

 
A infraestrutura domiciliar (2010) nos grupos analisados  

A respeito dos lugares, a infraestrutura domiciliar sob MNMB foi bastante deficitária, existindo 
banheiro e água encanada em, apenas, 77% dos seus domicílios, coleta de lixo em 93%, paredes 
adequadas de alvenaria ou madeira em 96% e energia elétrica em 97%, o que reduziu a média de 
infraestrutura para 91%. De outro modo, sob MNMA, a média de infraestrutura chegou a 99% nos 
domicílios. Já em referência à localização foram identificados no grupo sob MNMB 52% de sua 
população e seus respectivos domicílios em área urbana, assim como 73% da população sob MNMA. 
(Tabela 9). 

 
Tabela 9 – Domicílios por infraestrutura (2010) nos grupos analisados 

Grupos 
Banheiro e água 

encanada  
Coleta de 

Lixo 
Energia 
Elétrica 

Paredes 
adequadas 

Infraes- 
trutura 
Total 

Urbano
s 

MNMB (%) 77 93 97 96 91 52 

MNMA (%) 98 99 100 100 99 73 

Diferença 
(%) 

-21 -6 -3 -4 -8 -21 

Percentuais obtidos pela divisão do número de moradores, em domicílios com o item destacado, pelo número de 
moradores em todos os tipos de domicílios particulares, permanentes e urbanos exclusivos para a habitação de 
pessoas. / Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos de IBGE, 2013. 
 

A Assistência à Saúde (2005) nos grupos analisados 

Finalmente, em destaque a assistência médica, o MNMB apresentou um quantitativo 
populacional acima de 45 anos superior a 10 mil habitantes, com uma média de 554 Hab.>45/ES 
(habitantes em idade superior aos 45 anos por estabelecimento de saúde) e de 570 Hab.>45/Méd. 
(habitantes em idade superior aos 45 anos por médico), enquanto que o MNMA, com menor 
população nessa faixa etária, apresentou mais estabelecimentos de saúde (ES) e mais médicos 
(Méd.), com média de, apenas, 246 Hab.>45/ES e de 371 Hab./Méd., valores reduzidos quase que à 
metade do MNMB. Chamou a atenção no grupo MNMA, cuja infraestrutura médica foi mais ampliada, 
o CMG>45 ter chegado a 275 ób. /10

3
 hab. e o CMGTI, a 73 ób. /10

3
 hab., enquanto que no grupo 

sob MNMB, com infraestrutura médica bem mais reduzida, o CMG>45 ter sido de 131 ób./10
3
 hab. e 

o CMGTI de 37 ób. /10
3
 habitantes. Contudo, a correlação de Pearson entre o número absoluto de 

estabelecimentos de saúde (ES) e de óbitos por causas gerais foi quantificada como desprezível 
(0,27), ainda que positiva, enquanto que a correlação entre o número de ES e as causas Mal 
Definidas (0,24), Circulatórias (-0,11), Neoplásicas (0,02), Respiratórias (-0,16) e Infecto-parasitárias 
(-0,13) apresentou valores sem relevância, não sendo encontrada qualquer correlação com o número 
de estabelecimentos de saúde. (Tabela 10). 
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Tabela 10 – Estabelecimentos de Saúde (2005) e Médicos (2007) nos grupos analisados  

Grupos Hab.>45 Estabelecimentos de Saúde (ES) 
Hab.>45  

/ ES 
Médicos 
(Méd.) 

Hab.>45 / 
Méd. 

MNMB Total 33.488 78 429 79 424 

MNMB / Município 1.595 4 554 4 570 

MNMA Total 23.499 104 225 100 234 

MNMA / Município 1.463 7 246 6 371 

Hab.>45/ES: Número de habitantes com idade superior aos 45 anos em 2005 dividido pelo número de 

estabelecimentos de saúde no mesmo município em 2005. Hab.>45/Méd.: Número de habitantes com idade 

superior aos 45 anos em 2005 dividido pelo número de médicos em serviço no mesmo município em 2007. 

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos de DATA-SUS-CNES, 2016. 

Em referência às distâncias até os Centros de Tratamento Oncológico conveniados ao SUS 
(CTO-SUS, 2013), o grupo sob MNMA, embora tenha apresentado um CMN>45 de 53,4 ób. / 10

3
 

hab., 640% maior que o ostentado pelo grupo sob MNMB (7,2 óbitos / 10
3
 hab.), dispôs de um 

número muito maior de CTO-SUS próximos às suas sedes, o que não foi encontrado nos municípios 
sob MNMB. Nestes, a distância média, dentro de Minas Gerais, chegou a 300 quilômetros com um 
deslocamento médio de 4 horas, enquanto que no MNMA, a distância não passou de 80 quilômetros 
com um deslocamento médio de, apenas, 1 hora. (Tabela 11 e Mapa 4). 

 
Tabela 11–Distância e Tempo de Viagem entre os CTO-SUS (2013) e os municípios nos grupos analisados  

Grupos CMN>45 
< Distância 

Média 
Tempo 

< Distância Média 
em Minas Gerais 

Tempo 

MNMB 7,2 197 km 2h57’ 300 km 4h14’ 

MNMA 53,4 67 km 1h03’ 73 km 1h09’ 

Diferença 642% 130 km 1h54’ 227 km 3h05’ 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Mapa 1 – CTO-SUS (2013) próximos aos municípios nos grupos analisados 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Considerações Finais 

 
Do propósito de análise da distribuição da mortalidade neoplásica em Minas Gerais este 

estudo é um primeiro resultado. Propósito iniciado por tantas perguntas, pausado com certas 
respostas, evidenciado questões ainda não perguntadas e inspirado novas abordagens. Propósito 
que levou ao conhecimento da distribuição da epidemia neoplásica, à descoberta de sua marcante 
irregularidade, à descrição de algumas de suas intermitências geográficas e à distinção de dois 
grupos de municípios, daqueles com a menor àqueles com a maior mortalidade neoplásica. E que, 
agora, permite ser, realmente, afirmado que as faixas etárias superiores aos 45 anos foram as mais 
vulneráveis, confirmando a senilidade como um dos mais importantes fatores de risco neoplásico, e 
que a proximidade de centros médicos de tratamento pode não garantir maior sobrevivência, haja 
vista os municípios com maior número de óbitos terem sido marcados pelas menores distâncias até 
os CTO-SUS. 

Assim, uma boa síntese para tudo que foi conhecido nesta questão parte da identificação do 
grupo de Comercinho marcado por um CMN>45 muito baixo (7,2 óbitos / 10

3
 hab.), um IDH-M médio 

baixo, uma educação muito baixa, uma renda baixa, uma longevidade alta, uma grande população 
dedicada à agropecuária, uma infraestrutura domiciliar média, uma assistência médica baixa e por 
distâncias até os CTO-SUS muito altas. E chega ao grupo de Chácara assinalado por um CMN>45 
muito alto (53,4 ób. / 10

3
 hab.), um IDH-M médio alto, uma educação baixa, uma renda média, uma 

longevidade muito alta, uma grande população dedicada aos Serviços, uma infraestrutura domiciliar 
alta, uma assistência médica alta e por distâncias até os CTO-SUS muito baixas, conjuntura que 
pareceu associar diretamente o CMN>45 ao desenvolvimento social, pois quanto mais baixo o 
desenvolvimento humano, mais baixa foi a mortalidade neoplásica.  

Entretanto, aprofundadas as análises, foram encontradas no grupo de Comercinho (MNMB), 
apenas, 74% dos óbitos gerais depois dos 45 anos e, apenas, 27% da população com mais de 45 
anos, enquanto que no grupo de Chácara (MNMA), os óbitos gerais depois dos 45 anos chegaram a 
84% e a população na mesma faixa etária a 31%, apontando uma longevidade bem menor no grupo 
sob MNMB. Todavia, a constatação em tal grupo de um CMG<45 de 13 ób./10³ hab., um CMG>45 de 
131 ób./10³ hab. e um CMGTI de 37 ób./10

3
 hab., comparado ao CMG<45 de 14 ób./10³ hab., ao 

CMG>45 de 275 ób./10
3
 hab. e ao CMGTI de 73 ób./10

3
 hab., no grupo de Chácara, indicou nesse 

grupo sob MNMA uma mortalidade efetiva muito maior do que a encontrada sob MNMB, não só na 
população total, mas na superior e inferior aos 45 anos, excluindo-o de uma perspectiva de saúde 
mais favorável. 

Assim, tais resultados trouxeram mais dúvidas do que respostas, afinal, foram baixas as taxas 
de mortalidade, neoplásica e geral no grupo de Comercinho, mas muito grandes os seus indicadores 
de problemas sociais. O que dizer, então, da indefinição por trás de suas causas gerais de morte 
(43%) e, assim, do verdadeiro percentual dos seus óbitos neoplásicos (6% ?), seguramente, maiores 
do que os revelados. Poderia tamanha omissão neoplásica ter condicionado, também, seus tão 
pequenos óbitos gerais? E o fato dos sepultamentos exigirem o registro da Certidão de Óbito? E a 
constatação no grupo de Chácara de tão pequena indefinição causal e tão grande proximidade de 
CTO-SUS diante da maior concentração MNMA do Estado? Invalidar a pequena mortalidade 
encontrada no grupo de Comercinho?  

À vista disso ficam patentes duas questões, uma interrogação quanto à confiabilidade dos 
dados do DATA-SUS-TABNET via Cartórios de Registro Civil e uma exclamação quanto à severa 
falta de qualidade da assistência médica nos municípios sob MNMB, a maior parte localizada no 
Norte de Minas. E, desta feita, a necessária perspectiva futura de reclassificação dos dados com a 
eliminação dos municípios com indefinição causal superior à 12%, média reconhecida no Estado. 
Pois grande e complexo é o problema neoplásico, assim como as próprias variações geográficas de 
Minas Gerais. 
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Resumo 
Este trabalho tem por objetivo verificar a mortalidade por causas em idosos no estado de Mato 
Grosso do Sul - Brasil, no período compreendido entre os anos de 2000 e 2014. Para sua realização 
fez-se necessário um levantamento bibliográfico sobre o assunto assim como levantamento de dados 
referentes à temática extraídos do sistema DATASUS, posteriormente foram elaborados figuras, 
tabelas e gráficos ilustrar os resultados deste estudo. Ao analisar os dados óbitos constatou-se que 
no intervalo temporal estudado ocorreram 16 causas diferentes que levaram a mortalidade de idosos 
no estado, dentre estas a que mais se destaca são as doenças do aparelho circulatório com 40,94%. 
De modo geral, conclui- se que as taxas de mortalidade apresentaram, em média, certa estabilidade 
para o período do estudo. A taxa de mortalidade por sexo apresenta sempre as mortalidades 
masculinas superando as femininas por uma boa margem, nos quinze anos pesquisados, apontando 
que quanto maior a idade, maior é a taxa de mortalidade e para o grupo com oitenta anos ou mais o 
resultado é bem significativo.  
 
Palavras chave: Geografia da saúde. Neoplasia. Envelhecimento populacional. 
 
 
Abstract 
This work aim is to verify the mortality by causes in the elderly in the state of Mato Grosso do Sul, 
Brazil, in the period between 2000 and 2014. For its achievement it was necessary a bibliographical 
survey on the subject as well as data collection referring to the subject matter extracted from the 
DATASUS system, posteriorly figures, tables and graphs were elaborated to illustrate the results of 
this study. When analyzing the data, it was observed that in the time interval studied there were 16 
different causes that led to the mortality of the elderly in the state, among which the most outstanding 
are diseases of the circulatory system with 40.94%.Generally, it is concluded that mortality rates 
presented, on average some stability for the study period. The mortality rate by sex always presents 
the male mortalities surpassing the female ones for a good margin, in the fifteen years researched, 
pointing out that the greater the age, the higher the mortality rate and the group with eighty years or 
more the result is very significant. 
 

Key works: Health Geography. Neoplasia. Population ageing. 
 
 

Introdução 
 

Ao longo do século XX e início do século XXI percebe-se um envelhecimento populacional 
acelerado na população mundial, desta maneira o Brasil não se mostra alheio a esta realidade. São 
fatores elencados como principais responsáveis pela esta situação populacional de escala geográfica 
mundial, o aumento da expectativa de vida e a diminuição das taxas de recém-nascidos, fatores este 
que ampliam a qualidade de vida dos indivíduos. Alguns autores da geografia da população e 

http://www.linguee.com.br/ingles-portugues/traducao/population+ageing.html
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econômica, ilustram a respeito de previsões de maioridade populacional de sexagenários para as 
próximas décadas do século XXI. 

Devido ao aumento da expectativa de vida dos indivíduos cada vez mais tornará mais 
frequentes as elevações na mortalidade de idosos acometida por mortes naturais de causas naturais. 

Há muito tempo a geografia acompanha a medicina, pois Hipócrates (considerado o pai da 
medicina) com sua obra “Dos ares, das águas e dos lugares” aproximadamente 480 a.c. demonstrava 
elementos geográficos em suas análises. Já a geografia médica demonstra que, para se 
compreender como a doença se manifesta e se propaga é necessário conhecer o meio onde ela se 
instalou como ressalta Lacaz, Baruzzi e Siqueira Junior (1972, p.1) apud Santos (2010, p.42), quando 
diz: 

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 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  (vida  vegetal  e  
animal,  parasitismo  humano  e  animal,  doenças predominantes, grupo sanguíneo 
da população, etc.). 
 

Para Pessoa (1960, p.1) apud Santos (2010, p.43) a “Geografia Médica tem por fim 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”.  

O Estado de Mato Grosso do Sul localizado no Centro Oeste brasileiro com uma população 
de 2.449.024 de habitantes e densidade demográfica de 6,86 hab./km², com uma população idosa do 
sexo feminino de 123.705 habitantes, em 2010 (IBGE, 2016). 

Em razão da escassez de estudos relativos à temática no Estado se fez necessário 
levantamentos como este a fim de gerar novas informações a partir de dados já existentes. O estado 
de Mato Grosso do Sul está localizado na região Centro Oeste do Brasil, e limita-se com os estados 
de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Paraná, e os países Paraguai e Bolívia, (figura 
01), tendo como clima subtropical úmido e relevo caracterizado por planície e planalto (IBGE, 2016). 

 
Figura 1 - Localização do estado de Mato Grosso do Sul –Brasil. 

0 800 km

0 500 km

Fonte: IBGE, 2015

Organização: PAIXÃO, A. A.; SIMENEZ, S. L. V.; SANTOS, E. T.
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Assim, este trabalho teve como objetivo verificar a mortalidade por causas em idosos no 

estado de Mato Grosso do Sul - Brasil, no período compreendido entre os anos de 2000 e 2014, a fim 
de conhecer a realidade da mortalidade no referido estado, bem como contribuir para a 
implementação de políticas públicas a este público alvo. 

 
Material e Métodos 

Para a realização desta pesquisa fez-se necessário o levantamento de material bibliográfico 
referente à temática em periódicos e literaturas da área da geografia da saúde e coleta de dados em 
sistemas de informações online tais como, os dados dos óbitos ocorridos no intervalo temporal 
compreendido entre 2000 e 2014, disponíveis no portal do DATASUS. Posteriormente os dados 
foram tabulados e elaboram-se ilustrações gráficas como tabelas e gráficos para exemplificação dos 
resultados da análise. 

O objeto de estudo para este trabalho determinado como a ocorrência de mortalidade por em 
idosos, seu intervalo temporal atribuído para foi estabelecido entre o período de 2000 a 2014, 
perfazendo 15 anos de dados, sendo sua área de pesquisa o estado de Mato Grosso do Sul e suas 
Microrregiões Geográficas. Foram utilizados como padrão de comparação os dados que se referem 
ao sexo, a cor e a idade desses sexagenários.  

  
Resultados e discussões 

 
Para Lebrão (2007, p. 136),  

 

A população brasileira, assim como a da América Latina e Caribe, vem sofrendo, 
nas últimas cinco décadas, transições decorrentes de mudanças nos níveis de 
mortalidade e fecundidade, em ritmos nunca vistos anteriormente. Essas mudanças 
fizeram com que a população passasse de um regime demográfico de altas 
natalidade e mortalidade para outro, primeiramente com baixa mortalidade e a 
seguir, baixa fecundidade. Isso levou a um envelhecimento da população. 
 

Neste contexto, é possível observar na figura 1, que no Brasil, a taxa de natalidade tem 
diminuído ao longo dos anos (2000-2015), enquanto a taxa de mortalidade apresentou um discreto 
acréscimo no período. Já a taxa de fecundidade também sofreu um discreto decréscimo. 
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Na figura 2 se observa a distribuição percentual da População por grandes grupos de idade 

Brasil - 1980 a 2010, demonstrando o decréscimo do percentual de pessoas com idade entre 0 e 14 
anos e um aumento no total de indivíduos com mais de 65 anos, ressaltando que o País está em 
processo de envelhecimento. 
 
Figura 2: Distribuição percentual da População por grandes grupos de idade Brasil - 1980 a 2010 

 

Neste contexto, para o intervalo temporal de 2000 a 2014 foi constatada a ocorrência de 
197.136 óbitos no estado de Mato Grosso do Sul, sendo que 111.438 (56,52%) desses óbitos 
ocorreram na faixa etária acima de 60 anos. As três principais causas de óbitos para idosos foram: as 
doenças do aparelho circulatório com 40,94%, as neoplasias com 16,79% dos casos de óbitos e a 
doenças do aparelho respiratório com 13,75% dos óbitos, conforme se observa na tabela 1.  

 
Tabela 1 - Distribuição absoluta e proporcional de óbitos em idosos por grupos de causa em Mato 

Grosso do Sul - 2000 a 2014 
Cód. Causa - CID-BR-10 Óbitos % 

066-072 Doenças do aparelho circulatório 45624 40,94 
032-052 Neoplasias 18711 16,79 
073-077 Doenças do aparelho respiratório 15327 13,75 
055-057 Endócrinas, nutricionais e metabólicas 8871 7,96 
078-082 Doenças do aparelho digestivo 5492 4,93 
104-113 Causas externas de morbidade e mortalidade 4636 4,16 
001-031 Algumas doenças infecciosas e parasitárias 2935 2,63 
085-087 Doenças do aparelho geniturinário 2934 2,63 
101-103 Sint, sin e ach anorm clín e lab, ncop 2615 2,35 
060-063 Doenças do sistema nervoso 2362 2,12 
058-059 Transtornos mentais e comportamentais 716 0,64 
053-054 Sangue e org hemat e alguns trans imunit 505 0,45 
084 Doenças sist osteomusc e tecido conjuntivo 350 0,31 
083 Doenças da pele e tecido subcutâneo 322 0,29 
098-100 Malf congên, deform e anomal cromossômicas 31 0,03 
065 Doenças do ouvido e da apófise mastóide 7 0,01 

 Total 111.438 100,00 

Nota: dados provenientes do Ministério da Saúde/Sistema de Informação sobre Mortalidade – S.I.M 
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No que se refere à migração de mortes por faixas etárias, é possível observar na figura 3 que 

no período analisado, a porcentagem de óbitos para os idosos tem aumentado a cada período. 
Nestes 15 anos, os menores de um ano reduziram sua participação de 8,71% para 3,79% do total de 
óbitos. Em compensação, os idosos, que respondiam por 50,64% dos óbitos em 2000, ampliaram sua 
participação para 61,42% em 2014. Além, disso a faixa de idosos que apresentou maior crescimento 

foi para aqueles com 80 anos ou mais, que saiu de 17,15% em 2000 para 24,66% do total óbitos em 
Mato Grosso do Sul, em 2014. As demais, ou seja, 60 a 69 anos apresentou um percentual de 16,32% 
em 2000, aumentando para 16,64% em 2014; já a faixa compreendida entre 70 a 79 anos, 
apresentou um aumento de 17,18% para 20,14%, em 2014.  
 
Figura 3: Distribuição % da mortalidade, segundo grupos etários - 2000 e 2014, no estado de Mato 
Grosso do Sul 
 

 

Nota: dados provenientes do Ministério da Saúde/Sistema de Informação sobre Mortalidade – S.I.M 

 

Dentre estes idosos 111.438 óbitos, 43,67% eram do sexo feminino e 56,32% eram do sexo 
masculino, conforme se observa na figura 4. 
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Figura 4: Distribuição de óbitos da população idosa, por sexo 

 

 
 A figura 5 mostra a série histórica das principais causas de óbitos por sexo, no período 

analisado.  As doenças do aparelho circulatório ocupam a primeira posição para ambos os sexos, 
com mais de 40% do total de óbitos, seguidas pelas neoplasias, doenças do aparelho respiratório e 
endócrinas e nutricionais, responsáveis por 80% dos óbitos na faixa etária. Carneiro (2006, p.2) 
observou que: 

 
Na cidade do Rio de Janeiro, as doenças do aparelho circulatório continuam sendo a 
principal causa em morte de idosos, seguida pelas neoplasias com 34,0% e 16,7% 
respectivamente, representando, metade dos óbitos de idosos tendo como fato 
gerador, uma destas causas. 
Em termos nacionais, as proporções não variaram muito, já que as doenças do 
aparelho circulatório, as neoplasias e as do aparelho respiratório responderam por: 
36,0%, 16,1% e 14,7%, respectivamente, no ano de 2000. 
 

De acordo com Lebrão (2007, p. 137),  

 
Para um fenômeno que acompanha o envelhecimento é a feminização da velhice. 
As mulheres civem mais do que os homens em quase todas as partes do mundo. 
Por exemplo, para idades de 65 anos e mais, havia 75 homens para cada 100 
mulheres na Europa em 2005. No Brasil, o censo de 2000 acusou, para a mesma 
faixa etária, 82 homens para cada 100 mulheres e o estudo SABE, no município de 
São Paulo, mostrou, no mesmo período, a existência de 179 mulheres para cada 
100 homens de 75 anos e mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   587 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
 

Figura 5: Série histórica das principais causas de óbitos, por sexo 

 

Um estudo realizado por Carneiro (2006) verificou a tendência da mortalidade em idosos 
cariocas nos últimos 25 anos, tendo como base informações que abrangem o período 1979 a 2003. 
No período analisado, verificou-se uma queda acentuada nas mortes causadas por doenças do 
aparelho circulatório. O que poderia ser uma bela notícia perde seu brilho quando se aventa a 
possibilidade de esta redução estar diretamente associada ao crescimento explosivo das causas mal 
definidas.  

Ao analisar as mortes tendo como principal causa algum tipo de neoplasia por microrregião 
geográfica em Mato Grosso do Sul para ambos os sexos, observa-se que dentre as 11 microrregiões 
geográficas do estado, a que possui valor absoluto maior de óbitos é a de Campo Grande, 7.765 
óbitos (41,5%), fato este que é consequência do município possuir a maior população absoluta 
estadual. O município de Campo Grande possui 7.276 óbitos, representando 93,70% de sua 
Microrregião, composta por mais 7 municípios: Bandeirantes, Corguinho, Jaraguari, Rio Negro, 
Rochedo, Sidrolândia, Terenos. 

A segunda Microrregião geográfica é Dourados com 3.593 óbitos (19,20%), terceiro Iguatemi 
1.497 óbitos (8%) e Três Lagoas 1.035 óbitos (5,53%) as demais Microrregiões possuem menos de 
1000 óbitos. A microrregião de Iguatemi configura-se entre as primeiras colocações devido a 
quantidade de municípios que dela fazem parte, total de 16 municípios. 

Quanto à mortalidade por sexo ao analisar a soma de óbitos ao longo do período estudado, 
em todas as microrregiões o sexo masculino é mais representativo em seus números de óbitos, 
porém ao analisar os municípios inseridos nas microrregiões geográficas isoladamente observa-se 
que em Santa Rita do Pardo, situado em microrregião de Três Lagoas, possui o mesmo número de 
mortes, 11 para ambos os sexos. Apenas no município de Japorã, microrregião geográfica de Igatemi 
a mortalidade por sexo é maior no sexo feminino, sendo 18 óbitos para o sexo feminino e 11 para o 
sexo masculino, total de 29 mortes por neoplasias. 

Ao considerar os municípios que possuem o mesmo nome da microrregião geográfica 
referente tanto às neoplasias de modo geral quanto para quanto para as neoplasias por sexo 
ocorridas, apenas em Bodoquena o valor absoluto é o menor da microrregião, sendo o mais 
representativo o município de Jardim com 88 óbitos. 

Os óbitos na população feminina levando em consideração a cor/raça e a escolaridade 
caracterizavam a população da seguinte maneira (tabela 2): 
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Tabela 2: Óbitos como causa neoplasias em idosas de 2000 a 2014 por Cor/raça e Escolaridade.  
Cor/raça Escolaridade (anos) 

Nenhuma 1 a 3 4 a 7 8 a 11 12 a + Ignorado Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º  % N.º % N.º % 

Branca 1019 13,66 1219 16,34 1108 14,85 487 6,52 226 3,02 425  5,69 4484  60,10 

Preta 122 1,63 63 0,84 42 0,56 11 0,15 8  0,10 21  0,28 267  3,57 

Amarela 12 0,16 19 0,25 22 0,29 13 0,17 7  0,09 9  0,12 82 1,10 

Parda 862 11,55 601 8,05 523 7,01 178 2,38 54  0,72 169 2,26 2387 32 

Indígena 71 0,95 10 0,13 7  0,09 1  0,01 0  0 22 0,29 111 1,50 

Ignorado 37 0,50 28 0,37 15 0,20 3  0,04 4  0,05 42 0,56 129 1,73 

Total 2123 28,46 1940 26,00 1717 23,01 693 9,29 299  4,01 688 9,22 7460 100 

Fonte: DATASUS, 2016 

Percebe-se que a maioria dos mortos são as mulheres brancas de baixa escolaridade e a 
menor quantidade de óbitos nas mulheres de cor/raça Amarela, e que assim como as demais 
mulheres das outras cores/raças o numero de óbito diminui conforme a o nível de escolaridade 
aumenta. 

Quanto à faixa etária dos óbitos por neoplasias de mulheres idosas, considerando a cor/raça 
como outro elemento de análise (Tabela 3). 
 

Tabela 3: Óbito como causa neoplasias em idosas de 2000 a 2014 por Cor/raça e faixa etária. 

 

Cor/raça 

Faixa Etária (anos) 

60 a 64 65 a 69 70 a 74 75 a 79 80 a mais Total 

N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % N.º % 

Branca 802 10,75 807 10,81 833 11,16 796 10,67 1246 16,70 4484 60,11 

Preta 56 0,75 61 0,82 43 0,60 50 0,67  57 0,76 267 3,58 

Amarela 9 0,12 17 0,23 17 0,22 17 0,23 22 0,30 82 1,10 

Parda 532 7,13 522 7,00 437 5,85 375 5,02  521 7,00 2387 32,00 

Indígena 16 0,21 13 0,20 25 0,33 18 0,78 39 0,52 111 1,49 

Ignorado 27 0,36 16 0,21 29 0,38  24 0,32  33 0,44 129 1,72 

Total 1442 19,33 1436 19,25 1384 18,55 1280 0,17 1918 25,71 7460 100 

Fonte: DATASUS, 2016 

 

As mulheres na faixa etária dos 80 a nos a mais são que mais tiveram número óbitos 
constatados no período estudado, 1.246 óbitos, 16,70% do total de óbitos registrados por neoplasias 
em idosas no estado. 

Percebe-se ainda que dentro de cada classificação de cor/raça os óbitos se mantem 
constantes nas quatro primeiras faixas etárias tendo um elevado número de mortos na ultima faixa 
etária, chamando atenção para a necessidade de se reforçar os cuidados contra esta enfermidade 
nesta fase da vida. 
 
 
Considerações finais 

 
Após a análise dos dados, observou-se que as taxas de mortalidade apresentaram, em 

média, uma certa estabilidade para o período do estudo. A taxa de mortalidade masculina sempre 
supera a feminina por uma boa margem, nos quinze anos pesquisados, demonstrando que quanto 
maior a idade, maior é a taxa de mortalidade e para o grupo com oitenta anos ou mais o resultado é 
bem significativo.  

No que se refere às taxas de mortalidade por neoplasias, em Mato Grosso do Sul, elas se 
mantêm praticamente estáveis ao longo do período, apesar do crescimento contínuo dos óbitos, o 
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que pode ser explicado pelo acelerado crescimento da população idosa, combinado à sobrevida das 
pessoas com câncer que vem aumentando muito nos últimos 20 anos.  

As doenças do aparelho respiratório, apresentaram uma proporção significativa, 
classificando-se como a terceira principal causa de morte em idosos. Um fato importante a ser 
considerado neste período, é a introdução da vacinação contra a gripe nas pessoas com mais de 60 
anos a partir de 1999. Os dados sugerem que, principalmente, para os grupos etários mais velhos a 
vacinação pode estar diminuindo a mortalidade dos idosos para este grupo de causas.  

Para que se tenha a prevenção da mortalidade precoce da população em geral, e dos idosos 
em particular, é importante diminuir as condições de risco mais importantes para doenças crônicas 
não transmissíveis – em especial as doenças isquêmicas do coração, doenças cerebrovasculares e 
diabetes mellitus: hipertensão, dislipidemia, sedentarismo, tabagismo, consumo de álcool, e 
obesidade.  

Vale ressaltar que o controle da hipertensão arterial e suas manifestações são essenciais na 
redução do risco de morte. O desenvolvimento de políticas voltadas para a promoção da saúde, bem 
como a prevenção de doenças têm que estar preocupadas em assegurar ao cidadão atenção à sua 
saúde. O acesso aos serviços de saúde, com qualidade – diagnóstico e tratamento adequados – é 
vital para que estas condições de risco sejam rapidamente identificadas e tratadas.  
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Abstract 
This paper synthetizes epistemological reflection in order to formalize the ontological knowledge on 
medicinal plants. In this regard, we refer to the literature and to the reflections of authors on human 
knowledge, particularly related to the conceptualization of ontology. Epistemological foundations of 
Herman Dooyeweerd’s philosophy, whose propositions formed the basis for this knowledge framework 
of phytochemicals, have been discussed. The progress of the digital system specialized in medicinal 
plant knowledge has been presented. 
 
Key works: Ontology. Botany. Medicinal Plants. Information Science. Digital Systems. 
 
 
Resumo 
Este artigo apresenta uma síntese dos trabalhos realizados pelos autores quanto à epistemologia 
para formalização de conhecimento ontológicos sobre plantas medicinais. Neste aspecto, recorre-se 
à literatura e às reflexões dos autores sobre o conhecimento humano e sobre a conceitualização de 
Ontologia. Discorre-se sobre as bases epistemológicas da filosofia de Herman Dooyeweerd, cujas 
proposições embasaram a arquitetura de conhecimentos para fitofármacos. São apresentados, 
também, os desenvolvimentos obtidos para um sistema digital especialista em conhecimento de 
plantas medicinais. 
 
Palavras chave: Ontologia. Botânica. Plantas Medicinais. Ciência da Informação. Sistemas Digitais. 
 
 
Introduction: Language, Knowledge and Ontology 
 

The origin of language is an important and complex factor in the process of human history, 
which was fundamental to expand the symbolic environment and the knowledge transfer from the 
perspective of triumphing over death and self-perpetuation (MARTINS JUNIOR & FREIRE, 2004, p. 
9). This language process contributes to another one, the one of individualization, slowly leading 
humans away from nature, i.e. seeing themselves as those who are able to dominate and exploit 
nature, which has always nurtured them since the earliest days. When referring to this central 
differentiation and based on his researches, Sigmund Freud stated: “the self was firstly and above all 
a body-self (MEILMAN; NEVES & BERNARDES, 2007, p. 77). 

This past is a field of archetypes, i.e., symbolic energies, which are informational fields such 
as the genome and the atomic structures. According to Richard Dawkins (1990), these fields are 
denominated memes and they are part of the informational assets of social memories, which may also 
be transmitted as well as the genes in the biotic process. Life experiences of the earliest days of 
humankind and the relationship of humans with plants and other living beings in order to obtain from 
them the treatment of body-self to escape death, and to live longer, may be transmitted to other 
generations, and possibly still continues until today, as a survival culture of our ancestors. 

Aldous Huxley ventured to say that “humans should have been first a pharmacologist than a 
farmer” (RAMOS & RAMOS, 1985, p. 193). Even considering the fact that humans used magic and 
other mythical-self artifices (MARTINS JUNIOR & FREIRE, 2004, P.8), this is the analogous way as 
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modern humans use science to deal with nature in order to understand and control it to their own 
benefit (CARVALHO, 2006, p. 130). According to Ronan (1987), whereas magic has evolved as an 
animistic view of nature that was inhabited and controlled by spirits and unseen forces, wizards played 
the vital role of taking these spirits and unseen forces under control by performing witchcraft and 
making magical potions. Following the same pattern, science and scientists act according to the same 
objectives, but using more powerful and sophisticated techniques. 

The development of cognitive activities of human beings took millennia through trials whose 
experiments had as main characteristic the progressive separateness of humans regarding their own 
environment and of humans among themselves. This was the basis for the classic science, exactly the 
total separateness between “the self and the other”, “the self and the world”, “body and mind” and 
“reason and unreason” (MARTINS JUNIOR, 2000). It may have been really important to humans to be 
impregnated with this learning so that now they realize that unpredictable behavioural systems are 
much greater in the natural world than it was assumed by the fathers of classic science, regarding the 
myth of teamwork and in the multidisciplinary and interdisciplinary approach. 

The multidisciplinary and interdisciplinary character of the research on medicinal plants has 
been recognized as a crucial aspect to the development of more elaborated, profound and reliable 
studies, with fewer probabilities of error and an antidote for the fractioning of the real world. Rescuing 
these memes should be understood as part of this culture of our human relationship with nature in the 
earliest days of our walk on this planet, as if our existence were independent and autonomous. 
Society needs this new conscience for the near future; otherwise it will be risking its own existence. 
Consequently, it is useful to consider the vegetable kingdom as the living beings that provide us with 
oxygen and food, but also heals the ego and body and maybe even the conscience of our unity with 
the cosmos. 

When it is postulated that the world is perceptible, i.e., that the knowledge exists as such, it 
states that the dogma of an essential unity of the world. It is assumed that the world is not a mosaic in 
which a plurality of worlds is encrusted, essentially strange to one another, but that it seems much 
more like an organism whose parts are ruled by the same principle, revealing it and being reduced to 
it. The ideal or the ultimate purpose of all philosophy and of all science is the truth, but the truth has no 
other sense than the reducing the phenomenal plurality to the essential unity: from facts to laws, from 
laws to principles, from principles to the essence or to the being. The kinship of all things and of all 
beings is the condition sine qua non for their possibility of being known. Therefore, Ontology may be 
defined as the network of entities and processes by which individuals and communities establish 
theories and beliefs on the formation of the world, including from the traditional culture to the academic 
knowledge. 

Etymologically, the term ontology from the Greek ontos for being and logos for word or 
thought. In general, studying ontology systems means defining categories for all existing things in the 
same domain (ALMEIDA & BAX, 2003, p.8). Thus, it is an explicit specification of a conceptualization 
(CORAZZON, 2002, p. 1). In addition, ontology should also define rules to regulate the connection 
between terms and relations. Ontology systems and relations between terms are created by 
specialized communities of each domain.  

Thus, Ontology may be seen as a catalogue of things, which are assumed to exist in a domain 
of interest (CORAZZON, 2002, p.1). The development of ontology systems is, necessarily, an 
interactive process. An ontology system is a model of a real domain in the world and the concepts of 
this system should reflect this reality. 

Therefore, an ontology system provides a common vocabulary for researchers who need to 
share information in one knowledge domain. The following are some reasons to develop an ontology 
system: 

1. Sharing a common understanding of the information structure among users and software 
agents; 

2. Enabling the reuse of knowledge domain; 
3. Explain the hypotheses on the domain; 
4. Distinguishing the knowledge on the domain and the knowledge on the operational 

knowledge; 
5. Analyzing the knowledge domain. 
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Objective 
 

The objective of this study was to develop a possible ontological structure to organize the 
knowledge on medicinal plants. This ontological structure may be used to organize information on 
phytochemicals and to build expert systems. 
 
Methodology 
 

Reflections presented in this paper are based on the critical reflection of authors as for the 
literature on this subject. The work of Herman Dooyeweerd was used as the epistemological and 
philosophical basis of our work, confronted by contemporaneous thinkers of computer science. 
Practical experiences of the authors in research and technology development regarding medicinal 
plants were also important. Ultimately, ontological diagrams were drawn to represent elementary 
knowledge on medicinal plants, using the ontology system Protégé. 
 
Results and Discussion 
 
Medicinal Plants, Knowledge, Economy and Ecology 

 
The use of plants for healing purposes by humanity is as anciently known as the very history of 

humans on Earth. The country that has the longest and ongoing tradition of practicing phytotherapy is 
China. In 2698 B.C., the legendary emperor Shen Nultg proved that 100 herbs were suitable for 
medical use. He mentions 252 plants in his “Canon of Herbs” and most of them are still being used 
(MENEZES, 2005, p. 8). One hundred years later, the emperor Huang Ti, formalized the Medical 
Theory in the “Nei Ching” (MENEZES, 2005, p.8). The evolution process of the so-called “healing art” 
took place empirically, in processes of trial and error methods. In this process, primitive people 
enabled the identification of species, and genera and as well as part of plants that were appropriate for 
medical use. They also enabled the recognition of their habitat and their harvest season. 

The historical background of knowledge on phytochemicals leads to the modern pharmaceutical 
industry. It is estimated that only the oil and the weapon industries are more powerful than the 
pharmaceutical industry. Taking into account only the USA, they spend 200 billion dollars each year 
on prescription drugs (ANGELL, 2007). In 2000, the world market of herbal medicines had a turnover 
of 19.6 billion dollars. In 2002, it was estimated that only in Europe the turnover would be US$ 7.5 
billion. Germany is the leading country in use of herbal medicines; with sales of US$ 2.7 billion and 
with the amount spent per capita/year of US$84.00 (PHYTOPHARM CONSULTING BERLIN, 2007). 
This means that 40% of all prescription drugs is consists of herbal medicines. 

In Brazil, statistics show that the private laboratories will produce more medications, with an 
increase of 20% per year. While conventional medications as whole, including synthetic medications 
increased 4% from 1999 to 2000, accounting US$ 6.2 billion; herbal medicines increased 15%. The 
amount of US$ 260 million of herbal medicines is sold in Brazil, half of the market value for herbal 
medicines in general, including all sorts of natural products. Evidently, it is still necessary, in part of 
this uses, to build scientific evidence and to be more careful to distinguish between what is a popular 
belief and what is real. Nevertheless, this will definitely be a potential future. This future might start an 
unprecedented war in the pharmaceutical industry, with a turnover of billions of dollars in medications 
and claims to conduct polls (P&D) so that they can charge high prices from their customers.  

Nevertheless, this behaviour is largely challenged by researchers (ANGELL, 2007). In contrast 
to the mentality underlying this industry, an alternative to look for ways to use medicinal plants, based 
on ancient knowledge and from a scientific perspective stands out, taking into account that this 
information should be related to a context that is necessarily linked to the preservation of biodiversity 
and of our genetic resources.  

The capacity to sustain the economic process has clear limits regarding regeneration and 
absorption of nature. It is important to realize that the set of values that direct our economic 
development, and consequently, our relation to the environment, finds an insuperable barrier: the 
limits of biosphere. This process is a predator system to promoting health and prevent disease 
performed by large pharmaceutical corporations. This system is somehow menacing and hidden by 
laws and obscure methods, market protection and monopoly. Therefore, managing sustainability is a 
great civilizational challenge in the following decades. 

This paper devotes a creative effort to merge ecological and economic thoughts, based on 
computer science as an integration tool. Both epistemological, and therefore scientific fields are 
Ecology and Economics. The etymological roots of these sciences are oikos that means house or 
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habitat and nomos that means law or norms and logos, that means knowledge (CRUZ, CAMPOS 
JUNIOR & PESSINI; 2008. p. 377). The meanings of these compound words are similar and 
complementary. Thus, it is certainly reasonable to speak of an economics of a natural system as well 
as behavioural ecology of stock exchange investors and also ethos values of the capitalist community 
and the trends on wealth flow and accumulation as exchanges and accumulation of symbolic 
information, which is money. Ecology and Economics are intertwined in all of these cases. They are 
broad and related phenomenological fields, inherent to living beings. 

In fact, what distinguishes these two sciences are two typical degrees of organization – the one 
of natural systems in which eventual symbolic relations are very small and valid for superior beings in 
the evolutionary scale and also the human system, which is both biotic and symbolic. However, 
distinct factors flow in both systems, but mass, energy and information exchange are common to both 
of them. Thus, epistemological foundations are established for a knowledge framework to be a 
framework of equalities and, at the same time, a framework of particularities. It is important to say that 
the notion of ecology presented here is not restricted to the biological sciences, but it includes 
inorganic systems such are lithosphere, atmosphere and hydrosphere. 

As far as the Economy is concerned, its well-known definitions are Microeconomics and 
Macroeconomics. Any action regarding production and consumption has broad effects in terms of both 
social and environmental contexts, since they remain outside of the market system and are thus called 
externalities (ACSELRAD, 1994). An externality takes place when the production or the consumption 
directly affects another productive or consumption process, including the production of natural capital 
and the use of environmental services, which means it is not mediated by the market system and 
therefore not being monetized (LIMA & VIEGAS, 2002). Considering that these externalities lead to 
high entropy, every economic process is entropic. In this context, Macroeconomics should abandon its 
exclusive analysis of the monetary flow and to be responsible for a fundamental task of our times: 
analysis of energy flow, leading the economy to adopt the necessary changes, to deduce the 
unsustainable transflux of low entropy in socio-economic processes into high entropy of productive 
activities, nowadays caused by human beings (STAHEL, 1994). Assuming it has not being done by 
human beings, i.e. the transflux minimization of low entropy into high entropy is a crucial factor in an 
ecological crisis, which the world is experiencing now.  

Without these tools, economists cannot analyze the economic performance closer to the reality. 
How would we know if the economy is growing, declining or if it is stagnated? How could it indicate the 
level of per capita income of a country? How could it be possible to analyze the associations between 
savings and investments? How could it be possible to define the policies on subsidies, on loans or on 
taxations, aiming at a more efficient economy? Another very important question in this context is 
whether each activity has its optimal scale, why does the macro economy (the aggregate of all micro 
activities) intend to always grow, but to never exceed the optimal scale? Market prices will need to 
reflect the optimal scale of the economy regarding the ecosystem, since the economic subsystem 
cannot grow indefinitely within the ecosystem, which is finite. 

  Irreversible externalities should be avoided at any cost and also the correct way is the 
biophysical limitation to economic expansion. Thus, the internalization of environmental costs is a 
major step towards the control of the use of natural resources and services. The accounting of 
national income fails to reflect the fact that current levels of prosperity (economic growth) are achieved 
through the progressive erosion of their own bases. If a factory pollutes a river to produce goods, the 
monetary value of the product will be included in the Gross Domestic Product (GDP) without 
pondering the environmental degradation. GDP and Gross National Product (GNP) do not reflect the 
fact that the income they measure is mainly unsustainable (DOWBOR, 2009). Therefore, the more an 
economic activity is harmful to the environment, the more it contributes to enhance the national 
income. 

The environmental crisis is notorious, consequence of the ecological economic crisis; both 
sciences are terribly distant from each other, regarding the current political-socio-economic model. 
Biophysical limits of the planet and its capacity to support and the increase of entropic process show 
that new paradigms for the survival of human species and of life on the planet should be adopted. 

Therefore, it is of paramount importance to create methods to measure costs and benefits of 
expanding the human activity, tasks to be carried out by biologists, agronomists, economists and 
sociologists and that will constitute the analysis field of ecological economy. Time has come not to 
change the environment because of the population growth, but to carefully plan the population growth 
because of the environment. 
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Information and Biodiversity on Medicinal Plants  

 
  Several books and papers as well as the culture show the benefits obtained from the use of 

medicinal plants. Brazil is one of the most benefited countries due to its enormous biodiversity. 
Although there is a huge amount of information about the use of medicinal plants, the information is 
dispersed and contradictory. Therefore, this situation leads people to believe that they may use 
medicinal plants indiscriminately without putting their health in danger and without measurable 
consequences. 

In this context, seeking information that may be dispersed or that are from distinct disciplines 
such as: soil and pharmacology, ethnobotany, market economy, active principle and plant cultivation, 
companies with specialized equipment and phytochemicals, among others may lead to hours and 
hours of hard work and a complex accomplishment. To perform this task, it is important to integrate 
knowledge on medicinal plants in order to have rapid and secure access to databases that 
interconnect the beginning and the end of each information chain (a network, instead of hierarchical 
relationships), making a link of correlations with other disciplines (MARTINS JUNIOR et al., 2005-
2007).. The purpose is to use the knowledge framework for research, to develop products and 
methods, in consonance to a new world paradigm to respect and preserve natural resources.  

Information on medicinal plants has usually not been presented in an integrated way and the 
meanings of the concepts used are usually not found, so that the users could have a comprehensive 
understanding of these concepts that would help them to make decisions. The aim of structuring an 
ethnobotanical ontology on digital database is to make knowledge on constant change available and 
contextualized, taking into consideration not only physical aspects, but all the knowledge that is 
commonly shared by communities (scientific community, researchers as well as the population). This 
is a practical field to improve and form new knowledge within the sociocultural perspective. 

  The organization of knowledge is deeply rooted in our culture and it cannot always be seen 
from just one point of view. Undoubtedly, it requires an interdisciplinary approach and should be 
implicit in the knowledge framework of medicinal plants. In this context, “the observation of the real 
world, bearing in mind that everything just makes sense related to something, being based on the idea 
that the reality , although one and undivided, is shown as aspects, with its own ways existing and/or of 
being in relation to another aspect of the same reality” (MARTINS JUNIOR, 2000, pág.71). When an 
interdisciplinary approach is proposed, it is aimed at criticizing the fact that the nature of information is 
built today in a way that makes the treatment of objects takes place in a non-supportive way, 
undervaluing the complexity of phenomena, and their interconnections with the objects of studies of 
other disciplines with barriers created by the “private capital” of knowledge and by the endogenous 
grammar that makes the knowledge on that topic only accessed by experts on this language code. 
The interdisciplinary activity implies in changing the disciplines involved in exchange of knowledge, 
considering that “it is established as epistemological reflection on the division of knowledge in order to 
extract its relations of interdependence and of reciprocal connections” (MARTINS JUNIOR, 2000). 

Another important factor refers to concepts and methods, which are used to cultivate 
pharmacopoeia plants, harvest, handling and procedures regarding the production of herbal medicines 
in an ecological and economical way, aiming at benefits both for the customer and for the producer. 

Those that benefit the most from the building of a system that integrates this way of thinking and 
that seeks a formal and at the same time a scientific language, are farmers, scientists, rural 
communities, the government, companies, periphery of large urban areas and, indirectly, the 
population of large cities, which will be able to use information that, in the past, was restricted or 
unknown. It is possible to predict the consequences of actions resulting from the access to information 
as a chain reaction, such as: land use, identification of flora species, auxiliary prophylactic and/or in 
the treatment of human or animal conditions, awareness of ecosystem preservation, investment, 
research, taxes, export and work, among others. 

 
Fundamental Epistemology 

 
According to the concept presented by the Dutch philosopher Herman Dooyeweerd, the cosmos 

is governed by laws, which affect all levels of reality, from mental abstractions to sensitive 
phenomena, also including, phenomena that probably escape from our perception. Even though these 
laws are boundaries between the Creative Principle and the manifest world (GOUVÊA, 1996, p. 9-10), 
they enjoy sovereignty, but they do not have autonomy since each element is related to all the others. 
Each object and entity only has meaning if it is related to something. This is a key consideration 
brought about by Herman Dooyeweerd: “The reality is meaning” (MARTINS JUNIOR, 2000). 
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Human’s very perception and cognition of reality is multifaceted. The parts that comprise the 

whole barely exist by themselves. These modalities enumerated by Dooyeweerd are abstractions of 
the real world and are comprised of subjects, objects, things, associations or functions that stand as a 
world of its own. The case discussed in this paper is the context of medicinal plants, comprising a wide 
range of elements epistemologically apprehensible and interrelated, such as: active principles, soils, 
economic significance, phytosociological relations, market, production of medications, taxonomy, 
pharmacognosy, ethnobotany, etc. 

Herman Dooyeweerd wrote widely on these themes and preceded, under several aspects, other 
major contributions to the contemporary thought. The Dooyeweerdian School advocates the systemic 
reasoning and the necessary interdisciplinary approach, particularly in this current time, so that it may 
manage the complexity of the world and of our relationship with the nature both in theory and in 
practice. The school of thought that report these theories is denominated Cosmonomic Idea School or 
simply Cosmonomic Idea – Das Wijsbegeert das Wetsidee (DOOYEWEERD, 1969). 

Reflections presented in this paper have a hermeneutic origin in the seminal work of Herman 
Dooyeweerd (1958) who provides epistemological foundations for the analysis of the description of 
cosmos or world; with irreducible and interconnected units in the real world. These units are described 
as modalities (CARVALHO 2006, p. 190-199). The following are examples of modalities: numerical, 
spatial, kinematic, physical, biotic, psychic, sensitive, logical, historical, linguistic, social, economic, 
aesthetical, legal and pistic. 

The world set is seen as a whole and as inseparable. This notion is strongly determined by the 
notion of meaning, once each being in the universe gives meaning to others and gets meaning from 
them. There may be several types of meanings; on the other hand, it may be said that everything is 
significant in its own modality and that everything is significance at the same time, depending on the 
association that we have in mind in each situation. 

  In the context of pharmacopoeia plants, each modality relevant to the subject was described 
briefly in Table 1, which shows the original form. In sequence, the scope of each modality is 
developed and inserted in the context of medicinal plants, investigating the complexity of information 
addressed in knowledge framework. 

 
Table 1. Modalities and significant centres, proposed by Herman Dooyeweerd 

MODALITIES   SIGNIFICANT CENTERS 

1. Numerical Small quantities (numbers) 

2. Spatial Continual extension 

3. Kinematic Motion 

4. Physical Energy and matter 

5. Biotic Vitality (life) 

6. Sensitive (Psychic) Feeling/ to feel 

7. Logical (analytical) Distinction 

8. Historical Formative power of culture 

9. Linguistic Symbolic meaning 

10. Social Social intercourse 

11. Economic Frugality in management of scarce resources 

or savings 

12. Esthetical Harmony 

13. Legal Fair compensation 

14. Moral Finding love in temporal relationships 

15. Pistic Faith, firm assurance, stability, inherent trust 

              Adapted from MARTINS JUNIOR, 2000. 
 

 Numerical: Preliminarily, medicinal plants may be defined as those that help human beings 
from a therapeutic perspective, fighting some organ dysfunction and helping with its 
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metabolism. Thus, it is possible to understand that not all plant species have healing 
properties and there is certainly a finite number of species; although it is still impossible to 
state the exact amount. Moreover, the type of associations among species and also 
associations of the species with the environment, the number of pathologies and of plants and 
their associations of one-to-many, many-to-one and many-to-many should also be considered. 
It is also feasible to specify the number of recognized active principles contained in plants, its 
possible interactions with organic molecules, and the proper scientific name with its respective 
common name(s). 

 Spatial: Phytosociology describes the territorial distribution of medicinal plants at a territorial 
level. And there are associations between the territorial distribution of medicinal plants and 
their morphological, anatomical, adaptive, physiological and reproductive and other structures 
regarding geographical location in a certain continent or region. 

 Physical: The laws of physics and the physical environment restrict the development of plants 
and they respond by means of their organic adaptations and peculiarities. The evolution of 
plants as well as their adaptive flexibility of each specimen and its biological structure, 
functions, structures, biotic and abiotic interactions are all responses to the physical 
environment. 

 Biotic: It is proper to this modality to have characteristics that are more complex than those of 
former modalities, since it involves emerging aspects, such as learning and reproducibility. It is 
essential to define characteristics regarding the life of plants, considering structural aspects of 
the vegetable kingdom, their associations with the environment, their biochemical reactions 
and their molecules with a medicinal potential. It is highly recommended to define anatomically 
the parts of the plants in order to make it clear which part should be indicated for each case. 

 Psychological: When facing psychiatric disorders, the medicinal plant properties related to 
the functions of the nervous system are crucial, whether as tea or as herbal medicines. Any 
type of reaction to external stimuli, both at a molecular level and at a mechanical adaptive 
level, represents a response of the nervous system. It is significant to report whether the 
sensitivity accounts for some type of structure at a molecular level that allows the interaction 
with human organic receptors and therefore, it may be used as a pharmacological target. 

 Logical or Analytical: Analysis is a method of logically classifying reality in order to 
understand it and to interpret it. Studies on the vegetable kingdom, particularly those related to 
therapeutic properties, aim at representing the knowledge and the further use of knowledge in 
productive and economic activities. However, this should be carried out without causing 
damage to the environment or even leading to the extinction of species caused by extractive 
use. It is reasonable to analyse and organize all set of data, information and knowledge in a 
logical and propaedeutic structure, but without reducing the understanding to isolated and 
autonomous factors. 

 Historical: This modality focuses on the historical processes in which human beings have 
used plants for healing purposes. Ethnobotany shows the associations between plants and a 
particular group or population that benefits from the pharmacological properties of plants and 
whose knowledge has been transmitted from generation to generation. It is worthy to record 
information from popular culture, and records from historians and naturalists, aiming to trace 
the paths of research on new plant-derived medications. 

 Linguistic: In the interface of consultation with a digital system user, it is necessary to have 
well-adjusted semiotics to the learning process, with meaning easily recognizable meaning. 
Although the proposed system has a broad scope and great complexity, it will only be viable to 
the final user if its presentation or navigation is carried out in a practical and intuitive way and 
having a vocabulary of concepts focusing on ontological features.  

 Economic: Since human beings changed from a nomadic life to a sedentary lifestyle, they 
began to develop and to depend on economy and savings for their survival activities. This is 
not different with the cultivation of medicinal plants at home that becomes processed product 
and gains market value. This evolution brought a remarkable knowledge originated in 
medicinal plant cultivation and the medicinal plant use to fight certain pathologies over history. 
Technology is also used to understand physiological processes and processes of medicine 
production, which will be added to the medicine price. Econometric formulas can also be used 
for agriculture extraction of wild plants. 

 Legal: Plants, as well as their derivative products (extracts, herbal medicines, dry parts, barks, 
roots, leaves, etc.) have a wide dimension in social relationships. Particularly when economic 
relationships are established among the producer, the intermediary, the pharmacist, the 
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medicine maker, the user and among others, thus physical and legal persons with relevant 
legal responsibilities are also stablished, including its regulation by professional councils. 
Norms must be respected in order to save lives and to preserve health safety. 

 Pistic: It is derived from the Greek language. Pistis in Greek means faith. Faith not just as a 
system of beliefs, but depending on the intellectual experience, feelings, and historical 
experience whether from a personal or from a collective perspective. Therefore, pistis should 
not be mistakenly confused with any particular belief of a given religion. It is above all inherent 
to human being and not a system of particular symbols. Thus, in some cultures, plants may 
have a symbolic and/or mystic representation, interacting with other ritualistic aspects in 
search of a specific cure or of being successful at a particular work. 

 
Ontology of Information on Medicinal Plants 
 

Capturing the human knowledge and making it explicit is not a simple task. The problem 
increases when there is the intention to record the human experience and represent it as digital 
systems. Thus, analyzing the knowledge and mapping it digitally is an important challenge for several 
knowledge areas nowadays. 

Knowledge representation is a multidisciplinary subject that applies theories and techniques of 
logic, ontology and computer science. Logic provides a formal structure and inference rules; 
ontologies define the type of things, the things and their relations in the field of applications, so that 
they may be represented. Computer science deals with applications and system development. 
 Without logic, knowledge representation does not have criteria to determine whether 
statements are contradictory or redundant. Without ontologies, terms and symbols may not be 
accurately defined, or have their meaning shared. Without computational models, logic and ontology 
could not be implemented in a computer. 
 From the half of the twentieth century, there is a documentary boom (or an information boom) 
by publishing and circulating thousands of academic journals (ALMEIDA & BAX, 2003). Thus, since 
entropy is addressed in an ecological-economic context, it is viable to use the term entropy in an 
informational area since it is understood in the Statistical Mechanics as the number of ways 
elementary particles of a system may be structured under some circumstances. It goes beyond the 
meaning of entropy as a disorder, to emphasize more and more the aspect of multiplication of choice, 
since the code combination provides more and more information. Having in mind that the Internet and 
its endless possibilities of hyperlinks, there is a context of non-linear language; a highly complex 
context, which is also marked by unpredictability. This is because information takes many directions 
and generates new knowledge that places the user in a virtual world that resembles chaos, that is, the 
most commonly known definition of entropy is disorder, in the context of Classical Thermodynamics. 
 In the theory of communication, information is the volume of freedom of choice to compose the 
message (AZEVEDO, 2004) whereas, in the open systems, information is the amount of uncertainty to 
be exposed (a wealth of symbolic combinations). Having in mind these two premises and knowing that 
the recipient of the message will be able to prevent and reduce this uncertainty by means of his/her 
choice, thus, it is concluded that entropy grows and it is also the increase of the informational potential 
of a certain source. 
  A conceptual system (Figure 1) was proposed to standardize system knowledge codification. 
The interface with users enables requests to the database, where there are applications that store and 
share data. The conceptual scheme (representing the common knowledge) links the three circles, 
providing common definitions of entities of application and of the relationship among them. 
Nonetheless, the problem is to develop compatible semantics among heterogeneous sources and 
systems. Signification is easily interpreted by people, but computers have great limitations in this 
regard. 

After defining an initial version of ontology, it is possible to be assessed and corrected, using it 
in applications or problem solving methods, or discussing it with experts. As a result, it is virtually 
always necessary to revise the initial ontology. This interactive process continues through the whole 
ontology life cycle. Figure 2 represents the first approach to the ontology of medicinal plants 
developed using the Protégé Programme (http://protege.stanford.edu/). Figure 3 shows the same 
ontology, but seen from another point of view in which instances of classes also appear, projected with 
the help of Visio program.  
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The methodology used to formalize the information and the understanding was to develop a 

map of the universe of medicinal plants, seeking to locate them in cosmic terms. Conceptual maps are 
structures, schemes or charts used to represent the way a person understands and to know about a 
particular subject (LIMA, 2004). Although the conceptual map does not represent a semantic content 
of a term, it may be particularly resourceful to show a semiotic scheme that might retrieve information 
and build knowledge. 
 

Figure 1. Conceptual System 

 

 
 
The conceptual map is used for several purposes. In the present case, this tool is considered 

from conception of a complex structure to reach the friendliest design possible, making it easy to 
structure texts, images, documents, hypertexts/hypermedia and websites. Conceptual maps also aim 
at making the learning process easier (LIMA ,2004), showing the interrelation of concepts and the 
interdisciplinary view of medicinal plants. In a broad context of information, the conceptual map helps 
to organize ideas and to express a broad and useful view. It is, also a way of acquiring and 
transmitting knowledge. Therefore, it is not difficult to find contradictions or fails in the organized 
material. Other related words and concepts are: semantic network, knowledge structure, cognitive 
structure, cognitive map, mental map or web map. 

The conceptual map of Figure 4 was designed having relevant information of each plant 
species, which will be recognized by its scientific name as its signature. It is postulated that knowledge 
will be according to each plant and to its ontological relations within cosmic terms. Conflicts with 
species, which have more than one scientific name (synonymy), were solved with computer resources 
so that only one species is identified. 

All plants have several characteristics in common. However, due to their use and/or to their 
biotic or economic components, information may be specific to its group and the knowledge may be 
stored in different databases within the ontological digital system. For instance, a plant that may be 
used as an allopathic herbal medicine and another as a homeopathic remedy, with different forms of 
use and treatment, which implies a database with attributes for each one. Each database requires a 
“signature” corresponding to each plant in order to recognize its inherent characteristics and its 
environmental and social interactions. 
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Figure 2. Protégé Image Program with an ontology model for medicinal plants 

 

 
It is crucial to know what each concept is and how it is related to other concepts from the 

botanical to the economic fields, according to the presented purpose. The objective is to show that, in 
several cases, the fragmented studies on science may not represent the complexity that this issue 
demands. Building a system for inquiries also implies in a friendly interface that might present 
propaedeutic way to build knowledge, both for the researchers and for the cognizing individuals. 

Another important factor is related to concepts and methods used for plant cultivation 
regarding pharmacopeia, harvest, handling, manufacturing and procedures to produce herbal 
medicines in a proper ecological-economical way, so that both the consumer and the producer may 
benefit from it. 
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Figure 3: First macro-approach of medicinal plant ontology 
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cooperatives, viability analysis and 

financial management 

Identification, characterization, cultivation 
and domestication of native plants, and 
validation of exotic species 

 

Identifying groups of natural active 
principles contained in organs of medicinal 
plants/cosmeceuticals 

Database of characteristics of several 
plants both for lay people and for 
professionals 

Studies on the influence of organic 
fertilization in the production of plant 
biomass and on the contents of active 
principles in a particular area 

Financial management modelling – economic 
viability model for rural properties 

Product identification as for substitutes 
and complements 

Prospective analysis of production history 
for economic and financial strategies to be 

readopted 

Viability models of the size of areas 
to be planted 

Phytochemicals/Phytother

apy 

 

Economy 

Medicinal plant database already in use 
as remedies 

Studies on mixtures of medicinal plants 
and vegetables 

Silage, logistics and 
cooperative 

Current nomenclature of soil 
suitability 

Exposition and stimuli to 
adherence to soil conservation 

techniques 

Framework for a sustainable 
agriculture model in 
smallholdings 

Advanced techniques of 
soil regeneration 

Mapping and geoprocessing 
micro-watershed data 

Study of micro-watershed 
entropic maturity 

Figure 4. Examples of broad interrelated and clustered themes for the production of information, including executable programs, particularly the economic model programs  
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Final Considerations 

 
In conclusion, the adopted ontological-epistemological approach constitutes a reliable method 

to systematize nature, as elements that combine and cooperate among themselves. Knowledge 
should be represented in a way that it shows the dependence and the interconnectivity in our 
universe. 

The proposed task shows a considerable complexity, nevertheless, it opens a broad space for 
a further ongoing evolution. The conceptual and computational development shown formed the basis 
focused on research: work method, epistemological perspective, knowledge structure and 
organization, graphic schemes, database, ontological concepts, reliable database of validated plants 
and several others known for their popular use. It is important to highlight that the contacts with 
several experts have been helpful to develop this interdisciplinary approach of studies of medicinal 
plants.  
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Resumo  
Este trabalho apresenta os resultados do projeto de implantação da Estação de Territorialização (ET) 
no Laboratório de Educação Profissional em Vigilância em Saúde da Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio (LAVSA/EPSJV/FIOCRUZ). O objetivo foi dar suporte tecnológico aos processos 
formativos e de pesquisa visando ampliar as possibilidades do ‘trabalho territorializado em saúde’, 
tendo como base teórico-metodológica o processo de Territorialização em Saúde. Este método 
caracteriza-se um processo de observação, sistemática e intensiva de uma realidade para 
compreensão das condições de vida e situação de saúde de populações, possibilitando identificar 
determinantes sociais da saúde, localizar riscos e vulnerabilidades em grupo, pessoas e ambiente, de 
modo a intervir com maior efetividade e eficácia na resolução de problemas de saúde e ambiente. 
Para tanto, utiliza técnicas de pesquisa-ação, história de vida, entrevistas, produção de imagens, 
mapeamento e geoprocessamento, para produzir mapas dinâmicos de contextos para análise 
espacial de variáveis socioeconômicas, epidemiológicas e outras, dando suporte ao Planejamento 
Estratégico em Saúde (PES). Além disso, busca-se desenvolver também como estratégia pedagógica 
de produção de conhecimento compartilhado no trabalho de campo. O trabalho de campo tem o 
potencial de produzir conhecimento não somente na sala de aula, mas principalmente no processo 
que se estabelece entre aluno e o território em estudo.  
 
Palavras-chave: Território; Vigilância em Saúde; Informação; Trabalho de Campo.  
 
 
Abstract 
This work presents the results of the project of implementation of the Territorialization Station (ET) in 
the Laboratory of Professional Education in Health Surveillance of the Polytechnic School of Health 
Joaquim Venâncio (LAVSA / EPSJV / FIOCRUZ). The objective was to provide technological support 
to the training and research processes aiming to expand the possibilities of 'territorialized work in 
health', having as theoretical-methodological basis the process of Territorialization in Health. This 
method is characterized by an observation process, systematic and intensive Of a reality for 
understanding the conditions of life and health situation of populations, making it possible to identify 
social determinants of health, to identify risks and vulnerabilities in groups, people and the 
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environment, in order to intervene more effectively and effectively in the resolution of health problems 
and environment. To do so, it uses research-action techniques, life history, interviews, image 
production, mapping and geoprocessing, to produce dynamic maps of contexts for spatial analysis of 
socioeconomic, epidemiological and other variables, supporting the Strategic Health Planning (PES ). 
In addition, it also seeks to develop as a pedagogical strategy for the production of shared knowledge 
in fieldwork. Fieldwork has the potential to produce knowledge not only in the classroom, but mainly in 
the process that is established between the student and the territory under study. 
 
Key works: Territory; Health Surveillance; Information; Fieldwork 
 
 
Introdução 

 
Desde 1996, o Laboratório de Educação Profissional em Vigilância em Saúde (LAVSA) da 

Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/FIOCRUZ) vem trabalhando o tema território 
e territorialização em saúde nos currículos e nas práticas de campo dos cursos de formação técnica 
voltados para a vigilância em saúde.  

Em 2009, o LAVSA propõe o projeto “Estação de Territorialização (ET): Educação e Pesquisa 
em Saúde e Ambiente” criando na EPSJV uma estrutura composta por profissionais e equipamentos 
adequados, que possibilitaria a ampliação de processos formativos que utilizam a metodologia da 
territorialização em saúde, fomentando ainda a pesquisa e a inovação no que tange ao processo de 

‘trabalho territorializado’ (GONDIM et al, 2008).  
Um dos fatores que impulsionaram a adoção de práticas de territorialização no processo de 

trabalho em saúde tem como um dos seus pressupostos o fato de que o Sistema Único de Saúde 
(SUS) prevê uma organização territorial para o funcionamento da atenção a saúde, levando desse 
modo a um maior interesse sobre os critérios de delimitação de territórios para a saúde como área 
político-administrativa. Este aspecto levou a uma utilização para categoria território com maior ênfase 
propriamente na repartição do espaço do que no seu potencial para se fazer a análise dos processos 
sociais para o entendimento do processo saúde-doença. 

 
Objetivo 

  
O objetivo principal da tecnologia da Territorialização em Saúde é ampliar a capacidade de 

gestão das equipes de saúde no território, por meio de processos territorializados em saúde. Como 
estratégia pedagógica, articula-se com a pesquisa sobre as condições de vida e a situação de saúde, 
sendo o eixo dos processos pedagógicos, onde a produção da informação deve ser entendida como 
um insumo para que se dê o desenvolvimento da aprendizagem.  

A proposta da ET é conceber a territorialização como método de obtenção e de análise de 
informações sobre as condições de vida e saúde de populações. É uma técnica para se entender os 
contextos de uso do território em todos os níveis das atividades humanas (econômicos, sociais,  
 
 
culturais, políticos etc), viabilizando o “território como uma categoria de análise social” (SANTOS, 
1999). Um caminho metodológico de aproximação e análise da realidade e a produção social da 
saúde para utilização em processos formativos e em pesquisas. 

 
Procedimentos Metodológicos  

 
A Territorialização compõe uma das ferramentas básicas do planejamento estratégico 

situacional, que visa subsidiar uma prática concreta em qualquer dimensão da realidade social e 
histórica, contemplando simultaneamente a formulação de políticas, o planejamento e a programação 
dentro de um esquema teórico-metodológico de planificação situacional para o desenvolvimento dos 
Sistemas Locais de Saúde. Tem como base a teoria da produção social, onde se entende a realidade 
como uma totalidade indivisível, em que tudo que existe em sociedade é produzido pelo homem.  

Este arcabouço teórico-prático tem como base o conceito da Vigilância em Saúde entendida 
aqui como uma proposta de organização tecnológica do trabalho em saúde, com base no território e 
estruturada por práticas articuladas de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde de 
grupos populacionais, em suas dimensões coletiva e individual. Esta concepção tem como objeto do 
trabalho os problemas de saúde de grupos populacionais específicos em uma base territorial própria 
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e comum e, como objetivo, a elaboração de um diagnóstico das condições de vida e de situação de 
saúde visando a intervenção em saúde através de planos de ação. 

 
Território e contexto: categorias de análise para a territorialização  
 
O território é um conceito essencial para análise da realidade social que, muito além de ser 

meramente um recorte espacial, em se tratando de pesquisa social e humana refere-se ao território 
que é ocupado pelas pessoas e grupos sociais convivendo numa dinâmica de interação social que 
apresenta diferentes contextos de uso dos recursos de seu território e consequentemente, de 
condições de vida e situação de saúde.  

Milton Santos (1999) entende o território como um todo indissociável. Esquematicamente 
dizemos que neste espaço existem elementos ou objetos naturais e objetos elaborados pela 
sociedade humana, levando em conta todos os objetos existentes numa extensão contínua, todos 
sem exceção, supondo a existência dos objetos como sistemas e não apenas como coleções. Para 
ele, o papel do território é tanto simbólico quanto funcional, em que os objetos e suas formas 
aparecem como uma condição da ação e meios de existência que o agir humano deve, em um 
momento certo, levar em conta. 

A ideia baseia-se em primeiro lugar, na compreensão dos contextos de uso dos territórios 
através da identificação, coleta e análise de informações sobre o sistema de objetos e ações 
existentes. Este conjunto de objetos e ações produz determinados contextos de integração social que 
apresentam certa regularidade de acordo com as regras e os recursos sociais locais terminando por 
estruturar a vida social dos territórios (MONKEN, M. 2008).  

Ao trabalhar o contexto dos territórios da vida cotidiana de populações, deve-se ter em mente, 
que a territorialidade humana tem que ser entendida como produto da prática social. Esse processo 
envolve assim a apropriação, os limites e a intenção de poder sobre uma porção precisa do espaço. 
Essa territorialidade é decisiva para a compreensão das questões essenciais, para a correta, e 
adequada, delimitação do espaço geográfico que se constituirá na arena de implementação de novas 
práticas de vigilância em saúde e na expressão de territorialidade que a ele se associa. (MONKEN e 
BARCELLOS, 2005; MONKEN e GONDIM, 2016) 

 
A Estação de Territorialização: interagindo estratégia pedagógica, instrumentos de 

pesquisa e categorias de análise  
 
Os processos formativos na EPSJV que se entrelaçam com a ET têm como eixo curricular, 

uma estratégia pedagógica que se realiza através de um Trabalho de Campo baseado na prática 
estratégica da Vigilância em Saúde (informação-decisão-ação). Neste processo os alunos elaboram 
um diagnóstico de condições de vida e situação de saúde e planos de ação de territórios através da 
pesquisa de informações se se utilizando de instrumentos de produção de imagem – vídeos e  
 
fotografias, geoprocessamento e mapas artesanais e de roteiros para observação de campo e para 
entrevista.  

A estratégia pedagógica do trabalho de campo em territorialização possui, simultaneamente, 
uma natureza educativa e investigativa. A primeira afirma-se no interior do processo pedagógico, em 
função das mediações que estabelece entre os saberes e as práticas cotidianas, resignificando a 
aprendizagem na articulação escola-serviços-comunidade. A segunda se constrói, pela busca 
sistemática de informações sobre um território, através de metodologias quantitativas, qualitativas e 
técnicas de territorialização, revelando realidades sócio-sanitárias-espaciais e a articulação 
trabalhador-serviços-práticas (GONDIM & MONKEN, 2003).  

Esta estratégia pedagógica de aprendizagem preenche alguns requisitos básicos que se 
incorporam aos processos formativos que dele se utilizam: 1) ser capaz de reconstruir o 
conhecimento do aluno, atuante num determinado território e sistema de saúde local; 2) ser uma 
ferramenta teórica e prática adequada para o processo pedagógico de qualificação de profissionais 
de saúde para possibilitar a intervenção nos contextos sociais locais; 3) induzir a interatividade entre 
sujeito e objeto de estudo na pesquisa, isto é, entre o aluno e os contextos sociais de uso do 
território; 4) a pesquisa no trabalho de campo deve refletir os conceitos e categorias propostas, 
permitindo a compreensão dos contextos de vida no território, suas especificidades e situação de 
saúde e as possibilidades de ação dos serviços e das comunidades; 5) os instrumentos pedagógicos 
e investigativos devem ser adequados à pesquisa bem como para a aprendizagem.  

Este processo se dá mediante uma relação aberta e permanente, ou seja, um contexto de 
compreensão comum, enriquecido permanentemente pelos instrumentos de pesquisa e de 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   609 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
aprendizagem previstos no trabalho de campo, através das contribuições singulares de cada um dos 
seus diferentes instrumentos, segundo suas possibilidades e competências.  

Tendo como referência a pesquisa qualitativa, o trabalho de campo apresenta-se como uma 
possibilidade de conseguirmos não só uma aproximação com aquilo que desejamos conhecer e 
estudar, mas também de produzir conhecimento, partindo da realidade presente no campo. Este 
movimento estabelece um rico diálogo com a realidade, fazendo com que se estimule uma importante 
relação do aluno com a realidade social, seus sujeitos, territórios e contextos.  

Milton Santos assinala que precisamos “fazer falar o território” (SANTOS, 1999) que, nessa 
abordagem, e utilizando-se de determinados instrumentos, surge como o caminho para apreender o 
contexto observado a fim de situar a própria formação do aluno. 

O processo de Territorialização para o ensino e a pesquisa, contem esquematicamente fases 
de aproximação e compreensão da realidade social a partir do olhar sobre o território (OLIVEIRA, 
1992). Este processo s e inicia a partir da apreensão sensorial e sensível, baseada no conhecimento 
prático do estudante e/ou pesquisador, um espaço perceptivo vivenciado na relação com o mundo, 
fruto do recolhimento livre da experiência do estudante-pesquisador, que no caso de formação de 
trabalhadores, pode ser o seu próprio território de atuação profissional. Um território em estado bruto 
– uma realidade fundada em sentimentos, argumentos confusos e raciocínios impulsivos, do ver 
imediato, do livre olhar e da primeira identificação. Um produto caótico, mas de máxima importância 
subjetiva, que reflete a complexidade percebida do universo ainda não racionalizado 
conscientemente. Esta fase é fundamental, pois trás a tona a possibilidade da interação de saberes 
subjetivos e de construção de um novo conhecimento desenvolvido no processo de territorialização. 
Do ‘livre olhar’ passamos para um ‘olhar interessado’, de observar o contexto social local em estudo 
realizando descrições produzindo uma rede de classificações, cujo sentido é passar do resíduo 
“caótico” do viés perceptivo para o conhecimento construído, para localizar, classificar, discriminar ou 
mesmo definir o contexto social local, chegando a um diagnóstico descritivo no tempo e espaço. Este 
momento permite começar a busca do ver além, contribuindo para fase interpretativa, para realizar 
análises e sínteses dinâmicas, onde o contexto é o encontro das conexões entre os diversos 
elementos que fazem parte da realidade social. É o ver além, do olhar encadeado, ao contrário do 
livre olhar. Os elementos classificados no nível anterior passam agora a compor uma trama 
sequenciada de interpretações contextuais. Tal dinamismo responde por um estudo processual, 
resgatando dos componentes da realidade um movimento que recria novos movimentos. Assim, o 
território deixa de ser apenas um espaço cartografado ou mapeado, delimitado geograficamente, para 
ser produto de vários processos que evidenciam sua explicação, sua interpretação mais ampla e 
profunda. A última fase viabiliza a reconstrução do conhecimento, onde não há distinção entre sujeito 
e objeto do conhecimento. Este nível, interativo, pratica um produto da revisão (ou da reflexão) sobre 
o contexto social local (OLIVEIRA, 1992; MONKEN,2008).  

 
Os instrumentos de pesquisa utilizados na Estação de Territorialização  
 
Para atingir os objetivos pretendidos no processo de Territorialização, compreendendo os 

âmbitos investigativos e pedagógicos da tecnologia proposta, exige-se dos instrumentos capacidade 
de aprofundamento na investigação e conseqüentemente na aprendizagem, flexibilidade nos diversos 
usos e aplicações, criatividade no seu manuseio e nas formas dos seus produtos e principalmente 
possibilidades de interatividade com o objeto de conhecimento e com os meios empregados nesse 
processo (GONDIM & MONKEN, 2003).  

Um dos principais instrumentos de pesquisa e de aprendizagem que vem sendo desenvolvido 
no âmbito do processo de Territorialização são os roteiros de entrevista, que tem como objetivo 
contribuir na compreensão da percepção de cada ator social sobre as condições de vida e a situação 
de saúde do território-população.  
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Figura 1: Entrevista em campo. Curso de Pós Graduação de Especialização em Saúde 
Ambiental do Instituto Leônidas e Maria Deane, Manaus (ILMD/FIOCRUZ AMAZÔNIA). 
 
Outro roteiro é o utilizado para observação de campo como uma técnica baseada no método 

observacional, que permite in loco o trato pedagógico da realidade através da percepção e vivência 
do aluno no reconhecimento das condições de vida e situação de saúde da população em um 
território.  

O processo de territorialização desenvolvido se baseia amplamente na técnica de 
mapeamento que permite visualizar e analisar informações georreferenciadas onde todas as 
informações são associadas a um território, isto é, são localizadas geograficamente, propiciando a 
incorporação de variáveis para a análise da situação de saúde. O mapeamento permite 
sobremaneira, trabalhar a síntese geográfica aproximando e (re)construindo sua totalidade, buscando 
suas expressões territoriais e representando-as através de mapas condicionados pela própria entrada 
de dados.  

Outra ferramenta proposta é utilizar a produção de imagem, por intermédio de fotografias e 
vídeos curtos. A roteirização de produção de imagens sobre os contextos sociais locais e a situação 
de saúde, pode servir sobremaneira para o reconhecimento dos objetos e ações no território, da 
dinâmica social e suas regras e recursos envolvidos na produção da saúde ou da doença. (MONKEN, 
2008; MONKEN, GONDIM et al, 2016a) 
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Figura 2: Mapeamento artesanal. Curso de Qualificação Profissional de Agentes Locais 
de Vigilância em Saúde, Rio de janeiro. 

 
 
Resultados 
 

Entre os anos de 2009 e 2016 a ET desenvolveu, coordenou e produziu várias praticas de 
Territorialização em cursos, em projetos de cooperação estratégica pela EPSJV a nível nacional e 
internacional e em projetos de pesquisa acadêmica.  

Em uma de suas participações em projetos, a ET desenvolveu o método da Territorialização 
em Saúde como estratégia pedagógica de Trabalho de Campo no Curso Técnico de Vigilância em 
Saúde integrado ao nível médio da EPSJV. Este curso foi estruturado em 1400 horas-aula, onde o 
trabalho de campo foi parte desta carga horária (450 h). Formou durante esses anos cento e vinte 
alunos jovens que produziram um total de doze trabalhos de Territorialização como suporte teórico-
prático para a elaboração dos Diagnósticos de Condições de vida e Situação de Saúde e Planos de 
Ação em territórios localizados nas cidades do Rio de Janeiro-RJ, Niterói-RJ e Mesquita-RJ.  

No Curso de Qualificação Profissional de Agentes Locais de Vigilância em Saúde de 400 
horas, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura da cidade do Rio de 
Janeiro-RJ, foram formados mil e duzentos alunos que trabalham como Agentes de Endemias no 
setor de Vigilância em Saúde, Vigilância Ambiental e Promoção da Saúde. Foram produzidos 
quatrocentos trabalhos de campo (248 horas) de Territorialização e os respectivos Diagnósticos e 
Planos de Ação em diversos territórios na cidade do Rio de Janeiro-RJ.  

Nesta mesma parceria, formaram-se ainda trezentos e sessenta Agentes de Controle de 
Endemias, no Curso Técnico de Vigilância em Saúde (CTVISAU) de 1440 horas em que parte desta 
carga horária (450 h) foi destinada para a realização dos trinta e seis trabalhos de Territorialização, 
desenvolvidos para produzir os Diagnósticos das Condições de Vida e Situação de Saúde e os 
Planos de Ação em territórios das áreas de abrangência de unidades de saúde da Estratégia da 
Saúde da Família do município do Rio de Janeiro-RJ.  
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Figura 3: Observação de campo. Curso Técnico de Vigilância em Saúde integrado ao 
nível médio da EPSJV, Manguinhos- RJ. 
 
Para orientar o trabalho de campo foi elaborado um Caderno de Atividades de Campo (120 

p.), servindo como material didático de apoio para o desenvolvimento das práticas de Territorialização 
na elaboração dos Diagnósticos das Condições de Vida e Situação de Saúde.  

Além disso, a equipe da ET atuou em outros cursos, ministrando aulas e orientando alunos 
em práticas de Territorialização para uso em suas dissertações e trabalhos de conclusão de curso.  

No curso Técnico em Agentes Comunitários de Saúde (CTACS) da EPSJV, a equipe da ET 
atuou no eixo Território e a Produção Social da Doença em que foram ministradas aulas teóricas e 
práticas, somando um total de 72 horas. Também realizou trabalhos no curso Técnico de Agentes 
Comunitários da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no curso de Qualificação 
Profissional em Vigilância em Saúde Ambiental com Ênfase em Riscos Biológicos, em disciplinas de 
programas de pós-graduação adotando metodologias estruturadas para simular práticas de 
Territorialização no Curso de Pós Graduação de Especialização em Saúde Ambiental do Instituto 
Leônidas e Maria Deane (ILMD/FIOCRUZ AMAZÔNIA) em áreas de abrangência de unidades de 
saúde do Sistema de Saúde da cidade de Manaus-AM, no Curso de Mestrado Profissional em 
Atenção Primária em Saúde com ênfase na Estratégia de Saúde da Família, no Curso de Residência 
Multiprofissional em Estratégia Saúde da Família, ambos da Escola Nacional de Saúde Pública 
Sérgio Arouca (ENSP/FIOCRUZ),  

Outra atividade de docência realizada nesse período foi o Trabalho de Integração (TI) com as 
turmas do 2° ano do ensino médio da EPSJV, cujo tema foi Saúde, Ambiente e Sustentabilidade em 
Comunidades Tradicionais. O TI tem como objetivo integrar os eixos trabalho, saúde, ciência e 
política para promover a iniciação à pesquisa e facilitar a compreensão dos conceitos. Foi realizado 
um trabalho de campo com os alunos no Quilombo Cafundá Astrogilda, no bairro de Vargem Grande 
na cidade do Rio de Janeiro e como resultado a produção de um vídeo documentário construído 
pelos alunos sobre a visita. 

A ET também participou da elaboração do Trabalho de Campo do currículo do Curso de 
Agentes Locais de Vigilância em Saúde em Defesa Civil e também na elaboração do Trabalho de 
Campo no currículo do Curso de Agentes Comunitários de Saúde em Segurança Alimentar ambos 
em parceria com a ENSP/FIOCRUZ.  

A ET deu suporte para a missão da FIOCRUZ em Angola, desenvolvendo um mapeamento 
dos serviços de saúde na cidade de Luanda com o uso de imagens de satélite do Google Earth para 
auxiliar em atividades realizadas pela Cooperação Internacional da EPSJV junto ao Ministério da 
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Saúde deste país. Esta tecnologia associada ao mapeamento condicionou a produção de um ‘Guia 
de Utilização’ que se incorporou ao Caderno de Atividades do Trabalho de Campo dos cursos.  

Em outro projeto de Cooperação Internacional, a ET desenvolveu o Trabalho de Campo de 
Territorialização das Condições de Vida e Situação de Saúde no currículo do Curso Internacional de 
Especialização em Vigilância em Saúde Ambiental e Controle de Vetores realizado na cidade de 
Iquitos, Peru em parceria com Instituto Nacional de Salud do Peru. Neste curso foram desenvolvidos 
oito Trabalhos de Campo de Territorialização para a elaboração dos Diagnósticos de Condições de 
vida e Situação de Saúde e dos Planos de Ação em territórios localizados em unidades de saúde do 
Sistema de Saúde da cidade de Iquitos, Peru. Foi elaborado um Caderno de Atividades de Campo 
(50 p.), servindo como material didático de apoio para o desenvolvimento das práticas de 
Territorialização na elaboração dos Diagnósticos e do uso dos instrumentos de pesquisa.  

Outro foco de atuação da ET diz respeito à sua participação no desenvolvimento de projetos 
de pesquisa. O projeto da EPSJV, “Educação, Cultura e Cidadania: territorializando a proposta da 
politecnia nas comunidades circunvizinhas aos campi de Manguinhos e Mata Atlântica”, foi uma 
pesquisa educativa desenvolvida com organizações sociais e instituições atuantes nesses espaços, 
destacando a relevância e o papel da população na produção social da saúde e na elaboração de 
uma proposta de educação territorializada.  

Participou também do projeto de pesquisa “Territórios Sustentáveis e Saudáveis: 
Saneamento ecológico da comunidade caiçara da Praia do Sono, Paraty-RJ” desenvolvido em 
parceria com a ENSP - FIOCRUZ, a ET construiu mapas em ambiente de Sistema de Informação 
Geográfica (SIG) da Bacia Hidrográfica do Rio da Barra e das habitações situadas na sua área de  
influência direta com o objetivo de fazer a caracterização das coleções hídricas que contribuem para 
esta Bacia. Este processo permitiu avaliar as condições sanitárias, ambientais das habitações e do 
uso do solo e ainda possibilitar a identificação das características técnicas desenvolvidas como 
estratégia de vida pela comunidade caiçara no território, suas limitações e potencialidades.  
 

 
Figura 4: Produção de imagens. Curso Internacional de Especialização em Vigilância em Saúde 
Ambiental e Controle de Vetores, Iquitos-Perú. 
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Considerações finais  
 

O projeto e a materialidade da Estação de Territorialização, consiste em dispositivo de 
integração das diferentes práticas de saúde e lugar para a produção de conhecimentos e tecnologias 
em saúde para o trabalho territorializado em saúde (GONDIM et al, 2008) e de criação de estratégias 
pedagógicas e de pesquisa para a formação de trabalhadores e de populações. 

 Os processos de ensino e pesquisa desenvolvidos pela ET constituem-se em pedagogia do 
‘território vivido’. Significa que a territorialização de realidade social desenvolvida por meio de 
processos e metodologias significativas, inseridas em contextos sócio-sanitários locais e junto a 
diversos grupos sociais, dialoga com múltiplas territorialidades, culturas, conflitos, fenômenos de 
saúde-doença, e singularidades espaciais, propiciando interação, troca e compartilhamento de 
problemas, de estratégias e de ações para efetivar mudanças nos modos de vida e no estado de 
saúde de populações. (MONKEN e GONDIM, 2016). O objetivo é contribuir no desenvolvimento da 
equidade na alocação e acesso a serviços de saúde junto a populações vulneráveis, a participação e 
o controle social, a integração intra e interinstitucional e, sobretudo colaborar para o fomento de 
novas tecnologias e inovações que venham ao encontro da promoção de saúde e da melhoria das 
condições de vida e saúde da população. 
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Resumo 
As praças brasileiras passaram por algumas transformações no decorrer dos anos, deixando de ser 
apenas um espaço de socialização ou transitório, passando a ser um espaço com equipamentos para 
o lazer, atividades físicas, de recreação infantil e com áreas verdes. Nesse sentido, a pesquisa teve 
por objetivo avaliar e analisar a Praça Nishinomiya como um espaço livre e público que uma parcela 
da população londrinense utiliza em busca do lazer e melhoria nas condições de saúde por meio da 
infraestrutura existente. Para alcançar o objetivo proposto foi utilizada a metodologia indicada por De 
Angelis (2000) que sugere o uso de dois formulários semiestruturados para uma avaliação 
qualiquantitativa da praça, assim como a aplicação de questionários com os usuários mediante o 
método a esmo ou sem norma por não ser possível classificar o universo da pesquisa. Os resultados 
apontaram para a multifuncionalidade da praça como algo positivo no cotidiano de muitos cidadãos, 
moradores próximos ao seu entorno ou de outros bairros da cidade. Estes, apesar da distância, se 
deslocam até ela, principalmente para a prática de exercícios físicos visando a melhoria na qualidade 
de vida. Apesar da importância desse tipo de espaço público dentro da cidade, não há nenhum 
serviço de saúde que o utiliza em suas ações de prevenção à saúde. Destaque-se que não foi 
observada manutenção regular na sua infraestrutura, resultando em uma baixa caminhabilidade

78
 

devido à precariedade de suas calçadas. 
 
Palavras chave: Praças. Praça Nishinomiya. Geografia da Saúde. Londrina. 
 
 
Abstract 
Brazilians square underwent some transformations over the last years, no longer being just a 
socialization space or a transient one, becoming a space with equipment for leisure, physical 
activities, children's playground and green areas. In this sense, the research aimed to evaluate and 
analyze The Nishinomiya Square as a free and public space, in which a portion of Londrina population 
uses it in pursuit of leisure and improvement in health conditions through its existing infrastructure. In 
order to achieve the proposed objective, we used the methodology described by De Angelis (2000) 
who suggests the use of two semi-structured forms for a quali-quantitative assessment of the square, 
as well as the application of questionnaires for its users, using random or without standard method 
due to the impossibility to classify the research universe. The results pointed to a multifunctional 
square as something positive in the daily lives of many citizens, either its surroundings or other places 
in town that despite the distance they move to it, mainly for practical exercises aiming to an improve in 
the quality of life. And even with the importance of this type of public space within the city, so there is 
no health service that uses it in its prevention. Stand out, doesn’t happen a regular maintenance on 
the square infrastructure, resulting in a low walkability due to precariousness of its sidewalks. 
 
Key works: Squares. Nishinomiya Square. Health Geography. Londrina. 
 
 
 

                                                           
78

 Entende-se caminhabilidade como uma qualidade do lugar; o caminho que permite ao pedestre uma boa 
acessibilidade às diferentes partes da cidade, garantido às crianças, aos idosos, às pessoas com dificuldades de 
locomoção e a todos. (GHIDINI, 2011, p. 22). 
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Introdução 

 
No O termo espaço público vem sendo utilizado, pelo menos, há mais de quarenta anos 

por diversas áreas da ciência e em vários contextos, gerando discussões e críticas a respeito do 
seu significado. Na base dessa discussão a respeito do conceito “espaço público” está a 
compreensão desse tipo de espaço como algo concreto, dando referência às áreas físicas – 
praças, bosques e campos. Outra interpretação faz menção a um espaço democrático e politico 
(GOMES, 2012). 

Cada uma dessas abordagens é discutida por uma área de estudo diferente. Os cientistas 
políticos, por exemplo, se propõem a trabalhar com esses espaços de maneira abstrata. Os 
planejadores e urbanistas não costumam realizar essa discussão politica a respeito do termo, o 
que dificulta esse diálogo entre esses pesquisadores (GOMES, 2012).  

Gomes (2012) assevera que uma leitura propriamente geográfica a respeito do espaço 
público requer a necessidade de construir o diálogo entre essas duas perspectivas: a concreta e 
abstrata, já que a Geografia vem provando cada vez com mais clareza sua concepção a respeito 
do espaço geográfico. Como afirma Santos (2014, p. 103), ele uma forma-conteúdo, “pois une o 
processo e o resultado, a função e a forma, o passado e o futuro, o objeto e o sujeito, o natural e 
o social”, fazendo com que haja uma interação da disposição física dos objetos com as ações 
sociais. 

É nesse sentido que esse artigo se direcionou, ao analisar e avaliar a Praça Nishinomiya 
como um espaço livre e público onde uma parcela da população londrinense o utiliza em busca 
do lazer e melhoria nas condições de saúde por meio de caminhadas, práticas de esportes e 
exercícios, por exemplo. 

Segundo Calsavara (2013) a Secretaria Municipal de Defesa Social, no ano de 2013 
constatou que uma grande parcela dos espaços públicos distribuídos pela cidade Londrina (PR) 
muitas vezes carece de manutenção e de segurança para que as pessoas possam utilizá-los.  

Dentro dos diversos tipos de espaços urbanos, livres e púbicos, esse artigo dá ênfase à 
praça, definida por Viero e Barbosa Filho (2009) como qualquer espaço público urbano, livre  de 
edificações que ofereça socialização, convivência e recreação para os usuários. É importante 
reconhecer, como destaca Corneli (2013), que a praça não é apenas uma estrutura física, mas 
também um espaço destinado e ocupado pelas pessoas para usos e funções diversas. 

A Praça Nishinomiya é um projeto do arquiteto londrinense Humberto Yamaki, inaugurada 
no dia 02 de fevereiro de 1988, que se inspirou nos Jardins de Pedra Zen localizados na cidade 
de Kyoto no Japão. O projeto da praça teve por objetivo ir além da homenagem aos imigrantes 
japoneses, promovendo atividades que permitam interações culturais entre ambas as culturas 
orientais e ocidentais (WIKIMAPIA, 2015). 

A justificativa pela escolha do local se deu pelo fato de existir espaços urbanos público e 
áreas verdes localizados em Londrina (PR) com maior visibilidade, como por exemplo, Igapó I, 
Igapó II e Zerão. Eles já foram estudados por Martins (2011, 2013) e Bortolo (2010, 2013, 2015) 
em outros contextos. Entretanto, esses locais com maior destaque também são vistos como as 
áreas mais propícias para a prática de exercícios físicos e lazer. Mas existem outros espaços que 
a população elegeu para essas práticas, pois como constatou Bortolo (2015, p. 201), boa parte 
da população busca os espaços mais próximos de suas residências. A Praça Nishinomiya é um 
desses espaços frequentada por um número considerável de pessoas e não possui nenhum 
estudo a respeito. 

Qual seria a relevância de se pensar os espaços públicos de lazer como lugares 
importantes para a qualidade de vida das populações?  

Na perspectiva da Epidemiologia, qualidade de vida foi definida como sensação íntima de 
conforto, bem-estar ou felicidade no desempenho de funções físicas, intelectuais e psíquicas 
dentro da realidade da sua família, do seu trabalho e dos valores da comunidade à qual pertence 
(NOBRE, 1995, p. 299).  

 
Habitualmente são avaliadas cerca de seis a oito dimensões que compreendem 
a mobilidade física, o repouso, as funções cognitivas, a satisfação sexual, o 
comunicar-se, o alimentar-se, a reserva energética, a presença de dor, o 
comportamento emocional, as atividades recreativas (grifo nosso), as atividades 
de trabalho, as atividades domésticas e os relacionamentos sociais (NOBRE, 
1995, p. 299). 
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A discussão desses espaços como lugares para ter melhores condições de vida se 

justifica porque em 2015 as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por 25,5% das 
causas de morte no município de Londrina e 7,4% por doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas

79
 (LONDRINA, 2015).  

Portanto, se a qualidade de vida da população está vinculada com uma vida não 
sedentária, de acordo com literatura estudada, ela aponta para o uso desses espaços para a 
prática de exercícios, assim como o lazer. Esses espaços teriam elementos do mobiliário u rbano 
propícios para serem utilizadas com essas finalidade? Há estratégias por parte dos serviços de 
saúde para a população usar esses lugares? E além das características do mobiliário urbano, 
esses locais estão de fato adequados nos quesitos de segurança,  manutenção e conservação 
como afirmam Ricardo, Siqueira e Marques (2013, p. 201)? 

 
As ruas, calçadas, largos, parques e praças são lugares onde ocorrem os 
contatos interpessoais e as manifestações coletivas. Quando a sensação de 
insegurança cresce, essa relação diminui, modificando a dinâmica do coletivo 
urbano. Cada vez mais a vida nas cidades está limitada a áreas confinadas, 
como os condomínios fechados, demarcadas com muros e cercas, afastando as 
pessoas dos espaços públicos e, consequentemente, da convivência coletiva. 
Tal isolamento segrega e impede que essa convivência seja estimulada e 
fortalecida. 

 
A importância dos espaços públicos é destacada em algumas políticas públicas de saúde 

no desenvolvimento das ações da Promoção da Saúde para melhorar, valorizar e utilizar o uso 
dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde (BRASIL, 2010; BRASIL, 1986). 
Porém, como apontam alguns estudos, se esses locais desfrutam de pouca ou nula manutenção 
a sensação de insegurança aumenta provocando a perda da relação população e espaço público, 
criando uma marginalização desses locais. Como exemplo está, o estudo de Oliveira e Mascaró 
(2007) que mediram a intensidade do uso dos espaços públicos com as condições de 
manutenção e de conservação. 

Faz-se importante, portanto, uma discussão sobre as praças na perspectiva da Geografia 
com ênfase na da Geografia da Saúde, pois nessa temática entende-se que a relação entre 
espaço e saúde é característica e condição do ambiente, concebido como um sistema 
(GUIMARÃES; PICKENHAYN; LIMA, 2014). As praças são espaços de socialização nas cidades 
e de acesso livre e gratuito. Assim como Bortolo (2015), que buscou em sua tese desfazer a ideia 
de que os espaços públicos na atualidade são encarados como espaços sem importância,  da 
violência e abandono, quando eles estão se revelando dinâmicos, multifuncionais e importantes 
no espaço urbano das cidades brasileiras. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

A Após o levantamento teórico a respeito dos espaços públicos priorizando as praças foi 
identificado o contexto das praças nas pequenas e médias cidades. Ele mostrou, como acontece em 
Londrina (PR), que elas vêm sendo utilizadas por uma parte da população como um espaço favorável 
para o lazer e práticas de exercícios físicos, apesar do pouco ou nenhum incentivo do poder público e 
das políticas de saúde. Nesse contexto, e apesar dele,  ainda  seria importante a participação das 
pessoas no uso mais frequente desses espaços para uma melhoria de suas condições de saúde e, 
consequentemente, de vida.  

Buscou-se também compreender quais as principais patologias e causas de morte da 
população da cidade através da identificação do perfil de morbimortalidades londrinenses para 
verificar a importância do incentivo ao uso desses espaços para a saúde.  

Definida a Praça Nishinomiya entre os espaços urbanos de livre acesso na cidade de 
Londrina, a pesquisa focou como ela vem sendo utilizada e por quem. Para tal foram elaborados e 
aplicados questionários entre os usuários (as) da praça, como instrumento de pesquisa qualitativa, 
avaliando e indagando as seguintes variáveis: idade, sexo, grau de escolaridade, profissão, se o 
usuário se sente saudável, a frequência que utiliza a praça, as principais utilizações, a importância 
desse espaço, a contemplação nos quesitos segurança, acessibilidade, manutenção e conservação, 
se algo poderia e/ou deveria ser melhorado na praça, e por último, a respeito de seus hábitos 
alimentares. 
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 Segundo grupos de causas (Cap CID10), por residência em Londrina, 2015. 
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Na etapa de aplicação dos questionários foi utilizado o método de amostragem a esmo ou 

sem norma (COSTA NETO, 1977, p. 44), que é pautado na amostragem em que o pesquisador para 
simplificar o processo de aplicação dos questionários procura ser aleatório, sem, no entanto, efetuar 
cálculos utilizando algum dispositivo aleatório confiável

80
. Essa escolha se fez também por não se ter 

precisão no número de pessoas que realmente a utilizam. Mesmo que se utilizasse o número total da 
população da cidade de Londrina não se poderia considerar esse dado como universo da pesquisa, 
pois não poderia enquadrar todos como usuários da praça. Também não poderíamos considerar 
como o universo de usuários e trabalhar com dados por setor censitário do entorno da praça porque 
ela é frequentada por pessoas de outros bairros da cidade. 

Foram entrevistados 50 usuários da praça, sendo 22 mulheres e 28 homens. A aplicação do 
questionário ocorreu em quatro dias durante a semana, entre os horários que, por meio da 
observação, acontece mais intensamente o uso do espaço, das 17h00min e 18h30min, e um dia ao 
final de semana no período da manhã entre as 08h00min e 10h00min. Nesses cinco dias 
frequentando a praça apenas quatro foram para a aplicação de questionários, pois no primeiro dia 
foram feitas entrevistas como pré-teste, com objetivo de analisar se as perguntas dos questionários 
eram pertinentes e se era necessária alguma alteração.  

Como complemento a essa avaliação dos usuários foi feito um levantamento qualiquantitativo 
– por ser um método que demonstra uma explicação mais ampla do tema estudado – de 
equipamentos e mobiliário na Praça Nishinomiya, fazendo o uso da metodologia proposta por de De 
Angelis (2000)

81
, que indica o uso de dois formulários semiestruturados. A importância de quantificar 

os elementos presentes na praça e avaliá-los está ligada diretamente ao uso dos equipamentos. Por 
exemplo, se a iluminação for precária, ao anoitecer aumenta a sensação de insegurança entre os 
usuários, sendo esse um dos fatores que implica na utilização dos espaços. 

O primeiro formulário de caráter quantitativo registrou o nome da praça, a localização e 
algumas características como a sua forma (quadrangular, circular, retangular, triangular ou outra), a 
área ocupada (m²), a tipologia (significação simbólica, significação visual, circulação ou recreação), o 
entorno (comercial, residencial ou misto) e outros vinte e dois itens do equipamento e/ou mobiliário 
urbano que foram verificados se estão presentes na praça e suas quantidades (Quadro 1).  

Já o segundo formulário conteve vinte e três itens e teve por objetivo avaliar e analisar a 
qualidade e estado de conservação das estruturas presentes na praça. Foram usados quatro 
classificações para a avaliação: (P) péssimo, (R) regular, (B) bom e (O) ótimo. No qual variam em 
uma escala de 0,0 (zero) a 4,0 (quatro) definindo-se: 0 —| 1,0 ↔ péssimo; 1,0 —| 2,0 ↔ regular; 2,0 
—| 3,0 ↔ bom; 3,0 — 4,0 ↔ ótimo. Após a avaliação qualitativa da praça, foi calculada a média 
aritmética simples permitindo classificá-la nos diferentes estados de conservação. 

De Angelis (2000) estabeleceu critérios que devem regularizar a avaliação feita sobre cada 
um dos itens destacados no segundo formulário, como podemos ver no Quadro 1: 
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 Os resultados da amostragem a esmo são, em geral, equivalentes aos de uma amostragem probabilística se a 
população é homogênea e se não existe a possibilidade de o amostrador ser inconscientemente influenciado 
por alguma característica dos elementos da população (COSTA NETO, 1977, p.44). 
81

 Foi utilizada a metodologia proposta por De Angelis (2000), porém com algumas adaptações por conter 
alguns itens, por exemplo, espécies da vegetação que não são julgadas como relevantes para o objetivo da 
pesquisa. 
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Quadro 1: Itens avaliados na Praça Nishinomiya. 

Bancos 

Estado de conservação; material empregado em sua confecção; 
conforto; locação ao longo dos caminhos - se recuados ou não; 
distribuição espacial - se em áreas sombreadas ou não; desenho; 
quantidade; distanciamento.  

Iluminação alta 
Em função da copa das árvores; tipo - poste, super poste, baliza, 
holofote; localização; conservação; atendimento ao objetivo 
precípuo. 

Lixeiras 
Tipo; quantidade; localização; funcionalidade; material empregado; 
conservação; distanciamento.  

Sanitários Condições de uso; conservação; quantidade. 

Telefone público Localização - na praça, próximo ou distante de; conservação.  

Bebedouros Tipo; quantidade; condições de uso; conservação 

Piso Material empregado; funcionalidade e segurança; conservação.  

Traçado dos caminhos Funcionalidade; largura; manutenção; desenho. 

Obras de arte (monumento, 
estátua, busto) 

Significância da obra de arte; conservação; inserção no conjunto 
da praça.  

Espelho d'água/chafariz 
Em funcionamento; se inserido ou não no contexto da praça; 
conservação. 

Estacionamento Conservação; sombreamento; segurança.  

Ponto de ônibus e de táxi 
Se na praça, próximo ou distante de; presença ou não de abrigo; 
conservação.  

Quadra esportiva 
Quantidade; conservação; material empregado; com iluminação; 
cercada.  

Equipamentos para a prática de 
exercícios físicos 

Tipo e quantidade; material empregado; conservação.  

Estrutura para a terceira idade Estruturas existentes; conservação. 

Parque Infantil 
Brinquedos que o compõem; material empregado e cor; se em 
área reservada e protegida; conservação.  

Quiosque para alimentação e/ou 
similar 

Tipo - trailer, carrinho, construção em alvenaria,... -; higiene; 
estética; localização.  

Segurança 
Em função da localização, frequência de pessoas, policiamento e 
conservação.  

Conservação 
Estado geral da praça - equipamentos, estruturas, varrição, 
limpeza. 

Localização Se próximo ou distante de centros habitados; facilidade de acesso.  

Fonte: De Angelis, B. L. D., 2000.  
Organização: “O Autor”, 2016. 

 
 
Espaço Público 

 
Assim como analisa Bortolo (2015) o espaço público é uma parte integrante e constituinte da 

existência da história, da política e da vida social nas cidades, e pode-se considerá-lo como fruto do 
entrelaçamento de várias dimensões como econômicas, políticas, culturais e sociais. 

O mesmo autor argumenta que o espaço público atualmente vem sendo discutido em 
diversas áreas, tanto por geógrafos, quanto por arquitetos, sociólogos e antropólogos, por exemplo. 
Esses estudos abordam o espaço público desde a história antiga e suas funções na sociedade e até 
mesmo às transformações sofridas ao decorrer dos tempos. Serpa (2014), diz que “discutir o espaço 
público na cidade contemporânea, consiste, antes de tudo, em um desafio, não só para geografia, 
mas também para todas as ciências e filosofias que se pretendem políticas e ativas” (SERPA, 2014, 
p.9). 

Entretanto, essa pesquisa parte da constatação de bibliografias que apontam o espaço 
público sendo ainda um elemento fundamental da cidade, a partir dos seus diferentes usos e 
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apropriações, em que destacaram o uso frequente de alguns espaços públicos em Londrina-PR, para 
o lazer e, principalmente, para a prática de exercícios físicos. Essas pesquisas também se mostram 
contrários aos outros estudos que argumentam a perda da importância dos espaços públicos em 
algumas cidades, mais especificamente nas grandes cidades. 

O trabalho de Macedo et al (2009, p. 17) analisou espaços públicos contemporâneos nas 
cidades de diversos portes de todas as regiões do país e constatou que:  

 
Os espaços livres urbanos não são planejados como um sistema de cunho 
amplamente público, dessa forma, alguns deles são pouco interligados e pouco 
acessíveis fisicamente à população em geral; há precariedade de projetos, da 
qualidade paisagística urbana (exceções Campo Grande e Palmas) e despreparo 
das equipes técnicas à execução dos projetos. Identificamos, em todas as capitais, a 
concentração em certos bairros de espaços livres tratados; as variações 
significativas na manutenção dos espaços livres em função das mudanças da gestão 
pública; a “adoção” (manutenção ou mesmo construção) de espaços livres públicos 
por parte de empresas privadas que os direcionam a usuários padrão.  

 
Os campos de futebol, com medidas oficiais ou não, foram os espaços livres urbanos menos 

cuidados pelo poder público municipal e que tiveram maior utilização pelos jovens nas cidades de 
todas as capitais analisadas (MACEDO et al, 2009). Porém, essas conclusões restringiram-se às 
grandes cidades

82
. A pesquisa (MACEDO et al, 2009) mostrou que mesmo com a difusão da 

utilização do automóvel e dos shopping centers – como marca de lazer coletivo da população – não 
coibiu a utilização desses espaços públicos, ao contrário de outros estudos que argumentam sobre a 
perda de importância deles em algumas das grandes cidades brasileiras. 

Bortolo (2015) assevera que a questão do acesso democrático ao espaço público, uma rua, 
um parque, um edifício, um bosque e uma praça, sempre foi motivo para debates, por conter diversas 
configurações, finalidades e funções. Por isso ele desempenha um papel importante na cidade desde 
a sua função simbólica e histórica e são, por excelência, espaços privilegiados de encontro, convívio, 
lazer e com potenciais para a prática de exercícios físicos. 
  
 
Praças: conceitos e usos 

 
O compor As praças são importantes elementos compositivos da cidade, perante a noção de 

espaço social de uso coletivo. Foi adotada a definição ampla de ser qualquer espaço público urbano, 
livre de edificações que oferta socialização, convivência e recreação para os usuários (Viero e Barbosa 
Filho, 2009).  

Desde a “Antiguidade as cidades se formavam a partir dos seus espaços de convivência” 
(CALDEIRA, 2007, p. 3), época em que o exercício de cidadão acontecia nesses espaços ao 
compartilhar os eventos e participar da vida pública. A praça com seus diversos significados – tanto 
funcionais quanto morfológicos – representava o espaço de maior vitalidade urbana, e essa posição 
alcançada ainda se faz presente nos dias atuais. A mesma autora afirma que “embora apresentem 
transformações significativas, as praças representam verdadeiros nós de confluência social e são 
espaços essenciais ao cotidiano da cidade” (CALDEIRA, 2007, p. 4).  Sendo assim, as praças 
representam espaços de sociabilidade próspera ao convívio, encontro e outros acontecimentos 
coletivos. Dentre toda essa diversidade a praça aparece como um lugar privilegiado da cidade, pois 
contém um caráter de espaço multifuncional (CALDEIRA, 2007). 

No Brasil, inicialmente as praças existiram nas aldeias e assentamento indígenas, e nas vilas e 
cidades criadas. Porém, a partir do processo de colonização essas duas formas passaram a se 
entrelaçar (CALDEIRA, 2007). Essas primeiras praças no período Colonial surgiram relacionadas à 
Igreja Católica. Robba e Macedo (2002 apud Ribeiro, 2010, p. 2) explicam que em geral era 
consentido um pedaço de terra à Igreja, “no centro da área era construída a capela e seu adro, 
enquanto as áreas ao redor eram destinadas ao cemitério e ao rossio”. Era no adro

83
 – que se 

localizava em frente à igreja – que acontecia o acesso da comunidade ao templo e a saída das 
procissões. Nessa época o adro (praça) era o principal espaço de lazer das pessoas já que as festas e 
as recreações religiosas aconteciam nesse espaço. 
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 São Paulo (SP), Campo Grande (MT), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), 
Curitiba (PR), Maceió (AL), Recife (PE) e Palmas (TO). 
83

 Terreno ou largo bastante espaçoso; grande praça. Terreno que era roçado ou fruído, em comum pelo povo. 
Logradouro público. Lugar espaçoso; terreiro; praça larga. 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   621 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
Data do período Imperial a praça-jardim, espaço público, porém contendo um público 

específico como afirma Ribeiro (2010). Nessas praças havia uma incorporação dos jardins públicos e 
eram frequentadas pelas classes mais ricas que a usavam como forma de serem vistos, sendo assim, 
usufruíam de suas melhores roupas para passeio, além de estabelecerem de forma rígida normas de 
condutas e comportamentos (RIBEIRO, 2010). Freire (2012) diz que as praças recebiam tratamento de 
jardim de acordo com os ideais do urbanismo higienista e tecnicista que tinha como objetivo 
transformar as paisagens das cidades buscando assemelhar com os grandes centros europeus. No 
qual a mesma autora assevera que é nesse processo de modernização das cidades – que acontece 
ao decorrer do século XIX – que determinadas características espaciais da praça tradicional brasileira 
se rompem. 

Durante a década de 1940, Ribeiro (2010) afirma que as praças se transformaram a partir de 
uma influencia modernista da Carta de Atenas (IPHAN, 1933)

84
. Nesse sentido, as praças foram 

pensadas não mais como espaço transitório, mas sim para a permanência a partir do lazer com 
atividades físicas, com quadras esportivas e áreas de recreação infantil, por exemplo. Com uma nova 
configuração, dispondo de espaços mais amplos e embelezados com áreas verdes, Caldeira (2007) 
destaca que a praça passa a ser vista como um espaço de passeio, lazer e ócio. A partir dessa 
transformação a praça passa, portanto, a ser confundida por alguns autores com as áreas verdes 
públicas, em que Benini e Martin (2010, p. 77) conceituam essas áreas verdes como: 

 
[...] todo espaço livre (área verde/lazer) que foi afetado como de uso comum e que 
apresente algum tipo de vegetação (espontânea ou plantada), que possa contribuir 
em termos ambientais (fotossíntese, evapotranspiração, sombreamento, 
permeabilidade, conservação da biodiversidade e mitigue os efeitos da poluição 
sonora e atmosférica) e que também seja utilizado com objetivos sociais, ecológicos, 
científicos ou culturais. 

 
O uso do conceito dessas autoras  permite uma visão mais concreta do que é uma área verde 

pública, evitando a utilização errônea de outras interpretações que acontecem em determinados 
estudos que consideram como áreas verdes públicas “os elementos do sistema viário (os passeios 
públicos com arborização, os canteiros centrais e rotatórias), logradouros públicos (praças com fins 
religiosos, cívicos e culturais), cemitérios verdes, entre outros” (BENINI; MARTIN, 2010, 77). Para ser 
enquadrada como uma área verde torna-se necessária uma série de características que Benini e 
Martin (2010) elencam em seu trabalho, no qual excluem as praças de acordo com o Artigo 17, da Lei 
6.766/79 da categoria áreas verdes. 

No final do século XX as praças e outros espaços públicos de lazer, principalmente nas 
grandes cidades, passam por uma série de problemas urbanos concomitante ao surgimento de outras 
formas de lazer (RIBEIRO, 2010). Corneli (2013) e Freire (2012) dizem que os estudos 
contemporâneos da dinâmica dos espaços públicos mostram um distanciamento das pessoas em 
relação a esses espaços e apontam uma perda da função social das praças perante as outras formas 
de lazer e de espaços de sociabilização. Citam como exemplo os shoppings centers. Outra justificativa 
do distanciamento levantado por seria a falta de políticas públicas continuadas para a manutenção e 
conservação desses lugares (Corneli 2013), assim como a falta de manutenção e a insegurança estão 
diretamente ligadas ao uso dos espaços públicos (Oliveira e Mascaró, 2007). Sendo assim, “a 
intensidade de uso dos espaços públicos está diretamente ligada às condições de manutenção e de 
conservação, assim como da qualidade espacial em relação aos equipamentos e mobiliários urbanos 
existentes” (OLIVEIRA; MASCARÓ, 2007. p. 68). 

Bortolo (2015, p.1) analisou diferentes formas de usos e apropriações estabelecidas na 
dinâmica de produção do espaço público de lazer, das cidades de Londrina, Cambé, Rolândia, Ibiporã 
e Jataizinho. Ele constatou que independente do tamanho da cidade, da localização ou dos espaços 
públicos, em todas elas estão presentes novos hábitos urbanos baseados nas práticas esportivas e 
mais cuidados no que diz respeito à saúde e qualidade de vida.  
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 Um dos apontamentos da Carta de Atenas - “deve ser estabelecido um programa de entretenimento 
abrangendo atividades de todo tipo: o passeio, solitário ou coletivo, em meio à beleza dos lugares; os esportes 
de toda natureza: tênis, basquete, futebol, natação, atletismo; os espetáculos, concertos, teatros ao ar livre, 
jogos de quadra e torneios diversos. Enfim, são previstos equipamentos preciosos: meios de transporte que 
demandem uma organização racional; locais para alojamento, hotéis, albergues ou acampamentos e, enfim, 
não menos importante, um abastecimento de água potável e víveres, que deverá ser cuidadosamente 
assegurado em toda parte” (IPHAN, 1933, p. 17-18). 
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Corneli (2013), que pesquisou as pequenas cidades da microrregião de Campo Mourão 

(PR)
85

, afirmou que nos grandes centros a praça é, em sua maior parte, administrada como um dos 
elementos estruturador do fluxo urbano, indo contra a ideia de espaço social e de lazer.  Porém, o que 
acontece nas pequenas e médias cidades em relação ao uso das praças? Nas pequenas cidades foi 
constatada a função mais antiga da praça, a ágora grega que De Angelis et al. (2004) e Caldeira 
(2007) comentam. É o local de encontro, de sociabilização, de ver e ser visto tendo sua intensidade de 
frequentadores de acordo com o nível de manutenção e conservação. Ribeiro (2010) destaca que nas 
pequenas cidades a praça ainda apresenta uma simbologia e a centralidade da vida urbana. Ela 
funciona como espaço de lazer, de encontro e para um simples passeio ao redor da pracinha, assim 
como acontece em Sorriso (MT). Contudo, Bortolo (2015) alerta que todas essas características 
encontradas nas pequenas cidades ainda podem ser encontradas em cidades maiores. O que foi 
observado por esse autor é que as práticas encontradas em cidades maiores como Londrina, Rolândia 
e Cambé são parecidas às constatadas em cidades de menor porte como é o caso de Jataizinho e 
Ibiporã. 

Caldeira (2007) comenta que as praças modernas se caracterizam por disporem de estruturas 
para o lazer ativo com equipamentos para público diverso em seu espaço, e Bortolo (2015) afirma que 
os usos dessas estruturas refletem em uma dinamização do ato de produzir e manter os espaços 
públicos em evidência na cidade atual, tendo como exemplos os usos das crianças aos finais de 
semana e os adultos diariamente em caminhadas ou jogos nas quadras. Os idosos frequentam as 
academias ao ar livre, presentes em muitas praças londrinenses, e os shows e eventos realizados 
nesses espaços públicos congregam a população em geral (BORTOLO, 2015, p. 205). 

Foi nessa perspectiva que esse trabalho analisou se as praças são ou poderiam ser utilizadas 
para uma melhor qualidade de vida, em específico a Nishinomyia (Mapa 1).  
 
Mapa 1: Localização da Praça Nishinomiya. 

 
 

Conforme Corneli (2013), não basta entender a praça apenas como uma estrutura física, mas 
como um espaço destinado e ocupado pelo homem para usos e funções diversas, retomando a ideia 
de Caldeira (2007) a respeito do multifuncionalismo, nesse caso visando à prática de exercícios e de 
bem-estar mental. 

Portanto, a praça propicia alguns benefícios como afirmam Viero e Barbosa Filho (2009), 
decorrentes tanto da vegetação que pode estar presente nelas, quanto de outros aspectos mais 
subjetivos como a influência positiva no plano psicológico a partir o uso desses espaços para o lazer 
ou para a prática de algum exercício físico. Contudo, é indiscutível o importante papel que a praça 
tem nas cidades por ser um espaço democrático, público e lugar de lazer, ócio e melhoria na 
qualidade de vida, sendo vista não apenas como um fragmento do desenho urbano, mas como um 
espaço em que a população pode ocupar e utilizar (DE ANGELIS et al., 2004). 

 
 

                                                           
85

 Os munícios foram: Peabiru, Araruna e Engenheiro Beltrão. 
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Praça Nishinomiya 
 

A Praça Nishinomiya foi criada pela Lei nº 8.901 - 24/09/1982 e está localizada na zona 
Leste (Novo Aeroporto) com uma área estimada de 12.324,90 m², sendo uma das 760 praças da 
cidade de Londrina (Mapa 2) segundo o Instituto de Pesquisas e Planejamento Urbano de Londrina 
(IPPUL) em 2013. 

 
Mapa 2: Espacialização das Praças em Londrina (PR). 

 
 

A região com o maior número de praças é a Leste com 208, seguindo de 164 na Norte, 153 
na Sul, 154 na Oeste e 61 na Área Central. Para entender a interação física da Praça Nishinomiya 
com a sociedade foi preciso avaliar se ela é propícia para receber a população para o lazer ou prática 
de exercícios físicos, daí a análise qualiquantitativa, exposta no item a seguir. 

 
 

Análise qualiquantitativa da Praça Nishinomiya 

 
Conforme a metodologia proposta por De Angelis (2000), o mapa 3 apresenta um resumo de 

cada equipamento e respectivas localizações. Além das observações realizadas no trabalho de 
campo foram utilizados alguns pontos destacados pelos entrevistados a respeito dos itens. 
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Mapa 3: Localização da Praça Nishinomiya com os resultados da análise qualiquantitativa 
proposto por De Angelis (2000). 

 
Fonte: Prefeitura de Londrina (2013); Dados coletados em campo (2016). 
Elaboração: “O Autor”, 2016. 

 
Localização e entorno: A Praça Nishinomiya está localizada em uma zona residencial na 

região oeste de Londrina-PR, ao lado do aeroporto da cidade. Em seu entorno existem alguns 
restaurantes, bares e lanchonetes. Com seu formato atual triangular, a praça foi criada com o objetivo 
promover atividades que permitam interações culturais entre ambas às culturas orientais e ocidentais 
e sua localização é considerada como ótima. 

Bancos: Com exceção de dois bancos que ficam na AAL (instalados junto com os aparelhos e 
do mesmo material) os seis bancos são de concreto e não muito confortáveis. De maneira geral eles 
estão concentrados embaixo das árvores e um ao lado do outro, isso permite que os usuários que 
vão à busca do lazer e/ou encontrar os amigos possam passar grande parte do dia nesse local. 

Luminárias: A iluminação alta é composta por 17 postes que estão distribuídos por toda a 
praça. Em alguns postes a iluminação é fraca ou estava com lâmpadas queimadas. Ao anoitecer 
aumenta a sensação de insegurança dos usuários.  

Lixeiras: Existem 17 lixeiras de ferro distribuídas por toda a praça, ao lado dos bancos e do 
campo de futebol e no decorrer de toda a pista de caminhada e da AAL. Nos dias de trabalho de 
campo foi observado que elas permaneceram lotadas e sem o recolhimento dos rejeitos. 

Sanitário público: O sanitário é um ponto crítico da praça, pois não existem banheiros 
fixospara os usuários. Uma ação realizada foi de colocar um banheiro químico feminino, porém não 
foi observada a sua utilização durante os dias de pesquisa na praça. A questão do sanitário público 
apareceu nas entrevistas quando algumas pessoas reclamaram que deveriam existir banheiros para 
que elas pudessem trocar de roupa após os jogos ou utilizá-lo no decorrer das atividades, visto que 
há um número expressivo de pessoas idosas e crianças que usam esse espaço. 

Telefone público: Na praça há uma cabine telefônica, inspirada das cabines de Londres e o 
telefone está em bom estado de conservação. 

Obras de arte: A praça dispõe de três monumentos. Por ter a simbologia da cultura japonesa, 
em três espaços distintos estão expostos: o marco de 50 anos da colonização e doação da cidade de 
Nishinomiya do Japão para Londrina e o monumento da Lanterna do templo Kasuga(no mosaico de 
fotos da figura 3), todos em um bom estado de conservação. 
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Bebedouros: É outro ponto crítico, pois na praça existem apenas duas torneiras localizadas 

em seus extremos, instaladas mais ou menos na altura do chão. Mesmo com pouca higiene algumas 
pessoas as utilizam por falta de opção. 

Caminhos: Ao longo dos espaços com grama formaram-se de caminhos pela intensidade das 
caminhadas em função dos problemas apresentados pelas calçadas. 

Espelho d’agua ou Chafariz: O chafariz está desativado e por isso um usuário destacou ao 
decorrer da questão “do que poderia ser melhorado na praça” de que deveria reativá-lo por ser algo 
que deixa a praça mais bonita e que todos gostavam de vê-lo. 

Estacionamento: Não há estacionamento na praça, e os automóveis ficam estacionados nas 
ruas ao redor. Entretanto, o estacionamento não foi apontado como um ponto crítico da praça. 

Ponto de ônibus e táxi: O ponto de ônibus mais próximo fica em uma rua paralela à praça e 
no aeroporto, o mais seguro e confortável, por contar com a cobertura do aeroporto a presença do 
ponto de táxis. 

Campo de futebol: O campo de futebol fica ao lado da AAL é cercado por grades e contém 
quatro refletores. Alguns entrevistados alegaram a existência de muitos buracos no campo, a 
ocorrência de ameaças feitas pelos moradores que não aceitam que as pessoas acendam os 
refletores, pela justificativa de quem paga a energia é a população do entorno da praça. 

Estrutura para prática de exercícios e para a terceira idade: Existe uma AAL instalada na 
praça, uma entre as 71 existentes na cidade de Londrina em 2015 (CARVALHO; SILVA, 2015), e ela 
apresenta problemas de manutenção e conservação em todos os aparelhos. Entretanto, os aparelhos 
de ferro são muito utilizados por todo o público, independente de faixa etária ou sexo e desempenha 
um papel importante na questão da praça como um espaço para prática de exercícios físicos.  

Parque infantil: Ao lado da AAL tem um Parque Infantil composto por cinco aparelhos de ferro 
nas cores vermelho, amarelo, verde e azul. Porém, o lugar em que ele está instalado não é cercado. 
Algumas entrevistadas que levam seus filhos nesse parque alegaram que poderiam melhorar os 
brinquedos e a segurança. 

Identificação do logradouro: Existem duas placas simples com seu nome indicando sua 
localização. Por ser ao lado do aeroporto a praça também ganhou um reconhecimento da população 
londrinense como “a praça do aeroporto”. 

Quiosque para alimentação: A respeito de espaços para alimentação na praça, existe um 
trailer que funciona no período da noite, frequentado pelos usuários, o que já não acontece com os 
restaurantes próximos. 

 
 

Entrevistas com os usuários/as da Praça Nishinomiya 
 
Das entrevistas realizadas com 50 usuários da praça (28 homens e 22 mulheres), o maior 

número de entrevistados entre os homens estava na faixa etária dos 11 aos 20 anos. Destaque-se a 
prática de exercícios físicos entre as pessoas nessa faixa etária pelo fato das pesquisas apontarem 
que jovens sedentários se tornam adultos sedentários (LIMA et al., 2013). Entre as mulheres o maior 
índice foi na faixa etária dos 41 aos 50 anos com nove entrevistadas (Gráfico 1) e nenhuma na faixa 
de Terceira Idade.  
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Gráfico 1: Entrevistados (as) por grupos de idades. 
Fonte de dados: Coletados em campo. 
Elaboração: “O Autor”, 2016 

 
No grau de escolaridade entre homens e mulheres, o maior percentual tinha o ensino médio 

completo (47% dos homens e 50% das mulheres), seguido do ensino superior e o ensino 
fundamental.  

Em relação à frequência, entre os homens o maior número de entrevistados (10 usuários) 
disse ir todos os dias, já entre as mulheres a opção de ir de vez em quando, sem uma frequência 
definida, foi a mais respondida. Em geral, os entrevistados destacaram ter pouco tempo de ócio e 
descanso, porém buscavam frequentar a praça pelo menos três vezes na semana para a prática de 
exercícios. Já os usuários que vão de maneira espontânea geralmente não moravam perto da praça 
e iria mais como forma de lazer para levarem seus filhos (as) ao parque infantil, soltar pipa, jogar bola 
ou para passearem. 

A respeito dos tipos de usos, 64% dos homens disseram utilizar a praça para a prática de 
esportes e de exercícios, 22% para o lazer e 14% afirmaram usar em ambos os tipos (Gráfico 2).  

 

 
Gráfico 2: Tipos de uso entre os homens. 
Fonte de dados: Coletados em campo. 
Elaboração: “O Autor”, 2016 

 
Dentre as respostas que envolveram a prática de esportes e exercícios 82% elencaram fazer 

esse uso “pensando na saúde” e 14% “pensando tanto na saúde quanto na estética”. Os 4% 
registrados como “outros” são porque esses usuários consideram a prática apenas como hobby.  

O percentual entre as mulheres se repete em relação aos 64% dos homens entrevistados que 
utilizam a praça para a prática de exercícios físicos e esportes (Gráfico 3). Entretanto, o percentual de 
mulheres que vão por lazer (27%) é maior do que o apresentado entre os homens. E 9% disseram 
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que vão até a praça para ambas as finalidades. Entre as que afirmaram praticar esportes e atividades 
físicas na praça, 53% justificaram esse uso pensando na saúde e na melhoria da qualidade de vida e 
47% elencaram tanto a importância para a saúde quanto para a estética. 

 
 

 
Gráfico 3: Tipos de uso entre as mulheres. 
Fonte de dados: Coletados em campo. 
Elaboração: “O Autor”, 2016 

 
Entre os homens e as mulheres alguns usos se repetiam, por exemplo, caminhar, correr, 

parque infantil com filhos (as), uso da Academia ao Ar Livre, piquenique e apenas passear. Porém, a 
única funcionalidade que foi constatada apenas entre os homens foram os usos no campo de futebol. 

Alguns estudos constataram que a manutenção, conservação, a segurança e a acessibilidade 
dos espaços públicos são elementos que interferem na frequência de uso, daí os entrevistados (as) 
terem sido questionados a esse respeito. No que tange à segurança, 36% dos homens se sentiram 
seguros na praça em relação 26% das mulheres. As pessoas que não se sentiam seguras na praça já 
tinham presenciado assaltos e uso de drogas, devido à falta de policiamento e ocasiões em que não 
houve troca das lâmpadas queimadas. 

Já a acessibilidade foi uma questão apontada apenas por 2% das mulheres e 10% dos 
homens entrevistados acharam as vias ao redor da praça muito perigosas pelo movimento constante 
de carros e pelos buracos nos caminhos da para pessoas idosas e crianças. 

A manutenção/conservação foi um quesito que apresentou mais equilíbrio tanto entre os 
homens quanto entre as mulheres. A maior parte dos entrevistados (31% homens e 24% mulheres) 
afirmou que a praça está “bem cuidada” em relação há alguns anos, já que o gramado está sempre 
cortado e não viram maiores problemas. Os insatisfeitos (as) alegaram a falta de pintura, reparos nos 
equipamentos do Parque Infantil e da AAL – e principalmente melhoria nas calçadas. 

Para melhorar as condições de manutenção e conservação dos espaços públicos de 
Londrina, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) lançou o projeto “Boa Praça!” 
(LONDRINA, 2016) que permite tanto uma empresa quanto um cidadão (ou grupos de empresa e de 
pessoas) a “adoção” de uma praça, canteiro, jardim, parque ou outra área. A Praça Nishinomiya está 
cadastrada nesse projeto, porém ainda não foi escolhida por nenhum cidadão ou empresa. 

A falta de manutenção das calçadas foi citada no que poderia ser melhorado na praça um 
número considerável de respostas utilizadas provavelmente pelos que fazem caminhadas. As 
reclamações dos usuários variaram entre a falta de espaço, os buracos e sua proximidade ao fluxo de 
carros. Sendo assim, grande parte das pessoas utiliza o gramado da praça para fazer suas 
caminhadas pela baixa caminhabilidade das calçadas. 

Com base o trabalho de Rutzel et al. (2007) ao determinar as características dos passeios a 
partir de como a qualidade e tamanho podem implicar no fluxo dos pedestres, foram elencados três 
aspectos para um ambiente ideal, sendo eles: a fluidez, o conforto e a segurança. 

 
 
 
 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   628 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
Uma calçada com fluidez apresenta largura e espaço livre compatíveis com os fluxos 
de pedestres, que conseguem andar com velocidade constante. Em relação à fluidez 
existe o conceito técnico de nível de serviço para calçadas, com definição de vários 
níveis de fluidez e, ainda, conforto. Uma calçada com conforto apresenta um piso 
liso e antiderrapante, mesmo quando molhado. O piso é quase horizontal, com 
declividade transversal para escoamento de águas pluviais de não mais de 2%. Não 
há descontinuidades, tipo degrau, buracos. Não há obstáculos dentro do espaço 
livre ocupado pelos pedestres, obrigando-os a desviar do seu caminho. Uma calçada 
com segurança não oferece aos pedestres nenhum risco de queda ou tropeço 
(RUTZ et al., 2007, p. 6). 

 
Analisando as calçadas da praça junto com as entrevistas com os usuários é possível 

destacar que elas não apresentam nenhuma dessas três características, pois são muito estreitas para 
o fluxo de pessoas que estão caminhando, sem conforto. Em determinados lugares estão com 
buracos e rachaduras e também sem segurança, tanto pelo estado de conservação que se encontra 
quanto por estarem perto do fluxo de carros. 

Outros problemas foram citados pelos (as) entrevistados (as). Três educadores físicos 
particulares que dão aulas de preparo físico e/ou ginástica e suas alunas reclamaram das lâmpadas 
queimadas que dificultam as aulas ao anoitecer, e que apesar de já terem feito a solicitação para o 
reparo, ele não tinha sido feito. Outros usuários disseram que em alguns espaços, pela iluminação 
precária, ocorre às vezes o uso de drogas. A infraestrutura em si também poderia ser melhorada nos 
bancos, no parque infantil, no campo e na AAL. Um entrevistado disse que poderiam reativar o 
chafariz, pois é um elemento que deixa a praça mais atrativa e bonita. Outras reivindicações disseram 
respeito à limpeza da praça e a necessidade de um banheiro que não fosse. 

Ainda pautado no perfil dos entrevistados (as), e não mais em relação ao uso da praça, eles 
foram questionados se costumavam trocar alguma refeição por doces, salgados e lanches, o que 
aconteceu com 45% das mulheres e 50% dos homens. Pode-se constatar que entre os entrevistados 
(as) que afirmaram fazer essa substituição estavam os mais jovens. 

Essa substituição é uma mudança no padrão alimentar no Brasil (BLEIL, 1998), simbolizado 
pela difusão global do consumo do hambúrguer e da Coca-Cola® deão trocar o consumo dos 
alimentos mais tradicionais, como o feijão e a farinha de mandioca, pelos alimentos industrializados e 
os fast-food. 

Ressalta-se, a partir das entrevistas, que essa troca de refeições por lanches, salgados e 
doces esteve mais presente entre os usuários mais jovens. E no que isso pode implicar? Se 
analisadas as principais causas de morte de Londrina-PR por grupo de causas (CAP CID 10) nos 
últimos anos pode-se concluir que o hábito alimentar e a vida sedentária têm influenciado muito 
nesses índices se considerarmos que essas duas causas estão relacionados com as doenças do 
aparelho circulatório e as doenças endócrinas nutricionais e metabólicas. 

Em números percentuais as doenças do aparelho circulatório diminuíram 0,2% e as doenças 
endócrinas nutricionais e metabólicas 4,6% de 2013 para 2015, mas elas ainda apresentam um 
número total muito expressivo nas principais causas de mortes do município de Londrina (PR). 

 
 

Considerações Finais 
 

A Ao decorrer das leituras realizadas foi possível analisar as transformações que a praça 
brasileira passou por mudanças no tipo e na sua dinâmica no decorrer dos anos, tanto na pequena 
quanto na média ou grande cidade. Entre as várias funções e usos que praças assumiram, a Praça 
Nishinomiya se destaca numa função importante para a qualidade de vida da população londrinense, 
tanto pelo lazer, pois a socialização e a distração são elementos essenciais para uma boa saúde 
mental, entendendo que a saúde não é apenas físico, quanto para a prática de exercícios físicos por 
meio da AAL, da pista de caminhada e o campo de futebol. 

Mesmo Londrina apresentando características de uma cidade sede de área metropolitana, foi 
possível observar que os tipos de usos da praça constatados nas pequenas cidades. Por exemplo, 
dar uma volta na “pracinha” e se sentar embaixo das árvores está presente na Praça Nishinomiya. 
Alguns usuários destacaram que pelo movimento, beleza e conforto que a praça dispõe, ela se tornou 
um ótimo espaço para passar algumas horas do dia. 

Essa pesquisa mostrou como a praça, além de um espaço de socialização, pode ofertar 
opções para uma boa qualidade de vida. Por isso ela pode ser uma boa ferramenta nas ações de 
políticas públicas de saúde, assim como foi analisado por Carvalho e Silva (2015) no papel de alguns 
educadores físicos do Núcleo de Apoio á Saúde da Família (NASF) que desempenham seus serviços 
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utilizando algumas Academias ao Ar Livre da cidade. Porém, não foi constatada nenhuma atividade 
desenvolvida pela Unidade Básica de Saúde (UBS) nessa área ou outro tipo de serviço público 
semelhante na praça. O que foi possível destacar foi o uso por três educadores físicos particulares e 
suas alunas nas aulas de condicionamento e exercícios físicos nesse espaço. 

A baixa caminhabilidade, mesmo sendo um ponto crítico da praça, não se apresenta como 
uma barreira para o seu uso pelas. Porém, como pode ser visto nas respostas das entrevistas os 
frequentadores gostariam que as calçadas fossem reformadas para melhoria de suas atividades. 
Dessa forma, a praça é um espaço público dentro da cidade com potencialidades para vários tipos de 
usos, e que merece ações do poder público para melhorias em manutenções e infraestruturas. 
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Resumo 
O cenário urbano atual na maioria dos municípios brasileiros denotam sérias preocupações quanto à 
saúde ambiental e a qualidade de vida dos moradores. São comuns nas áreas urbanas altos índices 
de poluição, ausência ou ineficiência de infraestrutura básica de saneamento, com destaque para a 
precariedade na captação e tratamento do esgoto sanitário e destinação final dos resíduos sólidos. 
Essa condição encontra-se diretamente relacionada com a saúde ambiental e da população. 
Tanto as características geográficas da paisagem urbana como a percepção ambiental dos 
moradores devem ser consideradas para o entendimento das implicações do comportamento da 
sociedade e de suas repercussões no ambiente. Propõe-se nesta abordagem analisar de forma geral 
aspectos teóricos sobre paisagem, paisagem urbana, percepção ambiental e a interelação com a 
saúde ambiental. Apresenta-se de forma específica uma análise sobre as condições da paisagem 
urbana de Aquidauana-MS, com enfoque para os aspectos ambientais, condições de saneamento 
básico e atitudes cotidianas da população que remetem à clara necessidade de melhor compreensão 
da percepção que se tem das implicações da saúde ambiental no contexto urbano. Conclui-se que 
além dos sérios problemas de gestão ambiental urbana e carência em investimentos básicos em 
infraestrutura, a população, através de suas atitudes, amplia de forma negativa os problemas 
ambientais existentes no meio urbano, o que compromete as condições de saúde. 
 
Palavras chave: Saúde Ambiental. Percepção. Paisagem. Meio Ambiente Urbano  
 
Abstract 
The current urban scenario in most Brazilian municipalities shows serious concerns about the 
environmental health and the quality of life of the residents. Pollution rates, absence or inefficiency of 
basic sanitation infrastructure are common in urban areas, especially the precariousness in the 
collection and treatment of sanitary sewage and final disposal of solid waste. This condition is directly 
related to environmental and population health. Both the geographic characteristics of the urban 
landscape and the environmental perception of the residents should be considered in order to 
understand the implications of the behavior of society and its repercussions on the environment. It is 
proposed in this approach to analyze in general the theoretical aspects about landscape, urban 
landscape, environmental perception and the relationship with environmental health. Specifically, an 
analysis is presented on the conditions of the urban landscape of Aquidauana-MS, with a focus on 
environmental aspects, basic sanitation conditions and daily attitudes of the population that point to 
the clear need for a better understanding of the perception of the implications Environmental health in 
the urban context. It is concluded that in addition to the serious problems of urban environmental 
management and lack of basic investments in infrastructure, the population, through its attitudes, 
amplifies in a negative way the environmental problems existing in the urban environment, which 
compromises the health conditions. 
 
Keywords: Environmental Health. Perception. Landscape. Urban Environment 
 
 
Introdução 

 
O contexto do ambiente urbano vivenciado nas últimas décadas tanto nas grandes como nas 

pequenas cidades do Brasil denotam uma total ausência de qualidade de vida do ponto de vista da 
saúde ambiental. Dejours (1986), afirma que, se saúde é um estado de equilibrio dinâmico entre o 
indivíduo e o seu meio ambiente, deve-se considerar que a doença ocorreria da ruptura desse 
mesmo equilibrio dinâmico. 
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Se a saúde do indivíduo está intimamente ligada ao ambiente em que ele vive, tanto social 

como físico (PHILLIPPI JÚNIOR e SILVEIRA, 2004), devemos reconhecer que atualmente a 
população brasileira está adoecendo progressivamente, embora as estatísticas mostrem, de forma 
contraditória, que a expectativa de vida da população tenha aumentado.  

As cidades são as regiões do planeta com maior densidade demográfica e, 
consequentemente, com os mais variados tipos de problemas ambientais.  

O Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, possui uma 
população de mais de 200 milhões de habitantes, sendo que a população urbana representa 85,43% 
e a rural apenas 14,57% (BRASIL, 2016). Nesse cenário predomina nas cidades brasileiras alta 
densidade populacional com uma distribuição no território brasileiro irregular, condições deficientes 
de moradia e higiene, falta de planejamento quanto à captação e abastecimento de água potável, 
grande deficiência nos investimentos em captação e tratamento do esgotamento sanitário, disposição 
inadequada dos resíduos sólidos, somados às ocupações irregulares e trânsito caótico, os quais 
denotam a falta de planejamento e incapacidade de gestão pública, gerando péssimas condições de 
vida nas cidades.  

O aumento e principalmente o adensamento da população urbana traz sérios problemas ao 
meio ambiente, com o acúmulo de dejetos de toda espécie, resultantes do desenfreado consumo de 
material e recursos naturais.  

 Esse cenário de perda da qualidade ambiental vem historicamente marcando a 
caracterização do meio urbano, inclusive configurando-se aparentemente num certo conformismo ou 
consideração de normalidade por parte dos residentes urbanos. No entanto, essa falsa normalidade 
torna-se clara quando nos deparamos com os altos índices de poluição que embora exista 
diferenciação quanto ao acesso à infraestrutura básica, não atinge apenas setores de áreas menos 
nobres e sim o ambiente como um todo, uma vez que as barreiras sanitárias não seguem as barreiras 
de classes sociais.  

Mais preocupante do que essas condições inadequadas de saneamento, saúde e meio 
ambiente, é o descaso da gestão pública. Diante desta questão que nos inquieta, torna-se ainda mais 
agravante e preocupante identificar no cotidiano urbano o comportamento dos próprios residentes 
que, de forma ambientalmente agressiva e degradante, polui o seu próprio meio isentando-se de sua 
responsabilidade. 

 A geografia ao estudar a paisagem considera sua dimensão física e humana e, sobretudo, a 
relação de dinâmica entre os diferentes fenômenos. 

 
A categoria paisagem permite-nos refletir de um lado, sobre as bases de 
fundamentação do conhecimento geográfico como projeto da modernidade. Por 
outro lado, ela insere-se no debate sobre a complexidade da abordagem integrada 
entre a natureza e a cultura nas ciências sociais. Uma reflexão sobre o conceito de 
paisagem remete-nos a discussão sobre o olhar geográfico e sobre a formação das 
bases constitutivas da cognição, assim como a construção do/no imaginário coletivo 
da paisagem enquanto elemento de articulação do processo de pertencimento do 
ator social à um determinado lugar (VITTE, 2007 p. 71). 

 
 Assim as considerações sobre o entendimento da paisagem urbana e de sua dinâmica 
implicam ir além de sua mera  descrição, sendo necessário partir da discussão sobre a percepção da 
paisagem e de suas inúmeras implicações no contexto urbano, incluindo a saúde ambiental. 

 Nesse sentido, os estudos ligados à percepção ambiental direcionam para a identificação 
desse comportamento e remetem a profundas reflexões sobre as atitudes ambientais no meio 
urbano, como corresponsáveis pela qualidade do ambiente em que vivemos e de que fazemos parte. 

  A abordagem geográfica se faz necessária por considerar os aspectos físicos, sociais e 
ambientais. A geografia como ciência que se propõe a estudar a sociedade e a natureza permite uma 
análise integrada através da confrontação dos diferentes fatores. Nesse sentido, propõe-se nesta 
abordagem analisar esse cenário em geral e discutir especificamente a paisagem da cidade de 
Aquidauana, localizada no estado de Mato Grosso do Sul, com enfoque para os aspectos ambientais 
urbanos e um panorama sobre as atitudes cotidianas da população que remete à clara necessidade 
de melhor compreensão da percepção que se tem das implicações da saúde ambiental no contexto 
urbano. 
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Procedimentos Metodológicos 
 

Segundo Rattner (2006), o mundo complexo que vivenciamos exige a participação de 
pesquisadores especialistas nas áreas social, econômica, de saúde e do meio ambiente que 
apresentem pontos de vista diferentes e complementares sobre determinados problemas da 
realidade, representando não um simples somatório, mas a recriação e a reconstrução do saber. 
Assim, a abordagem sistêmica, necessariamente, inicia sua análise com a descrição do contexto 
histórico e espacial que reflete as intrincadas relações e dinâmicas econômicas, sociais, culturais, 
ambientais e políticas de uma região (RATTNER, 2006). O mesmo autor reafirma, ainda, que a 
abordagem sistêmica postula que todos os elementos influenciam e são influenciados reciprocamente 
e que a condição ética constitui o critério para um equilíbrio operacional e capacidade de resistência à 
ruptura desse sistema, ou seja, visa o que for melhor para todos ou para a maioria da população. 

A elaboração da discussão do presente tema foi desenvolvido com alicerce na pesquisa 
bibliográfica com ênfase na discussão da categoria paisagem e percepção da paisagem ambiental e 
de sua relação com a saúde ambiental, pautando-se na abordagem sistêmica. 

 Foram necessários a realização da caracterização dos aspectos geográficos e ambientais da 
cidade de Aquidauana; pesquisa documental para identificação de dados específicos da área de 
estudo. Para atendimento à proposta dos objetivos de discutir dados sobre a cidade de Aquidauana, 
foram utilizadas parte das informações sobre saneamento básico e percepção ambiental do projeto 
de pesquisa intitulado: Saneamento e Percepção da Qualidade Ambiental na Área Urbana da Bacia 
do Córrego João Dias – Aquidauana (MS). Foi elaborado mapa de localização do município de 
Aquidauana no contexto regional com a finalidade de demonstrar a localização estratégica do 
município na região pantaneira. Utilizou-se registros fotográficos e observação direta de aspectos da 
paisagem da cidade de Aquidauana, confrontando-os com a literatura. 
 
 
Paisagem e Percepção Ambiental 
 

A paisagem é definida como um conjunto inter-relacionado de formações naturais e 
antroponaturais, podendo-se considerá-la como: um sistema que contem e reproduz recursos; como 
um meio de vida e da atividade humana; como um laboratório natural e fonte de percepções estéticas 
(MATEO et al., 2010 p. 18).  

Para Vitte (2007 p. 71) o conceito de paisagem é polissêmico e resulta de uma representação 
filosófica e social. Este autor ressalta que o conceito de paisagem na geografia envolve uma 
diversidade de conteúdos e significados, remetendo a uma  complexização em função da abordagem 
dada pelas várias correntes na geografia.  

Silva (2007) ao discorrer sobre os diversos autores que conceituam paisagem, cita Santos 
(1988) que aponta para o fato de que a visão de paisagem pode se ampliar ou se deformar segundo 
o lugar onde se encontra o observador, ou seja, um único fato poderá ser visto de várias maneiras 
por diferentes atores: 

 
“A percepção é sempre um processo seletivo de apreensão. Se a realidade é 
apenas uma, cada pessoa a vê de forma diferenciada; dessa forma, a visão pelo 
homem das coisas materiais é sempre deformada (SANTOS, 1988 apud SILVA, 
2007 p. 203). 

 
 Ressalta, segundo Santos, que a sociedade, ao agir sobre o espaço, age não somente sobre 
os objetivos como realidade física, mas como realidade social. 

Bolós (1992) considera que o geossistema representa o nível mais alto de organização na 
pigeosfera, apresentando vários tipos de elementos fundamentais que constituem os subsistemas de 
primeira e segunda ordem. São eles: o subsistema abiótico, que compreende os elementos não 
dotados de vida (solos, ar, água); o subsistema biótico, constituído por elementos dotados de vida (a 
flora, a fauna e homem enquanto ser vivo); e o subsistema antrópico, organizado pelo homem como 
um ser dotado de inteligência e capacidade de reflexão, sendo este subsistema constituído pelos 
artefatos necessários para a vida econômica e social. 

Outros conceitos também devem ficar claros, diante das discussões apresentadas neste 
estudo e que dizem respeito aos termos fenossistema e criptossistema. O fenossistema refere-se aos 
aspectos manifestos, visíveis, ao conjunto dos componentes dos múltiplos cenários de uma 
paisagem, percebidos mais facilmente pelos nossos sentidos, sendo o interesse pelos seus estudos 
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motivado graças à sua posição, de um lado, pela psicologia, e de outro, pelas ciências da natureza 
tais como a ecologia e a geografia física. O fenossistema é, portanto, percebido mediante um simples 
olhar (GONZALES BERNALDEZ, 1981:03). 

Por sua vez, o criptossistema refere-se a aspectos ocultos, não visíveis da paisagem, sendo a 
dimensão de observação mais complexa, difícil, constituída por todos os elementos, fluxos e 
processos que somente podem ser observados de modo indireto, mediante a utilização de 
instrumental científico de observação e mensuração. Todavia, e por isso mesmo, é justamente aquele 
que proporciona as explicações necessárias para a compreensão geossistêmica da paisagem 
(GONZALEZ BERNALDEZ, 1981:02-03; BENAYAS DEL ALAMO, 1994:21). 
  Segundo Troppmair (2012) os sistemas urbanos funcionam como sistemas abertos como 
redes, isto é, mantêm relações com outros sistemas. Este autor considera que o sistema urbano não 
é considerado como ecossistema, pois não possui a autoregulação e o equilíbrio do mesmo. 
 Portanto, “o sistema urbano apresenta relações geoecológicas específicas, que alteram de 
forma profunda as condições naturais básicas, com reflexos decisivos sobre a biosfera (TROPPMAIR, 
2012). 
 Assim o estudo da paisagem urbana remete a uma significativa complexidade por considerar 
inúmeros fenômenos ocorrentes simultaneamente. Nesse sentido, a análise da  percepção ambiental 
subsidia a compreensão da relação entre homem e natureza. 

 
La interpretación depende también de la percepción del entorno según culturas y 
civilizaciones. El habito de la interpretación del entorno lleva a una conciencia de 
nuestro medio, que puede estar muy debilitada en lãs civilizaciones urbanas 
modernas en comparación con las culturas rurales, agrícolas, recolectoras o 
cazadoras (GONZALEZ BERNALDEZ,1981:04). 

 
Dubos (1974) afirma que as mudanças nos modos de vida – não apenas a expansão da 

tecnologia e do conhecimento científico – alteram constantemente o mundo perceptivo do organismo 
em desenvolvimento e que novos padrões de comportamento e novos problemas de adaptação social 
resultam de mudanças ambientais. 

 
Una de las expressiones más equívocas en los discursos sobre la crisis ecológica 
es la de problemas ambientales. En realidad se trata de problemas de la 
humanidad y, por ende, del comportamiento humano. Son los comportamientos de 
las personas los que provocan un incremento de la gravedad de un problema 
ambiental; y es sobre la vida de las personas sobre las que influye la alteración de 
un parâmetro ambiental (CORRALIZA; GILMARTIN, 1996). 

 
Para Rio e Oliveira (1999): “a percepção do espaço urbano é entendida como integrante de 

um processo cognitivo fundamentado na percepção de determinadas composições e características 
físico-espaciais tidas como universais, ou seja, de uma certa maneira independem de 
predeterminações culturais. Assim, a percepção visual da cidade pode transmitir diferentes 
sensações, tais como, surpresa, envolvimento, antecipação, etc ” (DEL RIO & OLIVEIRA, 1999). 
 

 

Saúde Ambiental: considerações sobre a percepção da paisagem urbana de Aquidauana  
 

 
O município de Aquidauana está localizado no Sudoeste do estado de Mato Grosso do Sul, a 

130 km da capital Campo Grande, com uma população de mais de 45 mil habitantes. Possui a 
peculiaridade de estar unida à cidade de Anastácio, município vizinho, a qual do ponto de vista 
ambiental configura-se como uma única paisagem. Abrange uma paisagem marcada pela transição 
do planalto para a planície do Pantanal Sul-mato-grossense e abriga os biomas de cerrado e 
Pantanal com uma riquíssima biodiversidade.  

A área urbana é banhada pelo rio Aquidauana cortada por três microbacias que a cruzam no 
sentido oeste / leste: ao norte está a Bacia do Córrego João Dias, na porção central encontra-se a da 
Lagoa Comprida e ao sul, a do Córrego Guanandy . Portanto, a hidrografia da cidade de Aquidauana 
esta subordinada a Sub Bacia Hidrográfica do Rio Miranda e pertence à Bacia Hidrográfica do rio 
Paraguai (Fig. 1, 2 e 3). 

 
 
 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   636 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
Figura 01 – Localização de Aquidauana no contexto regional 
 

 
 
 

Figura 02 – Localização das bacias hidrográficas na área urbana de Aquidauana-MS 
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Figura 3- Vista panorâmica do Parque Natural Municipal da Lagoa Comprida 
 

 
                                                                                      Fonte: Moro, 2010. 

                
 
 
Essas características peculiares proporcionam um relevo com áreas baixas e úmidas em 

vários pontos da cidade, além de áreas úmidas com deficiência de drenagem e/ou aterradas para a 
construção civil. 

Ocorre que a ocupação das margens do rio Aquidauana, área de preservação permanente, 
que corta todo o centro da cidade, encontram-se com inúmeras irregularidades ambientais. A 
ocupação da cidade na própria planície de inundação do rio Aquidauana gera sérios transtornos 
ambientais e sociais durante o período de cheias do rio.  

Embora a paisagem urbana possua notável beleza cênica em virtude do rio e demais bacias 
urbanas, a total ausência de planejamento e gestão ambiental urbana, com baixo percentual de 
captação e tratamento do esgoto sanitário (cerca de 15%), acrescido de lançamentos clandestinos de 
esgoto no rio, bem como destinação inadequado dos resíduos sólidos, transformam esse cenário que 
deveria ser positivo em sérios problemas de saúde pública.  
   

A preocupação da associação do saneamento com a saúde humana é reconhecido 
desde as antigas civilizações, com marcantes ações voltadas a prevenção à saúde 
através  de medidas de higiene e saneamento. Entretanto, é notório na história da 
humanidade a nítida contradição existente entre os avanços em função da 
tecnologia e ampliação do conhecimento e os retrocessos pautados na falta de 
planejamento urbano, problemas sociais e ausência de priorização de investimentos 
públicos (AYACH et al, 2011). 

 
Historicamente, desde os primórdios manifestam-se preocupações com a problemática 

ambiental Saúde Pública, porém, somente na segunda metade do século XX se estruturou uma área 
específica para tratar dessas questões (RIBEIRO, 2004). 

 Essa área que trata da inter-relação entre saúde e meio ambiente foi denominada de Saúde 
Ambiental. Segundo definição estabelecida pela OMS: “Saúde Ambiental é o campo de atuação da 
saúde pública que se ocupa das formas de vida, das substâncias e das condições em torno do ser 
humano, que podem exercer alguma influência sobre a sua saúde e o seu bem-estar” (Brasil-MS, 
1999 apud RIBEIRO, 2004). 

Portanto, o conceito de saúde ambiental refere-se às implicações que a interação entre as 
pessoas e o ambiente natural e edificado pode ter para a saúde. À medida que nosso conhecimento e 
entendimento sobre as conexões entre o meio ambiente e a saúde evoluem, também o conceito 
evolui (MSMAA, 2002, p. 01). 
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 Os fatores ambientais podem ser: agentes físicos, substâncias químicas, agentes 
biológicos e fatores nutricionais. Eles estão relacionados às características 
geográficas de uma região, à cultura dos grupos, ao status socioeconômico e a 
fatores ocupacionais (HUTT e BURKITT, 1986 apud (RIBEIRO,2004 p. 75) 

 
Com referência ao histórico da saúde ambiental no Brasil, Ribeiro (2204 p. 77) cita que 

juntamente com a evolução da legislação, ampliou-se a consciência de que a saúde, individual e 
coletiva, nas suas dimensões física e mental, está intrinsecamente relacionada à qualidade do meio 
ambiente. Essa relação tem se tornado mais evidente para a sociedade devido à sensível redução da 
qualidade ambiental, verificada nas últimas décadas, conseqüência do padrão de crescimento 
econômico adotado no país e de suas crises. 

A partir dos conceitos apresentados sobre saúde ambiental e de sua importância, propomos 
na presente discussão um alerta para a tomada de decisões em relação às condições ambientais nas 
cidades.  

De forma especial, analisando a paisagem da cidade de Aquidauana, podemos identificar que 
além dos problemas de gestão pública, ligados ao suprimento da  infraestrutura de saneamento e 
gestão urbana, ocorre situações agravantes oriundos do comportamento da população. Dentre essas 
atitudes, destacamos o lançamento clandestino de esgoto em canalização de águas pluviais; 
lançamento de esgoto à céu aberto, e principalmente, destinação de lixo em quintais baldios e 
margens de rios e córregos urbanos. Essa situação vem crescendo há muitos anos na cidade sem 
nenhuma cobrança efetiva de cumprimento da legislação, uma vez que o próprio município não 
cumpre seu papel perante as Leis 11.445/2007 e 12.305/2010, do saneamento básico e política 
nacional dos Resíduos Sólidos, respectivamente. 

Silva (2007) após ponderações sobre os estudos de paisagem, afirma que a paisagem pode 
revelar a história de grupos humanos uma vez que se entende que esta reflete a cultura, o modo 
como vivem as pessoas com seu entorno.  

As figuras 04 e 05, revelam a percepção dos moradores em relação ao seu ambiente, 
constituindo em  exemplos de atitude, que embora pareça pontual, é constante em vários pontos da 
cidade, mesmo com intensificação das informações acerca da relação da disposição inadequada do 
lixo com os surtos de doenças transmitidas pelo mosquito aedes aegypti nos últimos anos em 
Aquidauana. 
 

Figura 04 – Foto de lixo jogado às margens do Córrego João Dias na área urbana. 

 
Foto: Ayach (2016) 
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Figura 05- Lixo recolhido em ação ambiental nas margens do rio Aquidauana no dia 27/06/15. 

 
Fonte: Gisele Figueiredo - site do Jornal O Pantaneiro 

 
Esses exemplos levam à reflexão dos estudos de percepção ambiental, onde Tuan (1974) 

propõe o termo Topofilia, como o “elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico."  
Tuan (1983 p.63) considera que “a cultura e a experiência têm uma grande influência na 

interpretação do meio ambiente”, no que tange às nossas experiências ambientais, numa relação 
com nossa memória cultural, em termos da transmissão de valores, condutas e significados. 

A saúde, o saneamento e a percepção dos riscos ambientais urbanos estão diretamente 
interligados, no entanto, a interface no tratamento desses temas ainda tem longos caminhos a 
percorrer para produzir resultados concretos (AYACH, 2011). 
 

As questões ambientais apresentam-se incorporadas às práticas cotidianas da 
cidade, assim o método e a ação da saúde ambiental devem contemplar 
conhecimentos técnicos, sim, mas, sobretudo, o envolvimento no mundo da vida. O 
processo de produção de uma “cidade ambientalmente saudável” que não contar 
com esta visão tende a ser somente ideológico ou puramente teórico, impedindo o 
enfrentamento das dinâmicas sócio-espaciais urbanas que produzem “novas 
territorialidades” e “novos lugares” na vida cotidiana da cidade (AMORIM et al., 2009 
p. 117). 

 
Ribeiro (2004) afirma que os direitos humanos ou direitos inalienáveis do ser humano eram: 

eqüidade, liberdade, felicidade, vida e propriedade, e que hoje em dia, um meio ambiente salubre não 
é só visto como um elemento da qualidade de vida, mas como um direito humano ou um direito 
inalienável.  A autora afirma ainda que as pesquisas em Saúde Ambiental têm buscado subsidiar 
políticas, programas e ações de justiça ambiental e o direito do ser humano, mas que isso também 
depende de transformações dos próprios homens. 

 
 

A construção de ações em saúde ambiental requer que o contexto seja 
devidamente valorizado. Então, a dimensão territorial passa a ser uma 
estratégia interessante para a saúde ambiental, partindo de um sistema 
complexo e necessitando, portanto, do estabelecimento de um diálogo entre 
saberes (técnico/local), envolvendo as diferentes áreas do conhecimento 
historicamente construído e os saberes dos lugares e dos territórios da 
nossa cidade (AMORIM et al., 2009 p. 119). 

 
 Nesse aspecto, a aproximação entre os segmentos sociais, moradores, órgãos públicos e 
técnicos das diferentes áreas do conhecimento, faz-se necessário para que haja convergência de 
objetivos comuns e busca de resultados concretos. Os estudos da paisagem e percepção, aliados à 
saúde ambiental podem contribuir sobremaneira para subsidiar ações de mudanças de 
comportamento perante o meio ambiente.  
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Considerações Finais 
 
 

Conclui-se que a paisagem das cidades tem sofrido sérios problemas de impactos ambientais 
que afetam a saúde da população e que os fatores sociais e culturais exercem relevante significado 
no processo de percepção, interpretação e valoração ambiental. 

 
O cenário de estagnação nos investimentos em gestão ambiental e, principalmente, da falta 

de planejamento, torna-se inquietante, uma vez que não se coloca em discussão a necessidade de 
maior investimento em políticas públicas voltadas à gestão da qualidade ambiental urbana, acrescido 
de uma atitude passiva e/ou omissa da própria população que se coloca de forma desacreditada 
corroborando com um cenário crescente de agressão ambiental. 

 Além dos sérios problemas de gestão ambiental urbana e carência em investimentos básicos 
em infraestrutura, a população de Aquidauana, através de suas atitudes cotidianas, amplia de forma 
negativa os problemas ambientais já existentes no meio urbano, aumento o processo de perda da 
qualidade ambiental, o que compromete as condições de saúde e de prevenção. 
 Esse cenário, comum na maioria das cidades, revela o posicionamento do ser humano como 
alheio aos problemas ambientais de sua cidade, delegando-os sempre a alguém ou ao órgão público, 
o qual deve sim ser responsabilizado mas até um certo limite. Esse limite é a barreira imposta pelo 
próprio homem quando se coloca dissociado do seu meio.  

Ressalta-se ainda, a existência de uma grande lacuna entre os estudos ambientais e as 
ações na saúde pública, essa aproximação ainda é insipiente, embora seja um dos objetivos do 
trabalho da estratégia de saúde da família, mas assinala como o melhor caminho para a efetivação 
da saúde ambiental, buscando o entendimento da paisagem urbana de forma integrada. 
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Resumo 
A presente pesquisa tem como objetivo discutir sobre a relevância da construção de um programa de 
saúde pública voltada ao turista. Para tal fim, iniciamos, diferenciando o turista dos demais tipos de 
viajante por entender que tem especificidades importantes para se pensar uma política de saúde 
adequada. Em um segundo momento, apresentamos a importância de um planejamento vinculado ao 
crescente movimento populacional e suas implicações à saúde. Foram realizadas análises da relação 
entre o Sistema Público de Saúde (SUS) e o atendimento ao turista, considerando as diferenças 
estabelecidas na legislação quanto ao turista doméstico e o estrangeiro. Os resultados alcançados 
demonstram a insuficiência de políticas específicas a este público transitório, o que nos levou a 
conclusão preliminar da necessidade de existirem políticas públicas voltadas ao turismo, dado seu 
crescimento constante nas últimas décadas e as implicações na saúde dos territórios de origem e 
destino destas pessoas. 
 
Palavras-Chave: Turismo, saúde, políticas públicas, Sistema Único de Saúde.  
 
 
Abstract 
This research aims to discuss the importance of creating a public health program to the tourist. For 
this, we start differentiating tourist from the other travelers because tourists presents specific demands 
to think about a appropriate health policy. In a second moment, we present the importance of planning 
linked to the increasing movement of population and its implications to health. It was made analysis 
between the Brazilian Unified Health System and the tourist, considering differences settled in 
legislation about domestic and foreign tourists. The results reached show the insufficient of specific 
policies to this transitory group, which took us to conclude the necessity of public policies to tourism 
according to its constant increasing in the last decades and its implications in health of origin territories 
and destination of these people.  
 
Keywords: tourism, health, public policies, Brazilian Unified Health System 

 

Introdução 

A prática do deslocamento entre dois pontos distintos e distantes é entendida como viagem¹. 
O homem, ao longo da história, passou a ter a necessidade de se deslocar-viajar- como uma forma 
de sobrevivência em busca de alimentos, água, abrigo.   São vários os momentos de transformação 
sofrida pelo homem em relação ao seu comportamento, como no período em que deixa de ser 
nômade e passa a ser sedentário. Devido a Revolução Agrícola. Assim o meio natural é alterado a 
seu favor. Na atualidade, outros fatores motivam os deslocamentos, principalmente o lazer, o estudo 
e o trabalho. Segundo Claval³ (2010, p. 48):  
 

“muitos invocam a necessidade de escapar do ritmo infernal da vida nas grandes 
metrópoles para descansar e se refazer. Elas ficam felizes de evoluir numa natureza 
autêntica, em meios não poluídos. Há outros que querem conhecer as maravilhas do 
mundo, aquelas das quais sempre ouviram falar: as cataratas espetaculares, as 
grutas onde os cristais de estalagmites ou estalactites multiplicam os jogos de luz, 
os cimos durante muito tempo intangíveis que os jovens, por sua vez, fazem questão 
de subir. Muitos partem pelo prazer de seguir os passos dos homens célebres, de 
percorrer o meio ambiente nos quais evoluíram as vedetes do cinema ou as estrelas 
do cinema, de visitar lugares onde a história se fez, onde as grandes batalhas foram 

mailto:rodrigo.borges@ifrj.edu.br
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ganhas ou perdidas, onde as revoluções tiveram início e se desenvolveram. A 
preocupação de descobrir obras-primas do passado, os edifícios construídos pelos 
arquitetos célebres, os escultores e as pinturas que os grandes museus encerram, o 
ambiente das cidades de arte e de história testemunha a vontade de se enriquecer 
através do contato com as formas refinadas da cultura”. 

 
Segundo Urry² (2001, p. 29),  

 
“O turismo resulta de uma divisão binária básica entre o ordinário/cotidiano e o 
extraordinário [...] as pessoas precisam vivenciar prazeres particularmente distintos, 
que envolvam diferentes sentidos, ou que se situem numa escala diferente daquela 
com que se deparam na vida cotidiana”. 

 
O turismo teve seu desenvolvimento favorecido com a evolução do sistema capitalista. Isso 

provocou mudanças nas relações de trabalho. Quando os trabalhadores passaram a ser 
remunerados, alterou-se a concepção de tempo, gerando a existência de tempo de trabalho e de 
tempo livre. O homem passou a ser incentivado a usar o tempo livre, pelo menos uma vez por ano 
para viajar. 

De La Torre 4 (1992), entende o turismo como um fenômeno social baseado no 
deslocamento voluntário e temporário de indivíduos ou grupos que, fundamentalmente, por motivos 
de recreação, descanso, cultura ou saúde, saem do seu local de residência habitual para outro, onde 
não exercem nenhuma atividade lucrativa nem remunerada, gerando múltiplas inter-relações de 
importância social, econômica e cultural. 

 
Diferenciando turista e viajante 
 

Mesmo considerando a multiplicidade de interpretações acerca do turismo e da complexidade 
inerente ao trabalho de conceituar um fenômeno, optamos por iniciar esta pesquisa apresentando o 
conceito de turista que compreendemos ser mais coerente com os objetivos propostos. 

É comum a utilização dos termos turista e viajante como sinônimos. Analisamos o portal 
“Viajante BR”. O site oficial do Ministério da Saúde com informações específicas aos que desejam 
deslocar-se em direção ao Brasil ou entre diversos locais pelo país. É, na prática, um portal de dicas 
de saúde e prevenção de riscos aos turistas. Por isso, o termo turista deve ter uma definição 
específica. Com o intuito de minimizar a ausência de clareza, compreendemos que o termo turista 
seja associado a um perfil específico de viajante, aquele que se desloca com objetivo central 
específico: o lazer.  

Há outra visão, mais corrente no interior do trade turístico que diferencia o turista do viajante 
pelo grau de envolvimento efetivo com o espaço visitado. O turista seria aquele mais vinculado aos 
aspectos visivelmente mercadológicos do turismo, ao passo que o viajante estaria mais interessado 
nas sensações, em um mergulho mais profundo nos espaços de visita, sendo assim, pessoas menos 
propensas às investidas puramente voltadas ao superficialismo do turismo enquanto atividade 
econômica. 

Buscando uma visão mais coerente da complexidade do conceito, lembramos que Claval 
(2010) aponta existir inúmeras motivações para o deslocamento das pessoas. Podemos citar as 
razões econômicas, políticas, geopolíticas, laborais. Certamente todos são viajantes, a menos se 
considerarmos o sentido estrito do termo. Entretanto, se compreendermos os diversos objetivos-fim 
desses deslocamentos, veremos que em vários casos, não são movimentos turísticos, com objetivo 
final vinculado ao que compreendemos ser turismo.  

A diferença básica entre viajante e turista pode estar ainda no próprio centro de análise dos 
conceitos. Na expressão viagem, o centro analítico é o deslocamento, o ato de viajar, “de ir de um 
lugar ao outro”. Não é questão central para compreensão do conceito, saber o que fará em seu 
destino quem se deslocou; no turismo, o centro é a pratica de um deslocamento com objetivo 
específico: lazer. Não nos basta para definir um turista saber que viajou, é importante saber com que 
objetivo.  

Para Matos (2011), diferente dos migrantes, refugiados, soldados, profissionais e voluntários, 
os turistas têm como característica a viagem de lazer no tempo livre e fundamentalmente o 
movimento de ida e retorno à origem da viagem. A autora ainda ressalta que, o turista é considerado 
pela área de saúde e destacado pela mídia como responsável pelo aparecimento de algumas 
doenças, especialmente as emergentes ou reemergentes, como foram os casos da influenza AH1N1, 
reintrodução de sarampo e, mais recentemente, o vírus do dengue tipo 4 no Estado do Rio de 
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Janeiro. No entanto, pouco se conhece da visão do turista sobre esses problemas tanto no nível 
individual quanto no social ou institucional. 

Consideramos ter relevância a distinção proposta por Ambrósio (2005). Segundo ele, o 
viajante desloca-se de “um ponto a outro” (AMBROZIO, 2005, p.105) com diversas motivações; o 
deslocamento turístico é aquele com um fim voltado para ele mesmo, ou seja, viajar para conhecer 
outro espaço é o objetivo final do turista.  

 
A importância do planejamento de saúde para o turista 

 
O turismo movimentou cerca de 1,8 bilhão de pessoas no mundo em 2015, segundo dados 

da OMT (Organização Mundial do Turismo). No Brasil, segundo dados do Ministério do Turismo, a 
circulação de foi de 6,6 milhões de turistas estrangeiros.  “Em relação ao turismo interno o Brasil 
alcançou em novembro de 2010 a marca de 61 milhões de pessoas em circulação no país, segundo o 
Ministério do Turismo” (MATOS, 2011, p. 8). Se considerarmos apenas a vertente econômica, a 
justificativa para um planejamento de saúde do turista pode ser um enriquecimento ao setor que 
cresce continuamente nas últimas décadas.  

Nossa preocupação para o desenvolvimento desta pesquisa envolve-se menos com a 
questão econômica e centra-se na relação entre os deslocamentos, visto que, hoje são cada vez 
mais constantes e diversos. Outro destaque são as implicações que os deslocamentos podem gerar 
na saúde pública dos lugares que recebem tais fluxos turísticos.  

Para Matos (2011) A viagem pressupõe que o turista deixe o lugar onde vive em busca de um 
ambiente desconhecido. Haverá, do ponto de vista probabilístico, a chance de estar exposto a riscos 
de saúde, associando o turismo a uma atividade de risco. Matos (2011) ainda ressalta que, o turista é 
considerado pela área de saúde e destacado pela mídia como responsável pelo aparecimento de 
algumas doenças, especialmente as emergentes ou reemergentes. Pouco se conhece da visão do 
turista sobre esses problemas tanto no nível individual quanto no social ou institucional. 

Pensamos em uma proposta específica para o turista baseado em suas peculiaridades. 
Consideramos ser fundamental a construção de um modelo de política pública voltada a saúde do 
viajante vinculada a um conceito que tome “como referência as características de cada um desses 
grupos, e não apenas [...] a discussão da disseminação de doenças” (MATOS, 2011, p.19).  Cada 
perfil de viajante possui características socioeconômicas diversas, além de variadas motivações para 
se deslocar. Conhecer estas condições diversas são fatores relevantes para definir o tipo de política 
adequada aquele público bem como os espaços com real necessidade de receberem tais programas. 

Por compreendermos que o viajante é o ser que se desloca, não importando para o conceito 
seu objetivo, avaliamos ser coerente pensar em uma política setorial de saúde ao viajante que se 
desdobre em políticas específicas para determinados perfis de viajantes (Gráfico 1), tais como os 
refugiados e os turistas, por exemplo. Seja por conta de sua motivação para o deslocamento e a 
exposição às vulnerabilidades decorrentes disso, turistas e refugiados são totalmente diversos 
quando falamos de planejamento e execução de políticas públicas (por mais que em dado momento 
possam existir políticas que sirvam aos dois grupos). Parece não fazer sentido pensar em um 
programa de saúde ao viajante com parâmetros únicos para atender diferentes perfis sociais, 
políticos, geográficos e econômicos. “Portanto, são necessárias estratégias diferenciadas de atuação 
para o enfrentamento desse desafio nos sistemas de saúde” (MATOS, 2011, p. 31). 

 
Gráfico 1: Programa de Saúde para o Viajante e seus desdobramentos 

 
Elaborado pelos autores 
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Fragmentamos a análise em dois perfis populacionais. O primeiro, vinculado ao turismo 

doméstico. Analisamos as implicações relacionadas às dificuldades de prover o sistema público de 
saúde em uma população com volatilidade em seu tamanho e a necessidade de levar via programa 
de saúde específico um caminho para fortalecer o princípio de universalidade do sistema de saúde 
público previsto pela constituição; o segundo grupo avalia os turistas estrangeiros. Analisamos se a 
universalidade proposta pela norma constitucional e pela lei nº 8.080 contempla os não nacionais. 
Traçamos uma análise sobre as perspectivas para o futuro do serviço público de saúde em 
atendimento ao estrangeiro e a possibilidade de obrigar o estrangeiro com visto de turista a contratar 
um seguro saúde. Proposta pelo PL nº 5542/2013, a obrigatoriedade da cobertura privada ao turista 
estrangeiro está atualmente em tramitação no legislativo. Destacamos ainda a questão diplomática 
relacionada aos protocolos de reciprocidade para atendimento à saúde entre países e regiões com 
acordos bi ou multilaterais voltados à saúde do turista. 
 
Pensando o planejamento de saúde para o turista doméstico 
 

O SUS (Sistema Único de saúde) foi estabelecido em lei pela constituição de 1988. Até então, 
o sistema de seguridade social era o parâmetro básico das políticas de saúde pública no Brasil. Com 
um modelo que vinculava o direito à saúde, à contribuição à previdência oficial, o acesso a estes 
serviços não era garantido a todos os brasileiros.  

A constituição de 1967, bem como sua emenda de 1969
86

 não elencam a saúde como direito 
garantido ao conjunto da sociedade. No título II que trata “DA DECLARAÇÃO DE DIREITOS”, são 
citados direitos à nacionalidade, direitos políticos, a organização de partidos políticos e os direitos 
individuais.  

No capítulo IV da constituição, que trata dos direitos individuais, regulados pelo artigo 150
87

, 
são reconhecidos o direito à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade. O título III, relativo a 
Ordem Econômica e Social estabelece nos incisos XV e XVI do artigo 158

88
 que os direitos relativos a 

“assistência sanitária, hospitalar e médica preventiva” (BRASIL, 1967) são garantidos ao trabalhador, 
assim como a previdência social, mediante contribuição tríplice (trabalhador, empregado e União) que 
garantiria aos contribuintes do sistema “seguro-desemprego, proteção da maternidade e, (proteção 
social) nos casos de doença, velhice, invalidez e morte.” (BRASIL, 1967). 

Na década de 1970 foi instituído o SNS (Sistema Nacional de Saúde), este garantiu via 
Ministério da Saúde atendimento de saúde aos não segurados da previdência social desde que este 
fosse parte de “ações de caráter e interesse coletivo” (MOCHIZUKE, 2015). O processo de integração 
avançou institucionalmente e se tornou política pública de saúde com a constituição de 1988, este 
documento encerrou a fragmentação dos modelos de atenção à saúde garantindo direitos sociais a 
todos os cidadãos “sem distinção de qualquer natureza” (BRASIL, 1988). 

Na chamada constituição cidadã foram estabelecidos um conjunto de direitos sociais 
expressos no artigo 6º. Ali são garantidos ao conjunto da sociedade, sem exigências específicas os 
seguintes direitos: “a educação

89
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados” (BRASIL, 2015). Desde o texto original desta carta magna, até sua última emenda, o 
direito à saúde é expressamente garantido

90
.  

O artigo 194 da constituição vigente estabeleceu um sistema de seguridade social baseado 
na universalidade de cobertura e atendimento com objetivo de assegurar os direitos à saúde, à 

                                                           
86

 A Emenda constitucional de 1969 é considerada por alguns juristas um novo documento 
constitucional dado o volume de modificações que fez na constituição de 1967.  

 
87

 Após a emenda de 1969 este artigo passou a ser o de número 153, mas com a mesma redação do 
artigo 150 da constituição de 1967. Eis a íntegra do texto: “Art. 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes” (BRASIL, 1967). 

 
88

 Na EM/01 o artigo passou a ser o de número 165 com uma alteração de redação no inciso XVI que 
estabeleceu também o direito ao seguro contra acidentes de trabalho. 

  
89

 O direito a educação já era garantido na constituição de 1967.  
 
90

 Além dos direitos sociais, o artigo 7º apresenta àqueles que são específicos dos trabalhadores, o que 
demonstra claramente à intenção de universalizar no ordenamento legal a assistência à saúde.  
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previdência e à assistência social. Na seção específica à saúde, o artigo 196 estabelece 
expressamente ser:  

 
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988). 
 

Se associarmos o direito universal a saúde ao estabelecido pelos termos elencados no inciso 
XV do artigo 5º, que garante a locomoção livre pelo território nacional em tempos de paz, é ponto 
pacífico ter o turista doméstico o direito ao atendimento sem distinção em qualquer unidade pública 
do território nacional. 

Nossa discussão aqui pretende concentrar-se nas formas de garantia deste direito ao cidadão 
nacional em viagem. 

 
As dificuldades de financiamento para um programa de saúde ao turista 
 

Há no SUS uma série de questionamentos quanto a forma de financiamento do sistema. As 
principais são relacionadas a falta de clareza na definição dos valores mínimos obrigatórios para 
investimentos da União e a falta de recursos próprios para os municípios na gestão de seus sistemas 
de saúde. Como a União é a grande arrecadadora de impostos do país e a gestão da atenção básica 
foi municipalizada, as gestões locais enxergam uma injustiça distributiva quanto aos recursos. Por 
arrecadarem pouco, os municípios dependem de transferências dos fundos estaduais e federais de 
saúde. O problema é que boa parte dos recursos são aplicados em programas previamente 
estabelecidos pelo governo federal, o que reduz a margem de utilização autônoma dos recursos para 
satisfação de algumas especificidades locais.  

Por serem os municípios os responsáveis pela atenção básica, política centrada nos dados 
populacionais oficiais baseados em residentes fixos, locais com necessidades específicas de 
acolhimento a uma população variável enfrentam problemas para ordenar seus serviços de saúde 
devido à volatilidade de seus recursos próprios e de sua população com direito a atendimento, o que 
contrasta com pouca mobilidade das transferências de outros entes. “Essa situação é explicada pela 
permanente utilização de transferências automáticas federais para municípios, por meio de incentivos 
financeiros como forma de indução de políticas de saúde definidas pelo MS” (MENDES e MARQUES, 
2014, p. 904).  

Programas de saúde do turista enfrentam a mesma questão, a ausência de uma política 
nacional ou mesmo estadual de atenção à saúde do turista reduz em boa medida a margem de 
utilização dos recursos vinculados a saúde para este fim. Como os recursos próprios são em geral 
utilizados em percentuais acima do mínimo constitucional para minimizar o subfinanciamento do 
sistema, as verbas próprias dos menores entes federados, já escassas se comparadas aos estados e 
governo federal, têm limitada capacidade para uso além da manutenção dos sistemas locais de 
saúde. O engessamento promovido pelas verbas carimbadas muitas vezes são impeditivos para uma 
política de saúde específica para determinado local com necessidades particulares.  

Segundo a Lei 8.080, a transferência de recursos para financiamento a saúde é baseada nos 
perfis demográfico e epidemiológico associados a fatores como número e complexidade dos 
estabelecimentos de saúde e desempenho técnico e financeiro do setor deste setor. A lei 
complementar 141\2012 ratifica esta questão ao afirmar que as receitas reservadas a transferência 
da união e dos estados deverão observar “as necessidades de saúde da população, as dimensões 
epidemiológica, demográfica, socioeconômica, espacial e de capacidade de oferta de ações e de 
serviços de saúde” (BRASIL, 2012).  

Estudo da CNM
91

 (Confederação Nacional dos Municípios) apontou que os critérios atuais de 
distribuição geram enormes distorções no financiamento, levando a concentração de recursos em 
grandes cidades, especialmente nas capitais. Além desta questão, os parâmetros, não raras vezes 
baseados na população residente dificultam o planejamento para financiar um programa de saúde 
baseado na mobilidade populacional.  

                                                           
91

 O Governo Federal lançou recentemente (inclusive com apoio desta confederação) o Programa “SUS 
legal”. Este programa, aprovado na CIT (Comissão Intergestores Tripartite) promete dar mais agilidade e 
liberdade aos entes para a execução de seus planos. A proposta substitui os seis blocos temáticos utilizados 
para transferência de recursos por apenas dois: custeio e investimento.  
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Os problemas de se pensar saúde em uma população flutuante são grandes. Como já 

trabalhamos. Todo o sistema de atenção e financiamento tem como um dos principais parâmetros a 
população residente e seu perfil epidemiológico. Em áreas turísticas, estamos falando de espaços 
com perfil epidemiológico de difícil definição. Há mudanças bruscas entre os períodos de alta e baixa 
temporada e a população cresce exponencialmente em balneários de reconhecida atratividade. Além 
do crescimento líquido da população em parte do ano, há a diversidade de origens dos visitantes, o 
que torna complexa a definição de um padrão mínimo de vulnerabilidades associadas ao padrão 
etário, geográfico ou sexual da população visitante. 

 O mais próximo que a legislação chegou ao tratar de mobilidade populacional para 
atendimento à saúde está presente no parágrafo 2º do artigo 35 da Lei 8.080, neste caso há previsão 
de estabelecer critérios específicos aos “Estados e Municípios sujeitos a notório processo de 
migração” (BRASIL, 1991). Em situações como esta, “os critérios demográficos [...] serão ponderados 
por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados” 
(BRASIL, 1991). Ainda neste caso, o critério de fixação de domicílio eleitoral dificulta o 
enquadramento do turista neste bloco de recursos. Por mais que saibamos ser importante o 
incremento populacional fixo em áreas turísticas, fruto da expansão dos serviços de apoio a atividade, 
além do fenômeno da segunda residência vinculado aos veranistas, a população flutuante é muito 
relevante nos meses de verão em áreas litorâneas e no inverno em áreas serranas e rurais.  

Estudo produzido pela empresa Geofusion mostrou que alguns municípios recebem 
população turística muito superior àquela com residência fixa. (Tabela 1). A grande flutuação 
populacional existente nestas localidades impõe investimentos integrados para prover boas 
condições aos residentes e também aos visitantes. 
 

       Tabela 1: Cidades com maior quantidade proporcional de população flutuante 

Ranking Cidade Estado Turistas Impacto Localização geográfica 

1º Rio Quente GO 1.164.766 304 vezes Interior 

2º Fernando de Noronha PE 209.818 73 vezes Litoral Insular 

3º Gramado RS 1.499.250 44 vezes Interior - Serrano 

4º Piratuba SC 188.530 43 vezes Interior 

5º Armação dos Búzios RJ 1.172.778 39 vezes Litoral 

6º Lagoa Santa GO 52.204 37 vezes Interior 

7º Bombinhas SC 606.944 36 vezes Litoral 

8º Ilhabela SP 1.089.800 34 vezes Litoral 

9º Aparecida SP 1.167.682 32 vezes Interior 

10° Mata de São João BA 1.355.628 30 vezes Litoral 

    Fonte dos dados: Geofusion 
Elaborado pelos autores  

 

Os dados de mobilidade populacional cruzados com a posição geográfica demonstram a 
complexidade vinculada ao planejamento de um programa de saúde ao turista, cada área do território 
está sujeita a vulnerabilidades específicas. O extenso litoral e a variedade das condições naturais e 
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sociais do chamado interior de um país de grandes proporções e imensas disparidades regionais 
ajudam a compreender o tamanho do desafio para o planejamento adequado no desenvolvimento 
desta política. 

O caso de Rio Quente é flagrante, com população de 4.014 habitantes (IBGE, 2016) o 
município tem durante o ano população móvel superior a 1 milhão de pessoas. Rápida pesquisa no 
portal da transparência não identificou nenhuma transferência de recursos específicos para qualquer 
programa de saúde vinculado a esta enorme população que visita a localidade. Dentre os projetos 
aprovados via Ministério do Turismo, nenhum contemplava menção a esta preocupação.   

A chave para a resolução desta questão pode ser a provisão de recursos específicos via 
plano de saúde do ente com grande variação populacional. Este parece ter sido o modelo encontrado 
pelo Governo do Estado do Paraná, o primeiro a desenvolver um programa específico de saúde ao 
turista/viajante. Ao incluir o programa em seu plano de saúde, o governo estabeleceu ações 
programadas e garantiu recursos específicos para aplicação com este, inclusive promovendo 
transferências fundo a fundo via estado e municípios aptos a receberem os recursos por conta da 
sazonalidade populacional.  

O programa, pactuado com a Comissão Intergestores Bipartite do estado, considerou uma 
série de acordos e protocolos nacionais e internacionais para estruturar uma estratégia baseada no 
seguinte tripé: informação, vigilância e assistência.  

Se considerarmos os eixos estipulados no programa paranaense de saúde ao viajante/turista, 
aquele vinculado à informação tem tido crescente aumento de visibilidade por parte dos entes 
federativos, há a preocupação em vários níveis quanto a proliferação de doenças vinculadas aos 
diversos motivadores de fluxo populacional. Algumas prefeituras e governos estaduais mantêm 
portais específicos com informações e orientações aos viajantes/turistas. A grande questão é que “a 
maioria dessas ações ainda é restrita a recomendações de vacinação antes da viagem e a descrições 
sobre riscos veiculadas em páginas da Internet” (MATOS E BARCELLOS, 2010, p. 128). Existem 
grandes desafios com relação a avanços nos eixos vigilância e principalmente no assistencial.  
 

Planejando a saúde do viajante externo: entre o financiamento público universal, os 
protocolos de reciprocidade e as exigências de cobertura privada. 
 

Se durante o planejamento de saúde quanto ao turista doméstico as preocupações devem ser 
aquelas vinculadas a melhoria dos sistemas de assistência a este cidadão que, mesmo estando fora 

de sua localidade de referência para as políticas públicas de saúde tem direito ao atendimento público 

sem qualquer distinção em relação ao habitante da localidade visitada, ao tratarmos do cidadão 
estrangeiro em visita ao nosso território, a primeira questão que vem à tona é a seguinte:  

 
A universalidade da saúde pública se aplica aos estrangeiros?  
 
O portal nacional de saúde do viajante garante a gratuidade afirmando que “o turista 

estrangeiro que apresentar problemas de saúde pode procurar atendimento na rede de atenção às 
urgências do Sistema Único de Saúde” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013).  

O conceito de universalidade é amplo e se remete aos direitos fundamentais do homem 
(ALVES, 2013). Este direito: 
 

consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, no artigo 
XXV, que define que todo ser humano tem direito a um padrão de vida 
capaz de assegurar-lhe e a sua família, saúde e bem-estar, inclusive 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 
indispensáveis. Ou seja, o direito à saúde é indissociável do direito à vida, 
que tem por inspiração o valor de igualdade entre as pessoas (FIOCRUZ, 
2017). 

 
Considerando ser o Brasil signatário desta declaração aliando tal fato a perspectiva de 

universalidade ampla proposto na constituição brasileira, concluiremos que todo estrangeiro tem sim 
direito a saúde pública em nosso território, afinal,  
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Conforme o artigo 196 da Constituição, a saúde é direito de todos e dever 
do Estado, portanto, a universalidade é a garantia de acesso de toda a 
população aos serviços de saúde, em todos os níveis de assistência. Ou 
seja, todos devem ter acesso gratuito, não importando o sexo, idade, 
religião, raça, cor, origem ou nacionalidade (PUCCINI, 2013). 
 

Para discutirmos com qualidade a temática é importante lembrarmos que o SUS é um modelo 
de saúde pública relacionado ao atendimento as necessidades de saúde dos brasileiros (ALVES, 
2013). A universalidade proposta pelo SUS, por mais extensiva que seja deve levar em consideração 
esta questão delicada que envolve além dos direitos humanos, uma série de questões diplomáticas.  

Em nossa perspectiva a análise desta questão não é simples. A constituição nacional e o 
estatuto do estrangeiro garantem expressamente equiparação de direitos aos estrangeiros residentes 
em nosso território. Imigrantes e refugiados, por exemplo, estariam cobertos pelos serviços de saúde 
pública oferecidos pelo estado brasileiro.  

Há em discussão uma série de problemas associados a gestão de saúde em regiões 
fronteiriças

92
 por conta do uso do principio da universalidade em saúde para atendimento contínuo 

nos serviços nacionais de atendimento por não residentes em nosso território. O cerne da questão 
não centra-se somente em questões políticas e geopolíticas vinculadas ao preconceito e a xenofobia 
(por mais que tais temas sempre estejam no bojo destas) mas também nos custos gerados ao SUS e 
sua manutenção preferencial aos residentes, ainda mais se considerarmos o histórico de 
subfinanciamento pelo qual o sistema único vem passando, afinal, “a política de saúde é planejada e 
desenvolvida para a população local, não levando em consideração a necessidade de atendimento 
aos estrangeiros” (AMARAL E CARVALHO, 2013 apud MOCHIZUKE, 2015).  

Entendemos ser importante agrupar os estrangeiros de acordo com seus objetivos de viagem 
(Tabela 2) para garantir com mais qualidade, eficiência e consideração às questões diplomáticas e de 
direitos humanos, o atendimento público e gratuito aqueles que necessitam, sem que isso seja um 
problema para a continuidade dos serviços prestados aos brasileiros e aos de direitos equiparados a 
estes. A lei 6.815/1980

93
 (estatuto do estrangeiro) agrupa os não nacionais por tipos de visto 

emitidos. Dos perfis estabelecidos em lei, apenas um é claramente configurado com o perfil de 
residente. Os demais são vinculados a pessoas não residentes (turistas, temporários, em trânsito). 
Esta situação no mínimo relativiza o direito universal ao SUS que só é garantido manifestadamente 
aos residentes.  

O modelo de análise da Polícia Federal estabelece um padrão mais próximo do que 
entendemos ser mais coerente com a realidade atual. Organizando seus dados em torno de 
estrangeiros em condição permanente, temporária, provisória e fronteiriça, além dos refugiados e 
asilados, o modelo citado pode subsidiar políticas públicas específicas a uma gama grande de grupos 
estrangeiros em nosso país.  

A divisão simplesmente por residentes e não residentes é problemática e reduz a discussão 
sobre as grandes variantes entre os motivos que levaram ao cidadão a entrar em nosso território. 
Nenhuma política pública vinculada ao estrangeiro pode prescindir destas analises sob pena de não 
ter qualquer efetividade na resolução da questão proposta. O imigrante residente pode ter diversas 
motivações, como oportunidades de investimento e crescimento econômico, ter sido envolvido em 
redes internacionais de tráfico (podendo inclusive ser vítima de tráfico de pessoas), trabalho análogo 
ao escravo, estar aqui como refugiado político, econômico ou diplomático. A lei garante asilo a estes 
grupos e ao menos na teoria não há muita discussão sobre o direito destes cidadãos aos serviços de 
saúde. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
92

 Uma discussão diplomática problemática uma vez que boa parte de nossas fronteiras terrestres são 
cobertas por acordos multilaterais com países do MERCOSUL, o que daria direito ao atendimento de saúde a 
estes estrangeiros. Boa parte destas questões também é fruto da crise de financiamento corrente do sistema. 

 
93

 Há uma nova proposta de regulamentação da situação do estrangeiro em tramitação no senado com 
possibilidade de mudanças importantes na configuração dos direitos aos não naturais ou naturalizados 
residentes no Brasil.  
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Tabela 2: Tipos de viajante estrangeiro 

Tipo 
Condição de 
permanência 

Motivação para 
o fluxo 

Perfil socioeconômico Políticas públicas vinculadas 

Imigrante 
voluntário 

Permanente Moradia Variado  
Atenção primária; vigilância sanitária e 

epidemiológica; assistência 
permanente a saúde.  

Refugiado 
Permanente ou 

temporária 
Asilo/ moradia 

Predominantemente de 
classes baixas 

Atenção primária; vigilância sanitária e 
epidemiológica; assistência 

permanente a saúde. 

Trabalhador 
Temporária ou 

permanente 
Trabalho 

Predominantemente de 
classes baixa e/ou média-

baixa. 

Atenção primária; Assistência em 
urgência e emergência e vinculação a 
pactos diplomáticos de reciprocidade. 

Fronteiriço Temporária 
Utilização de 

serviços 
públicos 

Predominância de classes 
baixa e média 

Assistência em urgência e emergência 
e vinculação a pactos diplomáticos de 

reciprocidade. 

Turista Temporária Lazer 
Classes: média; média-alta 

e/ou alta. 

Assistência em urgência e emergência 
e vinculação a pactos diplomáticos de 

reciprocidade. 

Elaborado pelos autores 
 

Com relação aos não residentes, mesmo em estadia limitada no território nacional, o 
entendimento tem sido vinculado à universalidade plena, com garantias de atendimento na rede 
pública com os mesmos direitos dos demais, ao menos na teoria. O entendimento relacionado ao 
tema é ainda contraditório. Segundo Lima (2012), o estrangeiro poderia ser titular dos direitos 
garantidos aos nacionais uma vez que não há proibição expressa no texto constitucional. Há um 
silencio de nossa legislação sobre esta questão (Lima, 2012 & Lima 2012 apud Silva 2012). Em 
nossa concepção, este silencio foi em parte vinculado ao fato de o estatuto do estrangeiro deixar 
mais claro o fato deste direito ser garantido expressamente aos residentes. Esta afirmação não exclui 
a interpretação de muitos grupos a luz de uma universalidade ampla, apontando como único fator de 
responsabilização do estado brasileiro sobre a saúde de uma pessoa o fato da mesma estar sob a 
jurisdição de nosso estado, ou seja, dentro dos limites de nossas fronteiras. Há uma necessidade de 
regulamentação mais firme acerca do tema, o que em nossa concepção deve ser feito considerando 
questões humanitárias e diplomáticas vinculadas a reciprocidade entre os países.  

 
Possibilidades de planejamento quanto à saúde do turista estrangeiro 
 

Além da discussão sobre a aplicação da universalidade no caso dos turistas estrangeiros, 
pensamos a questão por outros dois vieses de análise: 1) A utilização de padrões de reciprocidade 
diplomática para o atendimento; 2) A exigência da contratação de planos ou seguros privados de 
saúde.  

 
Modelo de reciprocidade diplomática no atendimento à saúde 

 
Para entender o contexto das políticas de reciprocidade diplomática precisamos compreender 

que não há igualdade legislativa e de direitos entre os estados nacionais. O fato de ser a saúde um 
direito universal e garantido por um sistema público previsto em lei no Brasil, não faz deste modelo 
regra em todos os países. Há diversas modalidades de previsão de acesso, inclusive países em que 
a saúde pública não é uma realidade. Este é inclusive um ponto importante quando fazemos a 
proposição de discutirmos um programa de saúde ao turista estrangeiro. Se o país de origem não 
possui um modelo público e gratuito de saúde e exige dos que lá estão a contratação de modelos 
privados de proteção à saúde, como procederá o estado brasileiro neste caso? Não seria um caso de 
injustiça diplomática garantir a saúde gratuita a este quando o brasileiro naquele solo não será 
provido pelo mesmo direito?  

Avaliando apenas questões humanitárias, modelo garantidor da universalidade no 
atendimento é o ideal, porém, a incapacidade do estado em prover recursos para uma cobertura 
satisfatoriamente qualificada em todos os níveis nos faz pensar em modelos de estruturação que de 
fato priorizem o atendimento aos brasileiros, não brasileiros residentes e necessitados por condição 
social, econômica e cultural.  

O princípio de reciprocidade é uma das bases das relações diplomáticas internacionais. A 
redação vigente do Estatuto do Estrangeiro garante possibilidade, por exemplo, de “ser estabelecida 
a dispensa recíproca do visto de turista e dos vistos temporários” (BRASIL,2014).  



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   651 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
Considerando ser a reciprocidade baseada em acordos bi ou multilaterais, solicitamos via e-

sic
94

 informações oficiais atualizadas acerca de acordos internacionais de garantia de reciprocidade 
nas áreas de saúde e previdência social. Segundo dados da Previdência Social Brasileira (Quadro 3), 
o país possui acordos previdenciários bilaterais vigentes com doze  países; há ainda mais três em 
fase de ratificação. Quanto aos acordos multilaterais, há vigente o do Mercosul e em fase de 
ratificação o da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). Os acordos de assistência 
gratuita à saúde estão hoje vigentes com três países: Portugal, Cabo Verde e Itália. 

Os acordos previdenciários são em geral voltados a proteção dos trabalhadores contribuintes 
em regime oficial de seguridade social dos países envolvidos no pacto; os acordos de assistência 
médica visam garantir atendimento universal recíproco em sistemas públicos de saúde.  

 
Quadro 3: Países que mantem acordos de reciprocidade com o Brasil 

Tipo de acordo Países signatários Lateralidade População assistida 

Previdenciário 
em vigor 

Alemanha, Bélgica, Cabo 
Verde, Canadá, Chile, 

Espanha, França, Grécia, 
Itália, Japão, Luxemburgo, 

Portugal, Quebec (Canadá). 

Bilaterais 

Trabalhadores 
contribuintes com o regime 
de previdência oficial dos 

signatários 

Assistência 
médica em vigor 

Portugal, Cabo Verde e Itália Bilaterais 
Qualquer cidadão com 

nacionalidade dos países 
acordantes 

Previdenciário 
em vigor 

Argentina, Bolívia, Brasil, 
Chile, El Salvador, Equador, 

Espanha, Paraguai, Portugal e 
Uruguai. 

Acordo multilateral 
Iberoamericano 

Trabalhadores 
contribuintes com o regime 
de previdência oficial dos 

signatários 

Previdenciário 
em vigor 

Argentina, Brasil, Paraguai e 
Uruguai. 

Acordo multilateral 
do MERCOSUL 

Trabalhadores 
contribuintes com o regime 
de previdência oficial dos 

signatários 

Previdenciário 
em ratificação 

Bulgária, Estados Unidos, 
Suíça. 

Bilaterais 

Trabalhadores 
contribuintes com o regime 
de previdência oficial dos 

signatários 

Previdenciário 
em ratificação 

Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa 

Multilateral da 
CPLP 

Trabalhadores 
contribuintes com o regime 
de previdência oficial dos 

signatários 
Fonte dos dados: Previdência Social /e-sic 

Elaborado pelos autores 
 

A construção de acordos de tratamento recíproco voltados a saúde do turista deve considerar 
a relevância dos países no cenário de emissão de turistas ao Brasil, além de considerar também os 
principais receptores de brasileiros em seus territórios. Esta condição é importante para a construção 
de um acordo efetivamente aplicável e relevante para a cobertura real e equilibrada entre os 
signatários. Matos (2011) aponta como os principais emissores de turistas ao Brasil a Argentina, os 
Estados Unidos, a Itália, a Alemanha e a França.  

Os números de 2010 apontados por Matos (2011) apresentam a relevância da Argentina 
como grande emissora deste tipo de viajante ao Brasil, foram aproximadamente 1,2 milhão de 
pessoas com este perfil. O número é tão expressivo que corresponde ao dobro do segundo maior 
emissor, os Estados Unidos, país com cerca de 600 mil visitantes no mesmo ano. O quadro 4 aponta 
o crescimento em números absolutos e em proporção no total dos viajantes a lazer a importância da 
Argentina para a economia do turismo no Brasil.  

Os dados de emissão de turistas brasileiros ao exterior (Quadro 5) ratificam a relevância da 
Argentina no cenário turístico nacional. Este país só recebe menos turistas brasileiros que os Estados 

                                                           
94

 “A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidenta da República em 18 de novembro de 2011, 
tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações 
públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios”. (BRASIL, 2017) 
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Unidos. Estes dados sustentam a conclusão que qualquer programa de atendimento ao turista 
estrangeiro deve considerar central a construção de acordo bilateral com este país, responsável 
atualmente por 32% do turismo internacional em nosso território.  

 
Quadro 4: Principais emissores de Turistas ao Brasil 

 

 
                                                             Quadro extraído dos dados Ministério do Turismo 

 

Entendemos ser problemática a questão de não existir vigente com a Argentina um acordo 
nos moldes daqueles assinados com Portugal, Cabo Verde e Itália. Por serem bilaterais e facilitam o 
acesso e atendimento gratuito recíproco independente de mudanças locais de legislação com relação 
aos demais estrangeiros. A bilateralidade do acordo facilita a adoção de regras mais justas e 
centradas nas questões específicas dos acordantes. Os números atuais apontam os argentinos como 
cerca de 30% do total de turistas em solo brasileiro. A questão é atenuada pela concepção de 
universalidade ampla utilizada no atendimento médico dos dois países e o fato de ambos serem 
signatários dos acordos do Mercado Comum do Sul. Segundo a Previdência Social, o Acordo 
Multilateral do MERCOSUL   

Prevê a Assistência Médica apenas para os trabalhadores que se 
deslocarem em regime de deslocamento temporário, ou seja, vão prestar 
serviço no país acordante, temporariamente, por conta da empresa do país 
de origem, não ultrapassando os prazos previstos no acordo (Previdência 
Social, 2017). 

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (2017) “O turista brasileiro pode usufruir de 
assistência médica e hospitalar gratuita na Argentina, bem como nos países do MERCOSUL, a 
depender da disponibilidade do sistema de saúde pública local”. Este dado é esclarecedor. Há 
atendimento gratuito ao turista, mas, o mesmo depende de cada sistema local de saúde nos países 
do MERCOSUL. A proteção do turista brasileiro nos vizinhos e destes em nosso país depende do que 
prega o sistema local. Não há acordos de reciprocidade bilaterais ou mesmo multilaterais que 
garantam a universalidade plena do atendimento. 
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              Quadro 5: Principais receptores de turistas brasileiros – 2013 

Principais países receptores Número de turistas Posição 

Estados Unidos da América 2.060.291 1º 

Argentina 1.083.250 2º 

França 520.578 3º 

Portugal 498.285 4º 

Uruguai 416.709 5º 

Espanha 394.366 6º 

Chile 362.162 7º 

Itália 294.217 8º 

Reino Unido 271.844 9º 

México 265.817 10º 
                      Fonte dos dados: Ministério do Turismo 
                                                  Elaborado pelos autores 

 

Defendemos um programa de saúde para o turista estrangeiro vinculado ao princípio da 
reciprocidade diplomática e da relevância e eficácia prática do mesmo. Talvez seja mais relevante 
para o SUS e para o Brasil a construção de acordos de atendimento gratuito ao turista com a 
Argentina e o Reino Unido que com Cabo Verde

95
.  

 
Política de exigência sumária para contratação de seguros-saúde 

 
O Ministério das Relações exteriores recomenda a contratação de seguros saúde privados de 

abrangência internacional para viagens ao exterior. Justifica esta sugestão explicando que em geral, 
há variados modelos de sistema de saúde, a depender da legislação do local visitado. Apresenta 
também como informação o fato de o atendimento público no exterior poder gerar custos posteriores.  

No ano de 2013 o deputado federal Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) apresentou projeto de 
Lei nº 5.542 que versa sobre a obrigatoriedade de contratação de seguro-saúde aos estrangeiros que 
adentrem em nosso território. Apesar de citar países que adotam esta prerrogativa, o projeto não cita 
a possibilidade de aplicação da norma mediante acordos e princípios de reciprocidade. O artigo 
primeiro do projeto lei é claro ao afirmar que a proposta “torna obrigatória a aquisição de seguro-
saúde pelos estrangeiros que ingressarem no País” (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2013). 

Este modelo de universalização da exigência do seguro privado tem dois problemas: um de 
caráter diplomático. Uma lei com este texto fere os acordos supracitados do qual o Brasil já é 
signatário; outro vinculado ao modelo de saúde prioritário. Há uma série de fatores envolvidos nesta 
questão, inclusive aqueles referentes ao ressarcimento pelos seguros privados dos procedimentos 
feitos pelo SUS a seus segurados. Há enormes problemas no ressarcimento por parte dos planos e 
seguros privados nacionais, algo já previsto em lei desde 1998

96
. Como seria a garantia de 

repatriação do dinheiro utilizado pelo SUS para atendimento de turistas estrangeiros em áreas não 
cobertas pela rede privada? 

A questão diplomática foi tratada na comissão que analisou a proposta. Em seu parecer, 
apresentou concordância com a relevância de evitar que o SUS arque diretamente com tais custos, 
ressalvando a conveniência de “observar o princípio da reciprocidade reinante nas relações 
internacionais” (CAMARA DOS DEPUTADOS, 2015). Foi lembrado também dos diversos tipos de 
visto e dos problemas associados a tratamento indistinto aos estrangeiros sem considerar essas 
diferenças de perfil. É importante lembrarmos que o Brasil é signatário de acordos na área de direitos 
humanos que garantem refúgio e asilo aos perseguidos em seus países de origem ou em qualquer 
outro.  

A proposta é extremamente relevante, mas, para sua aprovação final e entrada em vigor, 
precisa aparar estes pontos para termos uma legislação justa e alinhada aos princípios da diplomacia 
internacional. O substitutivo proposto pela deputada Jandira Feghali contempla as duas maiores 
preocupações para o ajuste da proposta: a consideração aos acordos do qual o Brasil é signatário e a 
obrigatoriedade de ressarcimento dos atendimentos feitos pelo SUS aos segurados. 
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 Não há aqui qualquer intenção de sugerir a desconstrução do acordo vigente, que é inclusive superior 
uma cobertura voltada somente ao turista. Objetivamos apenas apontar que este acordo, quando tratamos deste 
tipo de viajante deve levar em consideração a potencialidade de eficácia do mesmo. O que se verifica com as 
estatísticas de recepção e envio de viajantes a lazer.  

 
96

 Previsão de ressarcimento normatizada pela Lei 9.656/1998 que regulamentou os planos de saúde. 
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A falta destes dispositivos nos leva a conclusão da proposta ser uma simples exigência de 

contratação para benefício do mercado privado de saúde, sem consideração com a efetiva melhoria 
nos procedimentos de atendimento ao turista, que assim como qualquer outro cidadão, tem direito a 
saúde.  

 
 

Considerações Finais 
 
As considerações apresentadas aqui fazem parte de um primeiro bloco de conclusões acerca 

do tema pesquisado, foram fruto de revisão bibliográfica e pedidos oficiais de informação aos órgãos 
vinculados as políticas públicas de turismo e saúde. É importante salientar que a pesquisa 
prosseguirá com recorte focado nas áreas de maior fluxo turístico no Estado do Rio de Janeiro. 

Consideramos muito relevante para a construção de políticas públicas voltadas ao turista que 
se faça a diferenciação entre este e os demais tipos de viajante. Confirmamos com a pesquisa 
existirem necessidades muito diversificadas de acordo com o objetivo de quem se desloca. 

É importante ainda que façamos uma diferenciação entre os turistas nacionais e estrangeiros. 
Esta diferenciação na escala de análise tem relevância para definição do tipo de atendimento que 
cada cidadão tem direito de acordo com sua posição dentro do arcabouço legal do Brasil. 

A pesquisa bibliográfica e o contato com os órgãos vinculados a definição das estratégias e 
políticas relacionadas aos setores envolvidos identificou: 1) uma insuficiência de políticas públicas 
destinadas a saúde do turista (e dos demais grupos de viajantes); 2) a falta de conexão entre os 
diferentes órgãos como os Ministérios do Turismo, de Relações Exteriores e da Saúde. 

Existe ainda uma necessidade de atualização da legislação vinculada ao estrangeiro em solo 
nacional. A lei vigente é de 1980 (Estatuto do Estrangeiro). 

Por fim, entendemos ser mais coerente com a defesa do princípio de universalidade proposto 
pelo SUS que os atendimentos aos turistas nacionais sejam garantidos sem discriminação de 
qualquer natureza (assim como a legislação diz). O atendimento ao turista estrangeiro deve ser 
vinculado aos acordos diplomáticos recíprocos. Esta seria a solução mais adequada, se 
considerarmos as relações internacionais.  

Nosso entendimento é que tais acordos diplomáticos precisam considerar as informações 
disponíveis de fluxo de entrada e saída de turistas do país para que busquemos acordos 
efetivamente relevantes para a população brasileira, sem levar ao desequilíbrio no financiamento do 
SUS. 

Quanto ao público com seguro saúde privado, é um imperativo fundamental para a saúde do 
sistema público que possamos estabelecer critérios e metodologias claras para o ressarcimento aos 
cofres do SUS por cada atendimento feito a quem está segurado. 
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IMPLICAÇÕES SÓCIO AMBIENTAIS E À SAÚDE
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Resumo 
Segundo a Organização das nações Unidas para Alimentação e agricultura, FAO, aproximadamente 
um bilhão de pessoas se encontram em estado de insegurança alimentar principalmente nos países 
em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Segundo a referida instituição, a cada sete segundos, 
uma criança morre por questões relacionadas a fatores alimentares. Esse quadro revela que em 
relação a densidade demográfica, 40 milhões de pessoas morrem por ano, caracterizando um 
verdadeiro genocídio silenciado. Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo analisar a 
produção de alimentos, discutindo a agropecuária sob o modo capitalista de produção, processo de 
modernização agropecuária e o ascendente uso de agrotóxicos, bem como os impactos negativos 
desse processo ao meio ambiente e a saúde pública, debatendo a produção de alimentos e uso 
massivo de agrotóxicos no Brasil, buscando interligar essa discussão à Geografia e à Educação 
Alimentar. Para tanto, a metodologia adotada tem caráter qualitativo, a partir de pesquisa 
bibliográfica/descritiva, buscando aporte teórico em livros, teses, artigos e outras fontes secundárias 
que abordem a temática. Com a pesquisa, constatou-se que o sistema produtivo alimentar, vai se 
caracterizando como um processo insustentável ambientalmente, criando situações de 
vulnerabilidades que se externalizam em acidentes de trabalho, intoxicações humanas, cânceres, 
dentre outras. 
 
Palavras-chave: Geografia, agrotóxicos, saúde 
 
Abstract 
According to the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, approximately one 
billion people are in a state of food insecurity, especially in developing countries, as is the case of 
Brazil. According to the aforementioned institution, every seven seconds, a child dies from issues 
related to food factors. This presentment shows that in terms of population density, 40 million people 
die each year, characterizing a true muted genocide. In this context, the objective of this paper is to 
analyze food production, discussing agriculture under the capitalist mode of production, the process of 
agricultural modernization and the increasing use of agrochemicals, as well as the negative impacts of 
this process on the environment and public health, discussing the production of food and massive use 
of agrochemicals in Brazil, seeking to link this discussion to Geography and Food Education. For this, 
the methodology adopted has a qualitative character, based on bibliographic / descriptive research, 
seeking theoretical input in books, theses, articles and other secondary sources that approach the 
subject. With the research, it was verified that the food production system, is characterized as an 
environmentally unsustainable process, creating vulnerability situations that are externalized in work 
accidents, human intoxications, cancers, among others 
 
Keyword: Geography, agrochemicals, health 
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Introdução 
 

Segundo a Organização das nações Unidas para Alimentação e agricultura, FAO, 
aproximadamente um bilhão de pessoas se encontram em estado de insegurança alimentar 
principalmente nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Segundo a referida 
instituição, o planeta tem potencial para alimentar o dobro de sua população, no entanto, a cada sete 
segundos, uma criança morre por questões relacionadas a fatores alimentares. Esse quadro revela 
que em relação a densidade demográfica, 40 milhões de pessoas morrem por ano, caracterizando 
um verdadeiro genocídio silenciado (BRASIL, 2013).   

O quadro de insegurança alimentar, muito discutido atualmente apresenta uma limitação no 
que se refere as questões relacionadas à fome. Entretanto, como fator de preocupação social, 
surgem os questionamentos a respeito das externalidades negativas que o sistema produtivo mundial 
de alimentos tem produzido ao meio ambiente e à saúde pública. 

O cenário que prevalece nesse contexto é o de priorização da economia, expansão das 
fronteiras agrícolas com objetivo de aumentar a exportação das commodities, afirmação do modelo 
de modernização da agricultura e da monocultura químico-dependente que tem se intensificado com 
o propósito de nutrir o agronegócio e não as pessoas (ABRASCO, 2012). 

Nesse contexto, Triches; Schneider (2014) afirmam que a sociedade contemporânea se 
caracteriza por situações que podem parecer antípodas e antagônicas. Como é possível ocorrer fome 
e pobreza em um contexto de excedentes e recordes de produtividade de alimentos, fibras e matéria-
prima? Como aceitar que os seres humanos sejam capazes feitos memoráveis, como no campo das 
tecnologias, no entanto permanece a contínua devastação dos recursos naturais mais nobres e 
fundamentais à vida como água, solo e biodiversidade?   

No mundo de contradições, o deslocamento entre a produção e o consumo de alimentos 
soma-se às contradições mais evidentes. No final do século XX, constatou-se a formação de um 
sistema agroalimentar que logrou sua internacionalização e hoje influencia a produção, a distribuição 
e o consumo de alimentos (TRICHES; SCHNIEDER, 2014). 

De acordo com os referidos autores, com o advento do capitalismo, os alimentos se 
transformaram em mercadorias, em que o ato vital da alimentação se tornou uma questão política e 
econômica, nem sempre ética e equitativa e nesse contexto, os problemas alimentares se tornam 
fatos sociais relevantes, exigindo maiores analises e compreensão.  

Segundo Nunes (2007), apesar das particularidades, a produção de alimentos, mais 
especificadamente a agricultura é dependente do que acontece a economia mundial e para entender 
as mudanças e transformações que se inserem nesse sistema, é preciso considerar, além da ação do 
Estado e das políticas públicas, o desenvolvimento tecnológico e o movimento do capital em escala 
mundial. 

Nessa perspectiva, as principais transformações ocorridas na agricultura tiveram início com a 
Revolução Verde, iniciada com o fim da Segunda Guerra Mundial, seguidas por transformações mais 
recentes, em curso, a partir do início dos anos 90, marcada pela globalização econômica e pela 
constituição de grandes empresas, agroindustriais e varejistas que controlam o mercado mundial 
(NUNES, 2007). 

Esse trabalho trata da caracterização da produção de alimentos, discutindo a agropecuária 
sob o modo capitalista de produção, o processo de modernização agropecuária e o ascendente uso 
de agrotóxicos, bem como os impactos negativos desse processo ao meio ambiente e a saúde 
pública, debatendo a produção de alimentos e uso massivo de agrotóxicos no Brasil, buscando 
interligar essa discussão à Geografia e à Educação Alimentar. 

 
Agropecuária mundial sob o modo capitalista de produção        
  

Segundo Oliveira (1986), o processo de desenvolvimento do modo capitalista de produção 
deve ser compreendido no interior das realidades históricas concretas, ou seja, no seio da formação 
econômico social capitalista. O desenvolvimento do capitalismo é produto contraditório de reprodução 
capitalista ampliada do capital, ou seja, o modo capitalista de produção não está inserido apenas à 
produção imediata, mas também a circulação de mercadorias, desse modo, inclui também a troca de 
mercadorias por dinheiro e consequentemente de dinheiro por mercadorias. 

Segundo o referido autor, deve-se compreender que esse processo contraditório decorre do 
fato de que o modo capitalista de produção não é em essência um modo de produção de mercadorias 
em sentido restrito, mas um modo de produção de mais-valia, sendo oportuno entender que o produto 
final do processo de produção não é a mais-valia e sim a mercadoria, porque essa mercadoria que 
sai do processo produtivo, contém, aprisiona a mais-valia, portanto, é na produção que a mais-valia é 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   660 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
gerada. Entretanto, a sua realização só ocorre na circulação da mercadoria, pois é no momento da 
circulação que o capitalista converte mercadoria em dinheiro, apropriando-se da mais-valia, que é 
trabalho social não pago. 

Nessa perspectiva, o capitalismo está em desenvolvimento constante no espaço e esse 
desenvolvimento e resultante do seu princípio básico, o movimento de rotação do capital: D – M – D, 
também denominado de processo econômico e é constituído por quatro momentos distintos, 
articulados e contraditórios que são: a produção imediata, a distribuição, a circulação e o consumo 
(OLIVEIRA, 1986). 

O desenvolvimento do modo capitalista de produção, compreendido como processo 
contraditório de reprodução ampliada do capital, pressupõe a criação capitalista de relações não 
capitalistas, porque o capital ao se reproduzir, reproduz também de forma ampliada suas 
contradições, esse movimento produz não apenas a subordinação de relações pré-capitalistas, como 
relações antagônicas e subordinadas não capitalistas, pois o capital incorporando áreas e populações 
às relações comerciais, desenvolve numa unidade contraditória, as condições de sua expansão e os 
entraves a essa expansão. Como o capital não se expande mercantilizando todos os setores 
envolvidos na sua expansão, ou seja, não implanta a um só tempo o trabalho assalariado em todos 
os setores e lugares, ele lança mão da criação e recriação das relações não capitalistas de produção 
para realizar a produção não capitalista do capital (OLIVEIRA, 1986). 

Nesse sentido, segundo Oliveira (1986), a primeira etapa do desenvolvimento do capitalismo 
foi marcada principalmente pela produção de mercadorias, com a mercadoria o capitalismo ganha 
dimensão mundial, disseminando-se por vários lugares e momentos distintos, porém articulados, de 
um único processo, o processo contraditório de sua expansão, sendo que a formação econômico 
social capitalista é produto desse processo e fruto dos seguintes momentos contraditórios e 
articulados: em um ou mais territórios, se tem a forma específica capitalista de produção, produção 
da mercadoria e da mais-valia e em outros territórios, ocorre a circulação da mercadoria que ora está 
subordinada à produção, ora a produção está subordinada a circulação. Essa explicitação é o 
princípio teórico que permite entender o desenvolvimento do capitalismo e especificadamente a 
agricultura.  

A característica da primeira fase do capitalismo, capitalismo comercial, foi a produção de 
mercadorias, que ao dominar o comercio internacional, o capital foi dominando todo o mundo. Com o 
desenvolvimento da indústria e consequentemente o crescimento das cidades, a agricultura foi se 
transformando e se adaptando e esse processo adquiriu características em cada país em particular, 
mas no geral havia traços em comum. Desse modo a agricultura desenvolve-se em dois sentidos: 
agricultura especificadamente capitalista, baseada no trabalho assalariado e nos arrendamentos e 
agricultura baseada com as formas de produção não capitalistas, sistema que não configura 
pagamento em dinheiro, não havia salário, o que ocorria era pagamento em forma de trocas, como 
roupas, utensílios. (OLIVEIRA, 1986). 

No processo de dominação colonial, o capitalismo não destruiu integralmente as 
comunidades nativas, após dominação pela força, utilizava as formas de produção dessas 
comunidades para fazê-las produzir mercadorias, ou transformava os produtos das mesmas em 
mercadorias, fazendo-as circular no interior da economia capitalista industrial. Foi assim que o 
capitalismo submeteu os povos da Ásia, América e África aos interesses comerciais, transformando-
os em colônias dos impérios capitalistas, extraindo assim, excedentes para acúmulo de capital. Esse 
processo estava baseado em dois pilares, de um lado as formas comunitárias, primitivas ou 
despóticas submetidas ao comércio internacional, de outro a produção, nas colônias de produtos 
tropicais como açúcar, café, e outros, baseada no trabalho escravo, visando a exportação para a 
Europa em processo de industrialização (OLIVEIRA, 1996). 

De acordo com o referido autor, em função do desenvolvimento industrial capitalista e do 
consequente crescimento das cidades, surgiu a necessidade de colocar em prática uma agricultura 
capitalista, a partir da adoção de um sistema mais adequado ao uso do solo, como por exemplo 
rotação de culturas, que abolia a técnica milenar do pousio e permitia a produção de todo o solo o 
ano inteiro. Outro fator foi a alteração na base alimentar da população e consequentemente a 
introdução da produção da carne em relação à produção de matérias primas industriais como lã, 
algodão. Com o desenvolvimento da divisão do trabalho, começou a surgir a especialização e a 
introdução de máquinas na agricultura e como consequência, cresceram a produção agrícola e a 
produtividade. Esse período de ouro da agricultura europeia durou até o último quarto do século XIX e 
até esse período os preços dos alimentos cresceram, no entanto essa fase de prosperidade trouxe 
consigo uma forma de estrangulamento dessa mesma produção agrícola e consequentemente a 
queda dos preços alimentícios em função da concorrência dos baixos preços dos produtos 
importados.   
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Nesse contexto, destaca o papel das colônias da América, EUA e Canadá, em que nesses 

países não havia propriedade de terra, os nativos, indígenas ou não, foram sendo exterminados 
sumariamente. Não ocorria renda da terra a pagar ou a cobrar, assim os camponeses não 
precisavam comprar terra para produzir, pelo contrário, eles aplicavam os recursos na produção. 
Associado a esse fato, os solos eram virgens, tinham elevada fertilidade o que dispensava uso de 
adubação e portanto, não havia gastos adicionais a produção, como na Inglaterra industrial que 
ocorria ao contrário, pois precisava pagar a renda, adubar o solo. Essa produção foi crescendo em 
escala, criando o agricultor especializado, que passava a produzir um único produto agrícola e a falta 
de mão de obra nas colônias abriu caminho para a mecanização das lavouras, aumentando a 
produtividade (OLIVEIRA, 1996). 

A agricultura competitiva dos EUA no mercado internacional foi possível em virtude da 
abolição da escravatura e pela abertura do acesso à terra para os camponeses, que possibilitou o 
surgimento dos farmers americanos, camponeses produtores de mercadorias. Essa produção em 
massa abaixo do custo e a produção com preços igualmente reduzidos dos vários países coloniais, 
contribuíram para pressionar a agricultura da Europa industrial, resultando no declínio da agricultura 
europeia no final do século XIX, o que possibilitou a criação de condições para alterações estruturais 
na agricultura na etapa monopolista do capitalismo. 

Segundo Oliveira (1996), esse processo sinalizava para um novo rumo da agricultura, a 
industrialização, que se intensificou com o capitalismo monopolista e que teve sustentação e base na 
crise da agricultura do final do século XIX. Esse contexto, possibilitou a passagem da sujeição da 
renda da terra produzida pelo camponês, do capital comercial para o capital industrial e somado a 
esses fatores, a cartelização e o surgimento do capital financeiro, a sua sujeição aos monopólios, 
como é o caso da Nestlé: 

 
Foi desse processo que nasceram por exemplo as empresas da casa da Nestlé. Ela 
possuía, em território suíço, uma fábrica que produzia a farinha láctea e duas 
grandes unidades que produziam leite condensado. A unidade produtora da farinha 
láctea, em Vevey, industrializava diariamente 100 mil litros de leite. Esse leite era 
fornecido por cerca de 180 aldeias (OLIVEIRA, 1986, p. 49). 
 

 Nessa perspectiva, o capital monopolista começa a redefinir o processo de sujeição da renda 
da terra camponesa ao capital, estabelecendo as bases para a transformação desta, em renda 
capitalizada, tornando-se seu proprietário, sem contudo expropriar o camponês. 

No final do século XIX e início do século XX, as potências industriais europeias, inundaram o 
mercado mundial de manufaturas e passaram a importar maciçamente produtos agrícolas, sendo que 
internacionalmente, vários países tornaram-se fornecedores agrícolas dos mercados europeus. Essa 
concorrência fez com que os preços na Europa caíssem, provocando uma reação da agricultura 
europeia que tornou-se mais intensiva, o que levou a superprodução, resultando na queda geral dos 
preços e da renda fundiária. Em oposição esse fato, os EUA, aumentaram sua produção, o que fez 
com que a Inglaterra aumentasse sua importação de cerais de ultramar, chegando a importar cerca 
de 80% dos produtos alimentares consumidos no país (OLIVEIRA, 1986).    

Nesse contexto, segundo o autor, o plano imperialista do capitalismo tinha como objetivo, 
reduzir os preços das matérias-primas, principalmente de origem agrícola e aumentar continuamente 
os preços dos produtos manufaturados, criando um verdadeiro distanciamento entre a indústria e a 
agricultura. Desse modo, a agricultura sob o capitalismo monopolista desenvolveu-se no sentido do 
aumento qualitativo da produtividade do trabalho, em direção da baixa geral de seus preços, criando 
condições concretas para a acumulação no interior dos monopólios, sob sua forma industrial. Esse 
processo contraditório da industrialização da agricultura, cria a agroindústria, reaproximando 
novamente a agricultura da indústria. 

No entanto, como a rentabilidade do capital no campo não é elevada, o monopólio industrial, 
seguindo os moldes do capital comercial, resolve implantar-se na circulação, subordinando a 
produção à circulação: 

 
Nesse caso, quando submete o camponês aos seus ditames, está sujeitando a 
renda da terra ao capital. Está convertendo o trabalho excedente do camponês e 
sua família em renda capitalizada. Está se apropriando da renda sem ser o 
proprietário da terra. Está produzindo o capital pela via não especificadamente 
capitalista (OLIVEIRA, 1986, p. 53). 

 
Em outros casos, pode-se observar a abertura de uma fissura interna na classe capitalista, 

quando seus interesses entram em conflito com os interesses dos capitalistas do campo, surgindo 
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assim diferentes movimentos de pressão, como os conflitos entre os produtores e as indústrias. 
Essas lutas são a expressão concreta da disputa entre os capitalistas da agricultura e os monopólios 
industriais, no sentido de verificar quem vai reter mais porcentagem da renda da terra.  

Assim, o desenvolvimento da agricultura sob o modo de produção capitalista no século XX e 
consequentemente no século XXI, vai se caracterizando pela realidade contraditória, ou seja, a sua 
expansão pelos setores de mais alta rentabilidade como é o caso da avicultura e do reflorestamento, 
expandindo também os setores onde capitalistas e proprietários se unem numa mesma pessoa. Em 
linha gerais, o capital tem atuado contraditoriamente, no sentido de criar e recriar as condições para o 
desenvolvimento da agricultura camponesa, sujeitando, portanto, a renda da terra ao capital 
(OLIVEIRA, 1986). 

 
A modernização da agricultura  
 

Com o desenvolvimento da produção capitalista na agricultura, ou seja, nas transformações 
que o capital provoca na atividade agropecuária, tende a ocorrer um maior uso de adubos, 
inseticidas, máquinas, maior utilização do trabalho assalariado, cultivo mais intensivo da terra, etc., ou 
seja, a produção se torna mais intensiva sob o controle do capital (SILVA, 1980). 

De acordo com Silva (1980), o objetivo das transformações capitalistas é elevar a 
produtividade do trabalho, isso significa exigir que cada pessoa envolvida no setor agrícola produza 
mais, o que só ocorrerá aumentando a jornada e o ritmo de trabalho das pessoas e intensificando a 
produção agropecuária. Para tanto, o sistema capitalista, lança mão de produtos da sua indústria: 
adubos, máquinas, defensivos, ou seja, o desenvolvimento das relações de produção capitalista no 
campo se faz industrializando a própria agricultura, sendo eu essa industrialização da agricultura é o 
que se denomina de penetração, inserção ou desenvolvimento do capitalismo no campo. 

Nesse contexto, torna-se oportuno registrar, que as barreiras impostas pela natureza à 
produção agropecuária vão sendo gradativamente superadas e nessa perspectiva, compreende-se 
que o sistema capitalista passa a fabricar uma natureza adequada à produção de maiores lucros. 
Desse modo, se determinada região é seca, usa-se o recurso da irrigação para resolver a falta de 
água, se é um brejo, a draga pode resolver o problema de excesso de água, se a terra não é fértil, 
aduba-se, e assim por diante (SILVA, 1980).  

O referido autor exemplifica de modo ilustrativo, as transformações que o sistema capitalista 
provoca na produção agropecuária com o caso da avicultura. Segundo ele, antigamente as galinhas e 
os galos eram criados soltos nas fazendas e sítios, ciscavam e comiam minhocas, restos de 
alimentos e as vezes milho. Punham uma certa quantidade de ovos e depois iam chocá-los durante 
semanas. No entanto, descobriu-se que essa parte do processo de procriação das aves podia ser 
realizado em incubadoras elétricas, que com maior eficiência, controlava melhor a temperatura e 
evitava quebrar os ovos. Assim, tornou-se necessário criar uma galinha que não perdesse tempo 
chocando e sim produzindo ovos e evidentemente que uma produção assim não seria possível ser 
conseguida com galinhas ciscando. Desse modo, foi necessário criar uma nova alimentação, a ração 
e confinar as galinhas em cubículos metálicos, para não desperdiçar energia. Estava configurada a 
indústria avícola. De um lado entra a ração, a matéria-prima; de outro saem os ovos, o produto. Tudo 
padronizado. 

Nesse contexto, os galos que não botam ovos, eram preservados a procriação. No entanto, 
essa atividade passou a ser um ramo distinto, pois a produção de ovos se separara da produção de 
pintinhos, surgindo assim outra questão, a especialização. A avicultura passou a ser tão 
especializada, que a produção de matrizes, passou a ser um ramo especializado, ou seja, quem 
produz ovos, compra os pintinhos e quem produz pintinhos compra as matrizes. Esse cenário suscita 
o seguinte questionamento: por que a galinha que não choca é mais adequada ao sistema 
capitalista? Porque além de produzir mais ovos, produz mais lucros, que se expande ao fabricante de 
ração, de gaiolas, aos donos de chocadeiras, ao que vende pintinho, etc. (SILVA, 1980). 

Esse processo criou um verdadeiro mercado para a indústria de ração, de gaiolas, de 
chocadeiras, de pintinhos, de matrizes, que por sua vez, a indústria de ração dá lucros para o 
fabricante de medicamentos, ao comerciante de milho, a indústria de gaiolas e assim por diante, 
sendo que quem lucra com isso são os donos das indústrias de ração, de gaiolas, etc. e não o 
pequeno agricultor, o sistema todo foi organizado para que ganhem os grandes capitalistas e não os 
pequenos agricultores (SILVA, 1986). Esse exemplo demonstra que o caminho estrutural do processo 
de produção agrícola, representado pela natureza enquanto conversão biológica de energia, 
enquanto tempo biológico no crescimento das plantas e na gestação animal, enquanto espaço de 
atividades rurais na terra, foram adaptados ao capital industrial (GOODMAN; SORJ; WILKINSON, 
2008): 
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Nesse contexto, a partir da década de 1960, a modernização da agricultura, também 

conhecida como Revolução Verde, passou a orientar a pesquisa e o desenvolvimento dos modernos 
sistemas de produção agrícola para incorporação de pacotes tecnológicos, de aplicação universal 
que tinham como objetivo a maximização dos rendimentos dos cultivos em distintas áreas ecológica 
(MATOS, 2010).  

Segundo Matos (2010), preconizava-se com esse processo elevar ao máximo a capacidade 
potencial dos cultivos, com a finalidade de gerar condições ecológicas ideais, distanciando os 
predadores naturais por meio da utilização de agrotóxicos, colaborando com a nutrição das culturas 
por meio da fertilização sintética. Como o objetivo dos agrotóxicos é de matar os seres vivos 
incômodos para a agricultura, ou seja, objetivo biocida, sua essência é tóxica, como contribui 
ABRASCO (2015): 

 
A síntese química foi amplamente desenvolvida nas primeiras décadas do século 
XX, especialmente no período das duas guerras mundiais, com o objetivo de 
produzir armas químicas para dizimar o inimigo (seres humanos). O DDT, 
sintetizado em 1939, deu a largada dessa cadeia produtiva. Finda a Segunda Guerra 
Mundial, a maioria das indústrias bélicas buscou dar outra aplicação aos seus 
produtos: a eliminação de pragas da agricultura, da pecuária e de doenças 
endêmicas transmitidas por vetores. A saúde pública ajudou a legitimar a introdução 
desses produtos tóxicos e a ocultar sua nocividade sob a alegação de combater 
esses vetores (ABRASCO, 2015, p. 77).  
 

De acordo om Hespanhol (2008), a modernização da agricultura que ocorreu em vários 
países foi derivada do movimento expansionista expressivo de crescimento econômico e tecnológico 
ocorrido no período Pós Segunda Guerra Mundial e início dos anos 1970. Foi sob esse modelo 
econômico, que muitos países da Europa, Estados Unidos e muitos países em desenvolvimento 
promoveram alterações significativas na sua base técnica de produção, ampliando a oferta de 
alimentos e matéria prima.  

No contexto brasileiro, na década de 1970, em pleno Período Militar, o governo, estabeleceu 
o Plano Nacional de defensivos Agrícolas, que condicionava o crédito rural ao uso obrigatório de 
agrotóxicos, como acrescenta ABRASCO (2015): 

 
Em meados da década de 1970, quando ainda vivíamos o período 
desenvolvimentista sob o Estado de exceção (regime militar), o governo instalou o 
Plano Nacional de Defensivos Agrícolas, condicionando o crédito rural ao uso 
obrigatório de agrotóxicos. Tão decisiva foi essa medida que rapidamente a maioria 
dos produtores rurais passou a só produzir com base nesses venenos. Também a 
academia, especialmente as escolas de formação de agronomia, adotou 
hegemonicamente esse modelo no ensino e na pesquisa. A criação da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) também seguiu essa tendência 
hegemônica. Assim, a política econômica foi harmonizada com a de 
desenvolvimento técnico-cientifico e profissional (ABRASCO, 2015, p.75).  
 

Esse cenário demonstra que o modelo químico/dependente é reforçado pela academia, que 
continuamente recebe incentivos para dar sustentação a esse discurso, revelando assim, uma ciência 
subordinada, que tem contribuído para ocultar a nocividade desses produtos, ao invés de valorizar a 
evidência dos danos que esse sistema tem causado ao ambiente e à saúde humana (ABRASCO, 
2015).    

No entanto, apesar do aparente discurso de êxito que a modernização da agricultura oferece, 
o passivo ambiental e as questões ligadas à saúde pública, dela decorrente, é significativamente 
expressivo. A intensificação do uso de maquinários, implementos, fertilizantes químicos e biocidas 
comprometem a qualidade de vida e a qualidade ambiental em escala global (HESPANOL, 2008).   

Segundo Giddens (1991), o processo de modernização transformou-se em um problema em 
razão da instabilidade e dos riscos que as novidades tecnológicas e organizacionais introduzidas na 
sociedade, de forma não reflexiva, têm potencial de provocar.      

De acordo com Hespanhol (2008), Delorme (2004) em seu livro: La politique agricole 
commune: anatomia d’une transformation, afirma que a perda da qualidade ambiental, os problemas 
sanitários como a encefalopatia espungiforme bovina, doença da vaca louca, a incidência da febre 
aftosa, a contaminação dos frangos, a intoxicação de pessoas por alimentos contaminados por 
agrotóxicos, evidenciam a insuficiência da gestão da qualidade e da segurança de alimentos gerados 
pela agricultura moderna e processados pelas agroindústrias de grande porte. 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   664 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
Diante desse cenário, compreende-se que o modelo produtivista próprio do modo no qual se 

insere a moderna agricultura, não proporcionou superação da pobreza da das zonas rurais, nem 
melhorou a qualidade de vida das suas poluções. A agricultura moderna também não possibilitou a 
superação do problema da fome, que apesar de ter promovido a ampliação da oferta de alimentos, os 
problemas relacionados à sua distribuição se agravaram e perpetuam até atualmente (HESPANHOL, 
2008).  

Segundo o referido autor, os segmentos produtivos direcionados ao abastecimento dos 
grandes mercados são dominados por grandes corporações transnacionais cujas sedes se localizam 
nos EUA e na Europa, a exemplo da Bunge, Cargil, Nestlé, Danone, Louis Dreyfus, Archer Daniels 
Midland Company, dentre outras. Registra-se que essas empresas operam com base na agricultura 
praticada em larga escala e com intensa utilização de máquinas, implementos mecânicos, fertilizantes 
químicos, sementes selecionadas e biocidas, cujas empresas produtoras também são sediadas nos 
países citados.   

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO 
(2015), o setor agrícola brasileiro desempenha um importante papel na economia do país e apesar da 
agricultura ter ocupado 5,4% do Produto Interno Bruto, PIB, no período de 2010 – 2013, alcançou 
expressivo crescimento nas últimas três décadas, em que a produção agrícola dobrou em volume, 
comparado ao nível registrado em 1990 e a produção pecuária triplicou, tendo como base as 
melhorias na produtividade. O setor agrícola contribuiu para a balança comercial do país, sendo que 
as exportações da agricultura e das indústrias alimentares totalizaram mais de US$ 86 bilhões em 
2013, sendo responsável por mais de 36% das exportações: 

 
O setor agropecuário vem se destacando na economia brasileira nas últimas 
décadas por seu expressivo aumento em produtividade e sua crescente importância 
para a manutenção do equilíbrio da balança comercial do país. Com a modernização 
da agricultura e o aumento do uso intensivo de máquinas e insumos, elevaram-se os 
níveis de produtividade da terra e do trabalho, contribuindo também para o 
crescimento da indústria associada ao setor. Estima-se que a produção do 
agronegócio brasileiro, que inclui toda a produção resultante das atividades 
agropecuárias e das indústrias a montante e a jusante desse processo produtivo, 
responda atualmente por 22,7% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro (BRASIL, 
2012, p. 7).       
 

Nesse contexto, as exportações brasileiras desempenham um importante papel nos 
mercados internacionais, uma vez que o Brasil é o segundo maior exportador agrícola do mundo, 
maior fornecedor de açúcar, suco de laranja e café, sendo que em 2013, ultrapassou os EUA como o 
maior produtor de soja, sendo importante exportador de tabaco e aves. Registra-se ainda, que o 
Brasil é grande exportador de milho, arroz e carne bovina, cuja maior parte é consumida no mercado 
interno (FAO, 2015).    

Embora o agronegócio no Brasil tenha representativa relevância para o PIB do país, o setor 
de produção de alimentos tem sem caracterizado pelo uso massivo de agrotóxicos e fertilizantes 
químicos agrícolas. De acordo com a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ABRASCO (2015), 
enquanto nos últimos dez anos o mercado mundial de agrotóxicos cresceu 93%, o mercado brasileiro 
cresceu 190%, sendo que em 2008, o Brasil assumiu o posto de maior consumidor de agrotóxicos do 
mundo. Em 2010 o mercado nacional movimentou cerca de US$ 7,3 bilhões, representando 19% do 
mercado global de agrotóxicos. 

De acordo com a ABRASCO (2015), no Brasil, na safra de 2011, foram plantados 71 milhões 
de hectares em lavoura temporária, milho, soja, algodão e cana-de-açúcar e lavoura permanente, 
café, cítricos, frutas e eucalipto, o que corresponde a 853 milhões de litros de agrotóxicos 
pulverizados nessas lavouras, sendo que os principais produtos utilizados, são herbicidas, fungicidas 
e inseticidas. Em relação a essa quantidade, registra-se uma média de uso de 12 litros por hectare e 
exposição média ambiental/ocupacional/alimentar de 4,5 litros de agrotóxicos por habitante.  

As tabelas 1 e 2 apresentam dados da produção agropecuária, no Brasil, entre os anos de 
2002 a 2011: 
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Tabela 1 – Produção agrícola brasileira de 2002 a 2011, em milhões de hectares 
 2002 2003 2004 2005 2006 007 2008 2009 2010 2011 

Algodão  0,8 0,7 1,2 1,3 0,9 1,1 1,1 1,2 1,4 1,7 
Arroz 3,2 3,2 3,8 4,0 3,0 2,9 2,9 2,8 2,9 2,8 
Borracha 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 
Café 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,2 
Cana 5,2 5,4 5,6 5,8 6,4 7,1 8,2 9,5 10,0 11,0 
Feijão 4,3 4,4 4,3 4,0 4,2 4,0 4,0 4,0 4,3 3,7 
Mandioca 1,7 1,6 1,8 1,0 2,0 1,9 2,0 2,1 1,8 1,8 
Milho 12,3 13,3 12,9 12,2 13 14 14,7 15,5 13,6 13,6 
Soja 16,4 18,5 21,6 23,4 22,1 20,6 21,1 21,6 22,2 22,7 
Sorgo 0,5 0,8 0,9 0,8 0,7 0,7 0,8 1,1 0,8 0,7 
Trigo 2,2 2,6 2,8 2,4 1,8 1,9 2,4 2,6 2,4 2,2 
Citrus 0,9 1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
Outros 4,5 4,5 4,7 5,1 5,1 4,9 4,8 4,8 6,4 7,8 
Total  54,5 58,5 63,0 64,3 62,6 62,4 65,3 68,4 69,0 71,2 
Fonte: ABRASCO, 2015 
 
Tabela 2 – Produção agropecuária brasileira de 2002 a 2011, em milhões de cabeça 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bovino 185,3 195,6 204,5 207,2 205,9 199,8 202,3 204,9 209,5 213,7 
Suíno 31,9 32,3 33,1 34,1 35,2 35,9 36,8 37,7 39,9 39,7 
Frangos 703,7 737,5 759,5 812,5 819,9 930 994,3 1063 1028,2 1048,7 
Galinhas 180,4 183,8 184,8 186,6 191,6 197,6 207,7 218,3 210, 8 215,0 
Outros 39,1 40 41,1 42,6 43,4 42,8 44,4 46 48,9 49,9 
Total  1140,5 1189,2 1223 1228,8 1296 1406,2 1485,5 1569,9 15363 1567 
Fonte: ABRASCO, 2015 

 
Observa-se na tabela 1, que alguns alimentos, que em geral, são consumidos diariamente 

pela população brasileira, como arroz, feijão, mandioca, apresentam-se com aproximadamente a 
mesma área plantada, entretanto, os cultivos de soja, milho, sorgo e algodão tiveram expressivos 
aumentos de área plantada, representando expansão da produção para exportação ou para 
alimentação de animais em regime de monocultura de confinamento. Nesse contexto, destaca-se o 
crescente cultivo de commodities utilizadas para produção de biocombustíveis: “parte da cana de 
açúcar, que também teve aumento importante da área plantada, irá se transformar em etanol e parte 
do óleo de soja em biodiesel, implementando o ciclo de transformação dos alimentos em 
biocombustíveis (ABRASCO, 2015, p. 50). 

Na tabela 3, foi sintetizado o consumo de agrotóxicos e fertilizantes químicos utilizados na 
agropecuária brasileira. 

 
Tabela 3 – Consumo de agrotóxicos e fertilizantes no Brasil de 2002 a 2011 
 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agrotóxicos 
Milhões de l 

599,5 643,5 693 706,2 687,5 686,4 673,9 752 827,8 852,8 

Fertilizantes  
Milhões de 
Kg 

4910 5380 6210 6650 6170 6070 6240 6470 6497 6743 

Fonte: ABRASCO, 2015 
 
A tabela 3, apresenta que o consumo de agrotóxicos e fertilizantes utilizados na agropecuária 

brasileira tem revelado significativo crescimento ao longo dos anos, confirmando a expansão das 
monoculturas cada vez mais dependentes de insumos químicos. De acordo com a ABRASCO (2015), 
em 2002, o consumo de agrotóxicos por hectare, era de 10,5 L, passando para 12 L em 2011, sendo 
que, dentre os fatores que contribuem para esse aumento, destaca-se a expansão no cultivo de soja 
transgênica, aumentando o consumo do glifosato, a crescente resistência das ervas daninhas, fungos 
e insetos, que exigem maior demanda de agrotóxicos e o aumento das doenças nas lavouras. A 
expansão no consumo tem sido estimulada também pela diminuição dos preços e absurda isenção 
de impostos. 
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Segundo Almeida; Carneiro; Vilela (2009), dentre as culturas com maior indução de consumo 

de agrotóxicos no Brasil, destaca-se a soja, o milho, cana, algodão e citros, representando juntos 
87% do volume total comercializado. Dentre essas culturas, a cultura de soja assume destaque com 
58% do volume total de agrotóxicos comercializados no Brasil, seguida do milho com 18%, cana de 
açúcar com 9% e citros com 7%. 

A tabela 4, demonstra de forma sintetizada a comercialização de agrotóxicos por culturas e 
classes em 2008 no Brasil:  

 
Tabela 4 – Comercialização de agrotóxicos por culturas e classes em 2008 no Brasil. 
Cultura Produto 

formulado 
tonelada 

Herbicidas 
(%) 

Inseticidas 
(%) 

Fungicidas 
(%) 

Acaricidas 
(%) 

Outros 

Soja 318.818 62,2 17 11,8 0 8,90 
Milho 98.910 80,90 14,10 2 0,10 2,80 
Cana 50.344 86,90 11,10 - - 1,90 
Algodão 42.366 27,60 54 7,90 0,80 9,70 
Citros 38,753 12,70 19,30 14,20 48,40 5,30 
Café 22.996 39,10 40,20 13,80 0,50 6,30 
Trigo 12.608 55,10 15,50 19,50 0 9,70 
Arroz 12.355 73,50 13,20 5,90 0 5,40 
Feijão 11,590 50,20 15,30 27 0,50 6,90 
Pastagem 9.641 93,30 1,30 0 0 5,40 
Batata 8.414 8,40 33 53,90 1,20 3,40 
Tomate 6.239 6,30 31,60  53,40 3,10 5,50 
Maçã 4.874 14,70 11,20 48,80 0,40 24,90 
Banana 1.878 14,50 14,20 65,80 0 5,50 
Total 629.705 
Fonte: Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Agrícola, SINDAG, 2009. 
 

As culturas acima descritas são plantadas essencialmente em grandes áreas de monocultivo, 
em latifúndios destinados à produção para exportação de commodities inseridos no modelo do 
agronegócio (ALMEIDA; CARNEIRO; VILELA, 2009). 

De acordo com Bombardi (2011); ABRASCO (2015), a intensidade do uso de agrotóxicos por 
município no Brasil, revelam que as maiores concentrações coincidem com as regiões em que 
predominam o agronegócio, como por exemplo as monoculturas de soja, milho, cana de açúcar: 

 
Mato Grosso é o maior consumidor de agrotóxicos, representando 18,9%, seguido 
de São Paulo (14,5%), Paraná (14,3%), Rio Grande do Sul (10,8%), Goiás (8,8%), 
Minas Gerais (9,0%), Bahia (6,5%), Mato Grosso do Sul (4,7%), Santa Catarina 

(2,1%) (ABRASCO, 2015, p. 53).     
 

O Ministério da Saúde, MS, e o Ministério do Meio Ambiente MMA, autorizam a utilização de 
430 ingredientes ativos, IAs, 750 produtos técnicos e 1400 formulações de agrotóxicos em território 
brasileiro. Torna-se oportuno registrar, que dos cinquenta agrotóxicos mais utilizados, 22 deles, ou 
seja, 44%, são proibidos na União Europeia, como acrescenta a ABRASCO (2015):  

 
Na Anvisa estão em processo de revisão, desde 2008, 14 agrotóxicos. Dos quatro já 
proibidos, dois (cihexatina e tricloform) foram retirados do mercado, o metamidofós 
será retirado a partir de junho de 2012 e o endosulfan, a partir de junho de 2013. O 
fosmete e o acefato tiveram seus usos restringidos, apesar de os achados 
toxicológicos constituírem indicativo para banimento. Outros dois já concluíram a 
consulta pública de revisão (forato e parationa-metílica) e os demais já tiveram suas 
notas técnicas de revisão concluídas pela Fiocruz: lactofem, furano, tiram, paraquat, 
glifosato, abamectina (BRASCO, 2015, p. 53). 

 
De acordo com Almeida; Carneiro; Vilela (2009), os dados do Programa de Análise de 

Resíduos de Agrotóxicos m Alimentos, PARA, divulgados em 2009 pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, ANVISA, alertam para o elevado número de amostras insatisfatórias, em que 
além da utilização de agrotóxicos não autorizados e agrotóxicos com restrições quanto ao modo de 
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aplicação, registra-se que os mesmos continuam sendo utilizados no campo, expondo ao risco tanto 
trabalhadores quanto consumidores com a detecção de resíduos de metamidofós

99
 em culturas para 

os quais o seu uso não é autorizado, como em culturas de alface, arroz, cenoura, mamão, morango, 
pimentão, repolho, uva, ou está restringido pela ANVISA.   

Segundo Agency for Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR (2001), o Endosulfan, 
citado acima, é um pesticida sólido altamente tóxico, utilizado para controlar insetos em lavouras ou 
na conservação de madeiras. Esse produto pode afetar o sistema nervoso central e o sistema 
endócrino, causando hiperatividade, náuseas, dores de cabeça e em altas intoxicações levar a morte. 

Em relação ao cultivo de hortaliças, a participação das mesmas na venda de agrotóxicos no 
Brasil, representa o percentual de 3% a 5%, no volume total, não merecendo, pela análise 
quantitativa global, maior destaque quanto ao seu potencial geral de consumo. Entretanto, apesar das 
hortaliças não figurarem como grandes indutoras, em termos absolutos, de uso de agrotóxicos, de 
uma forma geral, o consumo no grupo considerado hortaliças aumentou em 8%, entre os anos de 
2004 a 2008 (ALMEIDA; CARNEIRO; VILELA, 2009), como demonstra a tabela 5: 

 
Tabela 5 – Comercialização de agrotóxicos, em toneladas, para as principais hortaliças, entre 
os anos de 2004 a 2008, Brasil.   
 
Total geral 
(t) 

2004 2005 2006 2007 2008 

463.604 485.969 480.120 599.834 673.972 
Alho 123 169 113 144 148 
Batata 
Inglesa 

8.259 8.146 8.436 8.151 8414 

Cebola 611 655 632 586 755 
Horticultura 4.318 4.399 3.587 7.037 4.455 
Melão 264 332 298 264 296 
Tomate 
rasteiro 

1.385 1.657 1.589 1.805 1.720 

Tomate 
envarado 

3.800 4.146 3.158 3.322 4.519 

Total de 
hortaliças 

18.760 19.504 17.813 21.303 20.307 

Fonte: SINDAG, 2009  
          

Em relação a categoria de fungicidas/ingredientes ativos, pode-se constatar que 20% da 
comercialização desses produtos no Brasil é destinado a utilização m hortaliças, o que representa um 
volume considerável de agrotóxicos de 6,5 toneladas de ingredientes ativos, e 10 mil toneladas de 
produto formulado. A batata inglesa, tomate, melão, cebola, alho, são as culturas que individualmente 
mais contribuem com esse quadro, sendo importante registrar, que a batata e o tomate são 
responsáveis por mais de 70% do total de fungicidas comercializado (ALMEIDA; CARNEIRO, 
VILELA, 2009). 

De acordo com os referidos autores, outro agravante em relação as hortaliças, é o fato de que 
as mesmas ocupam uma área muito inferior, do que por exemplo, as principais culturas que induzem 
o uso de agrotóxicos no país. Desse modo, o consumo de fungicidas em hortaliças atingiria uma área 
potencial de aproximadamente 800 mil hectares, contra 21 milhões de hectares, somente na cultura 
de soja, revelando um quadro preocupante de concentração no uso de agrotóxicos/ingredientes 
ativos de fungicida por área plantada em hortaliças, podendo chegar entre 8 a 16 vezes mais 
agrotóxicos por hectare do que o utilizado na cultura de soja. Esse contexto revela que o uso de 
fungicidas, especialmente em hortaliças, expõe perigosamente o consumidor, o ambiente e os 
trabalhadores a possíveis contaminações químicas, por agrotóxicos.    

Segundo a ABRASCO (2015), esse quadro é suficientemente preocupante em relação à 
saúde pública, no entanto, a referida instituição alerta sobre a importância de se valorizar as 
perspectivas de agravamento desses problemas para os anos futuros, uma vez que, de acordo com 
as projeções para os anos de 2020 e 2012, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, a 
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 De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA (2011), o metamidofós é um inseticida 

utilizado para o controle de pragas nas culturas de algodão, amendoim, batata, feijão, soja, tomate para uso 
industrial e trigo. Estudos toxicológicos apontam o metamidofós como responsável por prejuízo ao 
desenvolvimento embriofetal. Além disso, o produto apresenta características neurotóxicas, imunotóxicas e 
causa toxidade sobre os sistemas endócrino e reprodutor.  
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produção de commodities para exportação, deverá aumentar em proporções de 55% para a soja, 
56,46% para o milho e 45, 8% para o açúcar e como esses cultivos são considerados monocultivos 
químicos dependentes, as tendências de contaminação devem ser ampliadas e se tornarem mais 
agravantes. 

 
Resíduos de agrotóxicos em alimentos no Brasil 
 

Segundo a ABRASCO (2015), um terço dos alimentos consumidos diariamente pelos 
brasileiros está contaminado por agrotóxicos. De acordo análises realizadas em amostras coletadas 
nos 26 estados brasileiros, pelo Programa de Análise de resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, 
PARA

100
, da ANVISA, em 2011, constatou-se que 63%, das amostras apresentam contaminação por 

agrotóxicos, sendo que 28% apresentaram Ingredientes Ativos, IAs não autorizados para aquele 
cultivo e ou ultrapassaram o Limite Máximo Recomendável, LMR, considerado aceitável e 35% 
apresentam contaminações por agrotóxicos dentro desses limites.  

Segundo a referida instituição, 37% do total das amostras, se apresentaram sem resíduos, 
28% das amostras apresentaram-se insatisfatórias e 35%, apresentaram índices satisfatórios com 
resíduos. Esses valores configuram um cenário preocupante no que se refere a saúde pública e não 
refletem a real dimensão do problema, por ocorrer muitas incertezas científicas na definição dos 
limites, uma vez que os 37% das amostras sem resíduos, se referem aos IAs pesquisados, o que não 
permite afirmar ausência dos demais IAs, como o caso do glifosato, amplamente utilizado, cerca de 
40% das vendas de agrotóxicos e que não foi pesquisado pelo Programa de Análise de Resíduos de 
Agrotóxicos em Alimentos, PARA.   

 A tabela 6, demonstra, os resultados insatisfatórios das amostras analisadas por culturas, 
nos vinte seis estados brasileiros. 

 
Tabela 6 – Amostras analisadas por cultura e resultados insatisfatórios  
  

NA 
 
>LMR 

 
>LMR e NA 

 
Total de 
insatisfatória 
 

1 2 3 1+2+3 

 Nº de 
amostras 
analisadas 

 
n.º 

 
% 

 
n.º 

 
% 

 
n.º 

 
% 

 
n.º 

 
% 

Abacaxi 122 20 16,4% 10 8,2% 10 8,2% 40 32,8% 
Alface 131 68 51,9% 0 0,0% 3 2,3% 71 54,2% 
Arroz 148 11 7,4% 0 0,0% 0 0,0% 11 7,4% 
Batata 145 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Beterraba 144 44 30,6% 2 1,4% 1 0,7% 47 32,6% 
Cebola 131 4 3,1% 0 0,0% 0 0,0% 4 3,1% 
Cenoura 141 69 48,9% 0 0,0% 1 0,7% 70 49,6% 
Couve  144 35 24,3% 4 2,8% 7 4,9% 46 31,9% 
Feijão 153 8 5,2% 2 1,3% 0 0,0% 10 6,5% 
Laranja 148 15 10,1% 3 2,0% 0 0,0% 18 12,2% 
Maçã 146 8 5,5% 5 3,4% 0 0,0% 13 8,9% 
Mamão 148 32 21,6% 10 6,8% 3 2,0% 45 30,4% 
Manga 125 05 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 4,0* 
Morango 112 58 51,8% 3 2,7% 10 8,9% 71 63,4% 
Pepino 136 76 55,9% 2 1,5% 0 0,0% 18 57,4% 
Pimentão 146 124 84,9% 0 0,0% 10 6,8% 134 91,8% 
Repolho 127 8 6,3% 0 0,0% 0 0,0% 08 6,3% 
Tomate  141 20 14,2% 1 0,7% 2 1,4% 23 16,3% 
Total  2.488 605 24,3% 42 1,7% 47 1,9% 694 27,9% 

Fonte: ABRASCO, 2015.  
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 Segundo a ANVISA (2016), o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos – PARA é uma 
ação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), coordenado pela ANVISA em conjunto com os órgãos 
estaduais e municipais de vigilância sanitária e laboratórios estaduais de saúde pública, sendo um indicador da 
ocorrência de resíduos de agrotóxicos em alimentos.  
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Observa-se na tabela, que das 2.488 amostras que foram analisadas, 605 amostras 

apresentaram IAs de agrotóxicos não autorizados para aquela cultura e 47 amostras ultrapassaram 
os LMRs estabelecidos pela legislação brasileira, sendo que, ao somar os itens 2 e 3, obtêm-se um 
total de 694 insatisfatórias, ou 27,9% do total analisado. Registra-se ainda que 208 amostras ou 30% 
do total analisado, apresentaram ingredientes ativos que se encontram em processo de reavaliação 
toxicológica pela ANVISA ou está em processo de retirada programada no mercado em razão do 
banimento dos IAs (ABRASCO, 2015): 

 
Além disso, 208 amostras ou 30% do total analisado apresentaram IAs que se 
encontram em processo de reavaliação toxicológica pela Anvisa (2008) ou em etapa 
de retirada programada do mercado devido a decisão de banimento do IA. 
Entretanto, eles representam 70% do volume total de agrotóxicos consumidos em 
nossas lavouras, no qual estão incluídos o glifosato, o endosulfan, o metamidofos, o 
2.4D, o paration--metilico e o acefato. Isso e confirmado pelos dados de fabricação 
nacional, segundo os relatórios de comercialização de agrotóxicos fornecidos pelas 
empresas a Anvisa (ANVISA; UFPR, 2012), ou de importação registrados no 
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), no qual se verifica que os IAs 
em reavaliação continuam sendo importados em larga escala pelo Brasil 
(ABRASCO, 2015, p. 58).     
 

   De acordo com a ABRASCO (2015), o uso de agrotóxicos não autorizados, apresenta 
consequências negativas na saúde humana e ambiental, sendo que uma dela se refere ao aumento 
da insegurança alimentar para os consumidores que ingerem alimentos contaminados, uma vez que 
seu uso, por ser irregular, não apresenta cálculo da ingestão diária aceitável, IDA, tornando a 
insegurança alimentar mais agravante, na medida em que esses agrotóxicos são encontrados em 
vários alimentos da dieta alimentar brasileira. Esses ingredientes ativos possuem elevado grau de 
toxidade aguda comprovada e causam problemas neurológicos, desregulação hormonal e até câncer. 
Entretanto, apesar de serem proibidos em diversos países do mundo, no Brasil, ocorre pressão do 
setor agrícola para a manutenção desses produtos, dentre os quais destacam-se: endosulfun, 
metamidofós e acefato.   

Nesse contexto, deve-se considerar que embora alguns ingredientes ativos possam com base 
em seus efeitos agudos, serem classificados com toxidade mediana ou pouco tóxicos, não se deve 
desvalorizar os efeitos crônicos que podem ocorrer em meses, anos, décadas após a sua exposição 
e que manifestam diversas doenças como cânceres, más-formações congênitas, distúrbios 
endócrinos, neurológicos e mentais. O quadro 1, apresenta de forma sintetizada os sintomas agudos 
e crônicos dos principais agrotóxicos: 

 
Quadro 1 – Sintomas agudos e crônicos dos agrotóxicos 

Praga que 
controla 

Grupo químico Sintomas de intoxicação 
aguda 

Sintomas de intoxicação 
crônica  

Inseticidas  Organofosforados e 
carbomatos 

Fraqueza, cólicas 
abdominais, vômitos, 
espasmos musculares e 
convulsões  

Efeitos neurológicos, 
retardos, alterações 
cromossomiais, dermatite 
de contato  

Organoclorados  Náuses, vômitos, 
contrações musculares 
involuntárias  

Lesões hepáticas, 
arritimias cardíacas, lesões 
renais, neuropatias 
periféricas  

Piretóides sintéticos Irritação das conjuntivas, 
espirros, excitação, 
convulsão   

Alergia, asma brônquica, 
irritações nas mucosas, 
hipersensibilidade  

Fungicidas Ditiocarbamatos Tonteiras, vômitos, 
tremores musculares, dor 
de cabeça 

Alergias respiratórias, 
dematites, doença de 
Parkinson, cânceres  

Fentalamidas  teratogêneses 

Herbicidas  Dinitroferóis e 
pentaciclorofenol 

Dificuldade respiratória, 
hipertemia, convulsões 

Cânceres, formação de 
dioxinas, cloroacnes 

Fenoxiacéticos Perda de apetite, enjoo, 
vômitos, fasciculação 
muscular 

Indução de produção de 
enzimas hepáticas, 
cânceres, teratogêneses  

Dipiridilos  Sangramento nasal, Lesões hepáticas, 
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fraqueza, desmaios, 
conjutivites 

dermatites de contato, 
fibrose pulmonar 

 Fonte: ABRASCO, 2015 
 

Os agrotóxicos do grupo peritroides, usados na agricultura e ambiente doméstico, estão 
associados a diversos efeitos graves à saúde. A cipermetrina, agrotóxico classificado como altamente 
toxico (classe II), é tóxico para embriões de ratos, incluindo perda/implantação dos fetos e más-
formações viscerais, sendo que efeitos semelhantes foram descritos em seres humanos. O 
epoxiconacol, do grupo triazol, de classe tóxica mediana (classe III), é um fungicida utilizado em 
diversas lavouras e interfere na produção dos hormônios sexuais masculino e feminino. A 
fenopropatrina, altamente tóxica (classe II), provoca alterações neuromotoras. A permetrina, 
inseticida (classe III), é classificada como possível carcinógeno. O tricloform, inseticida 
extremamemte tóxico, provoca anomalias congêticas e síndrome de Down, também considerado um 
desregulador endócrino: “Diversos estudos mostram que o triclorfom tem elevada capacidade de 
causar efeitos neurotóxicos como a síndrome colinérgica, a polineuropatia retardada, a esterase 
neuropática e a síndrome intermediária em seres humanos”(ABRASCO, 2015, p.63). 

Essas breves evidências confirmam os danos dos agrotóxicos à saúde e alertam para a 
gravidade do problema, principalmente pelo agravamento prevalecente de casos de 
morbimortalidade

101
 no país. No entanto, essas evidências, apontam para uma parte do problema, 

uma vez que a maioria dos estudos, partem de análises em animais ou in vitro, ou seja, fenômenos 
que são observados fora do organismo de um ser vivo, sendo que esses estudos analisam a 
exposição a um tipo de IAs, situação rara no cotidiano alimentar da população brasileira, que podem 
ingerir, em um só alimento, dezenas de IAs (ABRASCO, 2015).  

Esse contexto abre espaço para a prática da Educação Alimentar, que ao visar discutir o 
sistema alimentar em sua íntegra, necessariamente tem que debater a intensificação do uso dos 
agrotóxicos, bem como as causas e os efeitos desses ingredientes ativos na saúde pública, sendo 
que cenário apresenta correlação com a Geografia enquanto ciência ou disciplina, uma vez que essa 
oferece subsídios para a análise de fundamental importância na interpretação dos fatos que 
envolvem o sistema produtivo e a contaminação de pessoas e do meio ambiente, sendo que esse 
tem ainda é pouco pesquisado pela Geografia. 

 
Agronegócio e a Utilização de Agrotóxicos: Implicações Sócio-Ambientais-Econômicas 
 

Historicamente, desde a década de 1950 há registros de tragédias humanas e ambientais 
relacionadas ao uso de produtos químicos sendo que a proteção contra os impactos gerados por 
esses produtos nem sempre esteve nas prioridades internacionais (ABRASCO, 2012). 

Em 1962, a bióloga norte americana Rachel Carson, fez uma corajosa denúncia em seu livro 
Primavera Silenciosa, que representou um marco no despertar de um ecologismo político, 
desmascarando publicamente os efeitos nocivos de uma tecnologia transplantada da indústria bélica 
para a agricultura e que se disseminou globalmente após a Segunda Guerra Mundial, com o projeto 
político ideológico da Revolução Verde. Com essa atitude, Carson questionou o sentido de uma 
civilização ter optado por travar uma guerra contra a vida. Os agrotóxicos não podem ser 
compreendidos senão como armas de uma guerra não declarada, cujas vítimas humanas e não 
humanas ou são ocultadas por uma ciência cercada por interesses econômicos, ou são justificadas 
por essa mesma ciência com efeitos colaterais da utilização de uma tecnologia apresentada como 
indispensável (ABRASCO, 2015). 

Ocultar ou justificar os males dos agrotóxicos sempre foram os principais estratagemas 
adotados pelos que se beneficiam dessa prática mortífera para legitimá-la entre suas vítimas. O livro 
Primavera Silenciosa representou um golpe contra a indústria agroquímica, que aliançada com a 
ciência institucionalizada adotou um terceiro estratagema que é a desqualificação de estudos como o 
de Carson, reafirmando a vinculação da ciência aos interesses mercadológicos (ABRASCO, 2015). 

Nessa perspectiva, segundo a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ABRACO, (2015), 
designar os agrotóxicos como defensivos é o artifício mais elementar para dissimular a natureza 
nociva desses produtos, porque por um lado ocorre a suposição de proteção dos agrotóxicos aos 

                                                           
101

 De acordo com o Centro de Vigilância Sanitária, CVS (BRASIL, 2007), morbidade é uma variável 
característica dos seres vivos, referente ao conjunto de indivíduos que adquirem doenças, num dado intervalo de 
tempo, em uma determinada população. A mortabilidade é a variável característica dos seres vivos, referente ao 
conjunto de indivíduos que morreram num dado intervalo e tempo. Os dois conceitos juntos se referem as 

doenças que causam mortes. Disponível: http://www.cvs.saude.sp.gov.br/pdf/epid_visa.pdf.   

http://www.cvs.saude.sp.gov.br/pdf/epid_visa.pdf
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cultivos e por outro lado, oculta-se os efeitos prejudiciais desses produtos sobre à saúde humana e 
ao meio ambiente. Segundo Carson (1962), essas substâncias não deveriam ser chamadas de 
defensivos ou inseticidas, mas sim biocidas, porque esses produtos têm poder para matar toda forma 
de vida, tanto “bons”, quanto “maus” e não apenas algumas ervas daninhas ou insetos denominados 
de pestes ou pragas. O que ocorre na realidade, é que a indústria agroquímica procura divulgar seus 
produtos com a terminologia mais conveniente aos seus interesses. 

A década de 1960 marca a emergência, no plano político, de uma série de movimentos 
sociais dentre os quais destaca-se o movimento ecológico. Esses movimentos criticavam não apenas 
os modos de produção, mas, fundamentalmente o modo de vida, como acrescenta Porto (2006): 

 
[...] Sob a chancela do movimento ecológico, veremos o desenvolvimento de lutas 
em torno de questões as mais diversas: extinção de espécies, desmatamento, uso 
de agrotóxicos, urbanização desenfreada, explosão demográfica, poluição do ar e da 
água, ameaça nuclear, guerra bacteriológica, corrida armamentista, tecnologias que 
afirmam concentração de poder, entre outras (PORTO, 2006, p.12).      
 

Dez anos após o lançamento do livro “Primavera Silenciosa de Rachel Carson, realizou-se 
em Estocolmo, Suécia, de 5 a 16 de junho de 1972, a I Conferência das Nações Unidas sobre o meio 
Ambiente e Desenvolvimento, promovida pela Organização das Nações Unidas, ONU. Essa 
Conferência teve como objetivo central a preocupação universal, relacionada às questões ambientais 
e o uso saudável e sustentável do planeta (ONU, 2016).  

A noção de desenvolvimento sustentável que foi desenvolvida em virtude da necessidade de 
minimizar e acomodar os problemas sociais e ambientais emergentes com os interesses econômicos 
hegemônicos, resultou em uma retórica que supõe esquecer que desenvolvimento do capitalismo é 
estruturalmente contrário a limites a sua permanente expansão e historicamente produtor de 
desigualdades (ABRASCO, 2015).  

O modelo de produção agrária atualmente hegemônico no Brasil, caracterizado pela entrada 
do capitalismo no campo e pela Revolução Verde que lhe dá alicerce, se revelando perverso, em 
virtude do modo de apropriação/exploração/expropriação da natureza e da força de trabalho, sendo 
os agrotóxicos, uma das expressões de seu potencial morbígeno e mortífero, que transforma 
recursos públicos em janelas do agronegócio (ABRASCO, 2015):     

 
Sob o novo padrão de acumulação econômica, tem-se produzido transformações 
dramáticas no espaço rural em razão de processos marcantes como a 
transnacionalização agrícola; a reprimarização da produção agrária; com expansão 
dos latifúndios agroindustriais; a chamada desagrarização do campo, que 
entendemos como perda da importância da agricultura, sobretudo familiar e de 
subsistência, na economia rural – tudo o que vai de mãos dadas com uma 
recomposição produtiva social rural, que se expressa em uma profunda 
heterogeneidade econômica e social no campo. A nova realidade combina empresas 
de alta complexidade tecnológica, que integram grupos econômicos poderosos, com 
uma variedade de minúsculos sistemas produtivos familiares e de auto subsistência, 
que coexistem com complexa estratificação social da força do trabalho agrícola, 
assalariados, pequenos produtores, em cenários caracterizados, ademais por uma 
notável diversidade étnica (BREILH, 2008, p. 174 -175).      
  

De acordo com Breilh (2008), essa profunda redefinição produtiva, social e cultural, que vem 
modificando os ritmos, os conteúdos e a velocidade de transformações da natureza, tem 
transformado aceleradamente tanto os processos determinantes da saúde e da sustentabilidade do 
ecossistema como também, as formas de exposição humana a processos destrutivos para a saúde. 
Um exemplo desse fato, é o caso do ocorrido no ecossistema de Cuenca Del Rio Granobles, no 
Equador, uma das principais regiões floricultoras do mundo, onde a mudança da economia rural 
tradicional para agroindústria de alta tecnologia, tem desencadeado processos inéditos que afetam as 
condições de saúde do ecossistema. Em primeiro lugar, ocorreu uma elevação da taxa de consumo 
de água das propriedades; seguida da contaminação da água por uso de agrotóxicos, pela irrupção 
de um modo de vida assalariado e consumista e por fim, verifica-se a exposição humana a 
substâncias químicas, que se expressam em estresse, sofrimento mental, anemia tóxica, leucopenia 
tóxica, hepatite tóxica, abortos, alterações congênitas, dentre outras.  

Na era do capitalismo pós-industrial, não é que a condução econômica, política e militar tenha 
perdido um centro; o que ocorre é uma agressiva dispersão das relações dominantes nos territórios. 
Até tempos atrás, o espaço privilegiado onde adquiriria maior densidade a acumulação de capitais 
eram as cidades, com todo o excesso de problemas ecológicos que isso acarretou nos espaços 
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urbanos. No entanto, atualmente, se soma a essa problemática o rápido avanço da 
transnacionalização rural, com novas sequelas para os ecossistemas rurais (BREILH, 2008). 

Esse novo padrão descrito pelo referido autor, envolve a expansão dos latifúndios 
agroindustriais de alta complexidade tecnológica e com alto grau de externalidades negativas em 
referência ao uso de agrotóxicos, sendo que essas externalidades estão relacionadas aos impactos 
ambientais e à saúde humana. Segundo Breilh (2008), a raiz da dominação social reside agora, bem 
mais nos processos estruturais de um novo modelo de acumulação de capital, definido por Harvey, 
como pilhagem. Nessa perspectiva, a lógica do capitalismo já não só trabalha mediante a extração da 
mais-valia e os tradicionais mecanismos do mercado, mas trabalha também, mediante práticas 
predatórias, a fraude e a extração violenta que se aplicam aproveitando as desigualdades inter-
regionais para pilhar diretamente os recursos dos países mais frágeis.   

Segundo Porto; Finamore (2012), esse contexto pode ser compreendido como uma das 
contradições do capitalismo contemporâneo em tempos de globalização e se adiciona ao histórico 
conflito capital/trabalho, que se relaciona com as condições de produção e inclui questões 
ambientais, identitárias, de direitos humanos, étnicas e de gêneros. Os problemas de saúde e 
ambiental são compreendidos no interior de conflitos ambientais que expressam disputas entre, de 
um lado o interesse das comunidades, organizações e movimentos sociais, e de outro, agentes 
sociais beneficiados por atividades econômicas e produtivas as mais diversas, como: mineração, 
exploração e refino de petróleo, produção de ferro e aço, construção de hidrelétricas, o agronegócio e 
o uso intensivo de agrotóxicos, dentre outros: 

 
Tais conflitos resultam, no atual capitalismo globalizado, de um comércio 
internacional injusto e insustentável assentado numa divisão internacional do 
trabalho e dos riscos que coloca sobre o ombro dos países, territórios e das 
populações mais vulneráveis as cargas mais pesadas do desenvolvimento 
econômico. Como consequência da fragilização do poder dos Estados Nacionais e 
sua subordinação ao ideário neoliberal, a capacidade dos governos e instituições de 
regularem o próprio mercado e implementarem políticas públicas distributivas e de 
defesa dos bens públicos é reduzida, esgarçando a tensão das sociedades 
modernas entre regulação e emancipação, permitindo ainda retrocessos de práticas 
de apropriação e violência que marcaram as eras colonial e imperialista do 
capitalismo e ainda sobrevivem (PORTO; FINAMORE, 2012, p. 1494). 
 

   Nesse contexto, compreende-se que o Brasil está no centro de uma longa história de 
neocolonialismo em que a mercantilização da natureza, ou seja, a natureza como negócio, a 
artificialização da natureza, a crescente presença de organismos geneticamente modificados, OGMs 
e as decisões político-comerciais dos oligopólios definem a matriz produtiva do país, soma-se a esses 
fatores, a redução da participação do Estado e o estímulo ao livre-cambismo, tornando o Brasil uma 
das principais economia mundiais, entretanto com base instável (ABRASCO, 2015). 

A artificialização das técnicas produtivas, OGMs, fertilizantes de origem industrial, uso de 
agrotóxicos, tendo como sustentação várias políticas públicas, facilita a expansão e acumulação 
capitalista da agricultura. Nessa perspectiva, destaca-se que no Brasil o mercado de agrotóxicos é 
controlado por grandes grupos transnacionais: 

 
[...] no Brasil o mercado de agrotóxicos é controlado por seis grandes grupos 
transnacionais: Syngenta, Bayer, Basf, Dow, DuPont e Monsanto. E que a oferta de 
fertilizantes esteja concentrada em três grupos transnacionais, controlada desde 
2007 pelos grupos Bunge (Amsterdam e Nova York), Yara Internacional ASA (Oslo) 
e Mosaic (EUA, principalmente fósforo e potássio). Não e demasiado relembrar que 
em 1992 as empresas estatais Ultrafertil e Fosfertil, ambas da Petrobrás, 
controlavam a oferta de fertilizantes no país (ABRASCO, 2015, p. 104).     
 

 O comércio varejista de alimentos também é controlado pelos grandes grupos econômicos 
transnacionais, sendo que vinte e seis por cento do comércio varejista estão nas mãos de empresas 
transnacionais como a Nestlé, Pepsi, Coca-Cola (CARVALHO, 2012). Essa situação oligopolista, 
determinada por grandes grupos econômicos transnacionais dos setores de insumos e de produtos 
agropecuários e florestais, influencia de forma consistente o comportamento dos governos cujas 
estratégias a médio e a longo prazos se revelam como facilitação da expansão e da reprodução 
ampliada do capital na agricultura (ABRASCO, 2015). 

Por trás das ciências da vida e da morte, está a indústria química de agrotóxicos, que por 
ironia da lógica capitalista, denomina os agrotóxicos como defensivos agrícolas, que, segundo eles, 
são produtos do campo das ciências da vida, ainda que paradoxalmente, combater as pragas, 
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signifique destruir a biodiversidade. São inúmeros os casos de contaminação ambiental resultantes 
da irresponsabilidade das empresas fabricantes e formuladoras de agrotóxicos, bem como do 
agronegócio, que é o maior usuário desses venenos. Frequentemente, populações são expostas aos 
riscos de contaminação, sendo que na maioria das vezes, muitas delas adoecem em razão da 
exposição aos venenos, mas não conseguem comprovar a causa das doenças desenvolvidas, com 
isso os responsáveis pela contaminação escapam de assumir os custos pelos tratamentos de saúde 
ou por medidas que reduzam os efeitos da contaminação ambiental (ABRASCO, 2015).  

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA (2012), os impactos 
ambientais causados pelo uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes são imensuráveis. O consumo 
desses produtos no Brasil aumentou nos últimos anos em virtude da tecnificação e intensificação dos 
cultivos, mais do que pelo aumento de área plantada. Observou-se que no período entre os anos de 
2004 e 2008, ocorreu um crescimento de 4,6% de área cultivada, enquanto que, segundo o Sindicato 
Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Agrícola, SINDAG, a quantidade vendida de 
agrotóxicos, no mesmo período, subiu aproximadamente 44,6%. Esse cenário revela que o avanço 
da tecnologia, nos últimos anos, não considerou os impactos ambientais, pelo contrário, estimulou o 
consumo de agroquímicos no país. 

Os principais problemas associados ao uso excessivo de agrotóxicos na agropecuária são a 
ameaça à saúde dos agricultores e dos consumidores e a contaminação do solo, do ar, dos recursos 
hídricos (IPEA, 2012). De acordo com o Ministério da Saúde (2009), em 2008, no Brasil, foram 
notificados 5.295 casos de intoxicação por agrotóxicos, sendo que que total, 2.136, foram decorrentes 
do uso agrícola, que resultaram em 107 casos de óbitos.  

Nesse contexto, estima-se que apenas 30% do total de agrotóxicos aplicados fiquem na 
planta, sendo que o restante, 70%, irá causar contaminação ambiental. Os efeitos negativos desses 
produtos nos ecossistemas naturais ou cultivados incluem a morte de polinizadores e de organismos 
que controlam as populações de pragas, além de afetar a microbiologia do solo, causando por 
consequência prejuízos às lavouras (IPEA, 2012). 

A utilização intensiva de fertilizantes químicos promove a eutrofização de rios e lagos, 
acidificação dos solos, contaminação de aquíferos e reservatórios de águas, produção de gases 
relacionados com o efeito estufa e a destruição da camada de ozônio. No Brasil, o consumo de 
fertilizantes aumentou de 270 mil toneladas, em 1961, para 7.682 mil toneladas em 2002. Registra-se 
que em 2011, as entregas de fertilizantes no país, chegaram a 17.053 mil toneladas, alcançando um 
crescimento de 25,6% em relação ao ano de 2010, quando foram entregues 13 mil toneladas, 
revelando crescimento muito acelerado desses produtos químicos (IPEA, 2012). 

Segundo Rivera (2003), o processo de eutrofização se refere a adição de nutrientes 
inorgânicos e de matéria orgânica aumenta a fotossíntese e a respiração nos corpos d’água. A 
eutrofização é um estado natural dos ecossistemas aquáticos, e a medida que os nutrientes vão se 
acumulando, ocorre o desenvolvimento de populações fitoplâncton, promovendo o surgimento de 
algas. Quando ocorre naturalmente, a eutrofização é natural e muito lenta, levando dezenas de ano 
para estabelecer-se. Entretanto, quando esse processo é acelerado, há um aumento desordenado na 
produção de biomassa, impossibilitando a sua incorporação pelo sistema aquático com a mesma 
velocidade, promovendo assim um desequilíbrio ecológico. Esse processo é denominado de 
eutrofização cultural ou artificial. 

A eutrofização artificial ou cultural pode ser causada principalmente por atividades como, 
despejo de esgotos, despejo de atividades agrícolas, tendo como principais consequências o 
aumento da biomassa e da produção e da produção fitoplâncton, diminuição das diversidades de 
espécies, diminuição da produção de oxigênio dissolvido, aumento da concentração de íons, aumento 
do fósforo total, dentre outros (IPEA, 2012). 

Dentre os principais efeitos da eutrofização, destaca-se a anoxia, ausência de oxigênio 
dissolvido, que causa morte de peixes e invertebrados e a liberação de gases tóxicos indesejados, 
com odores desagradáveis; florescimento de algas e crescimento incontrolável de plantas aquáticas; 
produção de substancias tóxicas; altas concentrações de matéria orgânica, que se tratada com cloro, 
podem criar compostos carcinogêcnicos, dentre outros (RIVERA, 2003). 

Em relação a acidificação do solo, afirma-se que a acidez é um processo químico que pode 
ocorrer através de adubação, especialmente por meio de adubos nitrogenados. O solo torna-se ácido 
quando possui muitos íons de Hidrogênio H, e poucos íons de cálcio, Magnésio e Potássio (CESAR, 
2010).  

  A fabricação de fertilizantes nitrogenados é uma fonte de impactos ambientais, pois 
demanda um alto consumo de energia devido ao processo de industrialização utilizado para sua 
fixação para a forma reativa, resultando indiretamente na produção de gases do efeito estufa, GEEs, 
entre outros impactos decorrentes da geração energética. O uso de fertilizantes resulta em emissões 
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diretas dos GEEs, emissões de óxido nitroso no processo de fabricação e na aplicação no solo, além 
de outros problemas causados pela decomposição atmosférica de nitrogênio, onde esse elemento 
não é desejado, acidificando o solo e alterando seu equilíbrio ecológico e sua produtividade (IPEA, 
2012). 

Esse contexto demonstra claramente a importância da redução da utilização de fertilizantes e 
agrotóxicos nas lavouras, no entanto esse processo deve ocorrer sem comprometer a produtividade. 
Para tanto, torna-se necessário investimento na geração e difusão de tecnologias de baixo impacto 
ambiental e que sejam ecologicamente mais eficientes e diminuam a dependência de insumos 
externos para a produção. No entanto, a produção e venda desses produtos químicos, movimenta 
parte significativa da economia do país, sendo que ocorre pouco interesse em pesquisas e estudos, 
tanto por interesse do Estado quanto por interesse privado em investir no desenvolvimento da 
produção alimentícia, sem uso de agrotóxicos (IPEA, 2012).    

  
 

Considerações Finais 
 

Resultante do modelo químico dependente de agrotóxicos, o sistema produtivo que envolve o 
agronegócio, consequentemente a produção de alimentos, vai se caracterizando como um processo 
insustentável ambientalmente, uma vez que no seu espaço se cria um território com muitas e novas 
situações de vulnerabilidades ocupacionais, sanitárias, ambientais e sociais. Essas vulnerabilidades 
induzem eventos nocivos que se externalizam em acidentes de trabalho, intoxicações humanas, 
cânceres, más-formações, mutilações, sequelas e contaminação por agrotóxicos e fertilizantes 
químicos das águas, do ar, da chuva, do solo em todos os lugares ou setores da cadeia produtiva do 
agronegócio (ABRASCO, 2015). 

Com o advento do capitalismo, os alimentos se transformaram em mercadorias, em que o ato 
vital da alimentação se tornou uma questão política e econômica, nem sempre ética e equitativa e 
nesse contexto, os problemas alimentares se tornam fatos sociais relevantes, exigindo maiores 
analises e compreensão (TRICHES; SCHNIEDER, 2014). 

A produção de alimentos, mais especificadamente a agricultura é dependente do que 
acontece a economia mundial e para entender as mudanças e transformações que se inserem nesse 
sistema, é preciso considerar, além da ação do Estado e das políticas públicas, o desenvolvimento 
tecnológico e o movimento do capital em escala mundial (NUNES, 2007). 

Em linha gerais, o capital tem atuado contraditoriamente, no sentido de criar e recriar as 
condições para o desenvolvimento da agricultura sujeitando, portanto, a renda da terra ao capital 
(OLIVEIRA, 1986). 

O agronegócio desempenha um importante papel na economia brasileira, sendo que o setor 
produtivo agropecuário contribui para a manutenção do equilíbrio da balança comercial do país. Esse 
contexto revela que em relação ao mercado internacional de exportações, o Brasil ocupa o segundo 
lugar de maior exportador agrícola do mundo. No entanto, esse setor, tem se caracterizado pelo uso 
massivo de agrotóxicos e fertilizantes químicos e nesse cenário o Brasil ocupa o posto de maior 
consumidor de agrotóxicos do mundo desde o ano de 2008, confirmando a expansão de 
monoculturas cada vez mais dependentes de insumos químicos. 

De acordo com a ABRASCO (2015), 44% dos agrotóxicos utilizados no Brasil, são proibidos 
em diversos países e segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, muitos agrotóxicos são 
utilizados sem autorização ou com restrições quanto ao modo de aplicação, colocando em risco a 
saúde dos trabalhadores e também dos consumidores com a detecção de resíduos de insumos 
químicos altamente tóxicos. 

De acordo com o que foi discutido, um terço dos alimentos consumidos diariamente pelos 
brasileiros está contaminado por agrotóxicos, apresentando ingrediente ativos não autorizados, IAs, 
para determinado cultivo e ou ultrapassam o limite máximo recomendável, LMR. De acordo com a 
ABRASCO (2015), o uso de agrotóxicos não autorizados, apresenta consequências negativas na 
saúde humana e ambiental, sendo que uma dela se refere ao aumento da insegurança alimentar para 
os consumidores que ingerem alimentos contaminados, uma vez que seu uso, por ser irregular, não 
apresenta cálculo da ingestão diária aceitável, IDA, tornando a insegurança alimentar mais agravante, 
na medida em que esses agrotóxicos são encontrados em vários alimentos da dieta alimentar 
brasileira. Esses ingredientes ativos possuem elevado grau de toxidade aguda comprovada e causam 
problemas neurológicos, desregulação hormonal e até câncer. Entretanto, apesar de serem proibidos 
em diversos países do mundo, no Brasil, ocorre pressão do setor agrícola para a manutenção desses 
produtos, dentre os quais destacam-se: endosulfan, metamidofós e acefato.        
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   Essas breves evidências confirmam os danos dos agrotóxicos à saúde e alertam para a 

gravidade do problema, principalmente pelo agravamento prevalecente de casos de morbimortalidade 
no país. No entanto, essas evidências, apontam para uma parte do problema, uma vez que a maioria 
dos estudos, partem de análises em animais ou in vitro, ou seja, fenômenos que são observados fora 
do organismo de um ser vivo, sendo que esses estudos analisam a exposição a um tipo de IAs, 
situação rara no cotidiano alimentar da população brasileira, que podem ingerir, em um só alimento, 
dezenas de IAs (ABRASCO, 2015).  

Esse contexto abre espaço para a prática da Educação Alimentar, que ao visar discutir o 
sistema alimentar em sua íntegra, necessariamente tem que debater a intensificação do uso dos 
agrotóxicos, bem como as causas e os efeitos desses ingredientes ativos na saúde pública, sendo 
que cenário apresenta correlação com a Geografia enquanto ciência ou disciplina, uma vez que essa 
oferece subsídios para a análise de fundamental importância na interpretação dos fatos que 
envolvem o sistema produtivo e a contaminação de pessoas e do meio ambiente, sendo que esse 
tema ainda é pouco pesquisado pela Geografia. 
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Resumo 
A produção agrícola brasileira, de forma geral, após a Revolução Verde, passou a inserir com maior 
frequência o uso de agrotóxicos no processo produtivo, tendo como justificativas o controle 
bioquímico de pragas e o aumento da produtividade. Nesse contexto, a população residente nos 
espaços rurais e periurbanos passou a ter contato com maiores volumes dessas substâncias 
químicas. A manipulação inadequada dessas substâncias causa intoxicação em diferentes escalas e 
pode levar a óbito. Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar a espacialidade da intoxicação por 
agrotóxicos na região Centro-Oeste brasileira, região característica de produção agrícola. Foram 
coletados dados secundários em bases governamentais para os triênios 2008-2010 e 2011-2013. 
Esses dados foram tabulados, cartografados e analisados, ou seja, além da revisão de literatura, foi 
realizada uma análise comparativa espaço-temporal. Também foi utilizada a correlação de Pearson 
para as variáveis áreas produtivas e número de intoxicados. Os resultados indicam que a intoxicação 
por agrotóxico ocorre principalmente no bioma Cerrado, em regiões específicas dos respectivos nos 
estados da federação. 
 
Palavras-chave: intoxicação humana. agrotóxicos. região Centro-Oeste. 
 
 
Abstract 
Brazilian agricultural production - generally - after the Green Revolution, began to insert more 
frequently the use of pesticides in the production process, having as justifications the biochemical 
control of pests and the increase of productivity. In this context, the population residing in rural and 
periurban areas came into contact with larger volumes of these chemicals. The inappropriate handling 
of these substances causes intoxication at different scales and can lead to death. Thus, the objective 
of this research is to analyze cartographically the poisoning by pesticides in the Brazilian Midwest 
region, characteristic region of agricultural production. Secondary data were collected on government 
bases for the 2008-2010 and 2011-2013 triennia. These data were tabulated, mapped and analyzed, 
that is, in addition to the literature review, a comparative spatiotemporal analysis was performed. 
Pearson's correlation was also used for variables, productive areas and number of intoxicated 
individuals. The results indicate that agrotoxic poisoning occurs mainly in the Cerrado biome (Brazilian 
savannah), in specific regions in the states. 
 
Keyworks: human intoxication. pesticides. Midwest region. 
 
 
Introdução 

 
A produção agrícola temporária na região Centro-Oeste tem indubitável ênfase nos cultivos 

do milho e da soja. Ambas as commodities auxiliam a balança comercial do Brasil a obter resultados 
econômicos positivos, assim auxiliando o mundo a obter alimentos necessários para a população, 
seja diretamente, pelo consumo desses produtos, seja indiretamente, a partir do uso deles como 
insumo produtivo em outras cadeias alimentares. Ocorre, contudo, que a produção desses alimentos, 
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na maioria dos casos, é realizada mediante o uso de agrotóxicos, para controlar pragas e, assim, 
conseguir melhores resultados produtivos. Essa prática é adotada tanto nas culturas dos produtores 
familiares e quanto com a mesma intensidade também no sistema plantation. Esse modo de 
produção tornou-se a opção dos produtores por força da implantação da chamada Revolução Verde 
no campo, tecnologia pela qual foram introduzidos elementos químicos, tecnificação e estudos 
genéticos na produção rural.  

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ─ IBAMA (2013) 
considera que houve um aumento de 194,09% na comercialização de agrotóxicos no país no período 
de 2000 a 2012. Esses elementos químicos foram utilizados nos diferentes tipos de produção agrícola 
e o último ano do período foi o que teve o maior consumo, em um total de 477.792,44 toneladas. A 
região Centro-Sul apresentou o maior aumento de consumo de agrotóxicos do país, sendo esta 
também a maior região produtora de matéria-prima agrícola. Para Packer (2012), a política brasileira, 
ao adotar a negação de acesso e permanência tradicional dos povos aos seus territórios, com isso 
promovendo o modelo hegemônico de produção agrícola pautado na grande propriedade, altamente 
mecanizada e em processo de automatização, se tornou altamente dependente do uso de 
agrotóxicos de uso agrícola e de fertilizantes químicos. Os agrotóxicos de uso agrícola, neste artigo, 
doravante serão denominados simplesmente como agrotóxicos. 

As projeções do agronegócio realizadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento evidenciaram que, nos anos 2015/2016, a área de plantio da soja foi constituída por 
32.533 milhões de hectares e do milho por 15.210 milhões de hectares. Há uma tendência para a 
expansão da área produtiva dessas commodities até 2024/2025, que podem chegar a 41.198 milhões 
de hectares para a soja e a 15.608 milhões de hectares para o milho. Essas projeções indicam, com 
relação ao grão da soja, um expressivo aumento da produção, que poderá alcançar 33,9% e, com 
relação ao milho, 26,3% em 2024/2025 (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
ABASTECIMENTO, 2015). Então, nos próximos anos, ao serem ampliadas essas áreas de cultivo, 
inevitavelmente se ampliará o uso desses produtos químicos, isso tendo em vista que existe uma 
proporção direta entre a quantidade utilizada de agrotóxicos e o número de hectares de terra 
plantados, embora investimentos em produção do conhecimento em relação ao assunto possam 
reduzir o quantitativo utilizado desse material, bem como amenizar o impacto desses elementos 
químicos na saúde humana.  

Cabe ressaltar que, durante o período produtivo agrícola, o uso desses componentes 
químicos auxilia a promover o aumento produtivo no meio rural devido à gestão otimizada de “pragas” 
(DAMALAS & ELEFTHEROHORINOS, 2011). Mesmo assim, porém, Carneiro et al. (2015) destacam 
que haja a amenização dos seus efeitos negativos, o uso de agrotóxicos e de fertilizantes em grande 
quantidade pode implicar impactos danosos sobre a saúde dos indivíduos e sobre o meio ambiente. 
Para Moreira et al. (2002), as pessoas podem sofrer contaminação pelos agrotóxicos de diversas 
maneiras, seja no desenvolvimento das atividades laborais vinculadas ao manuseio dos produtos, 
seja por meio da ingestão de alimentos contendo resíduos de agrotóxicos, seja no ambiente em geral, 
por intermédio dos elementos naturais como ar, água e solo, que acabam de alguma forma 
contaminados também pelo conjunto dessas práticas agrícolas. Wan (2015) é um pesquisador do 
assunto que considera haver carência de estudos sobre a exposição dos indivíduos ─ produtores e 
consumidores em geral ─ aos agrotóxicos utilizados no ambiente rural. Destaca ele que as pesquisas 
se restringem ao uso inadequado desses produtos agrícolas, bem como ao uso de pequenas 
amostras nos estudos. Há carência de estudos sobre problemas causados mesmo que a utilização 
dos agrotóxicos seja a mais tecnicamente recomendada. 
 
 
A Comercialização de Agrotóxicos no Brasil 
 

O Brasil, a partir de 2008, tem se destacado mundialmente no consumo de agrotóxicos na 
produção agrícola. Esse posicionamento pode estar vinculado aos incentivos governamentais 
realizados por mais de quatro décadas, na tentativa de modernizar a agricultura do país. Todavia 
esse consumo excessivo de agentes químicos no meio rural resulta em problemas ambientais e para 
a saúde humana, seja a saúde da população rural, seja a saúde dos consumidores urbanos 
(PEDLOWSKI et al., 2012). 

Santos (2012) evidencia que o mercado de agrotóxicos brasileiro possui entraves, 
prevalecendo a importação desses agroquímicos. Uma das dificuldades de desenvolvimento do setor 
está relacionada ao baixo investimento em pesquisa para o desenvolvimento de novas moléculas. 
Outras dificuldades dizem respeito ao modelo de financiamento proposto aos produtores rurais por 
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parte das empresas que lideram o mercado, ou dizem respeito ao sistema de distribuição dos 
produtos e a respetiva assistência técnica, ou ainda ao custo do marketing e da propaganda; 

No Brasil, o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal ─ SINDIVEG 
(2014) indica que existe um crescente aumento no consumo de agrotóxicos não registrados no país. 
Esses produtos são adquiridos em outros países que fazem fronteiras com o Brasil e podem oferecer 
riscos ainda maiores na sua utilização, tanto riscos ao meio ambiente quanto à saúde humana. Esses 
agrotóxicos ilegais, sem registros no órgão competente de cada unidade da federação, podem conter 
elementos químicos que são de uso proibido no país.  

Dorfman et al. (2014) corroboram esse entendimento ao alertarem para o fato de que, além 
das implicações econômicas, a aquisição de produtos agroquímicos não registrados está no fato do 
desconhecimento sobre o produto, desconhecimento do correto modo de utilização e 
desconhecimento dos seus efeitos no meio ambiente e na saúde humana. Sem informações 
adequadas, disso podem decorrer danos ainda maiores que aqueles implícitos nos agrotóxicos 
registrados. Além disso, Marques et al. (2015) fazem questionamentos sobre a logística reversa 
referente às embalagens desses produtos. A legislação nacional, mediante a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos ─ segundo a Lei Federal nº 12.305/2010 ─ exige que haja o retorno das 
embalagens de agrotóxicos às empresas comercializadoras para evitar a contaminação ambiental, 
humana e animal. A logística reversa referente às embalagens de agrotóxicos ocorre após o consumo 
do produto e é uma prática indispensável para o manejo tecnicamente adequado. Para que essa 
prática ocorra é necessário que o governo, as empresas e os consumidores estejam cientes da 
necessidade de cooperação nas ações, pois essas embalagens, quando descartadas corretamente, 
podem ser processadas de forma a serem reutilizadas no processo produtivo compatível com as suas 
características, reduzindo o uso de novas matérias-primas e o acúmulo de lixo (LEITE, 2003). 

 
Intoxicação Humana por Agrotóxicos 
 

Estima-se que o número de mortes por causa da intoxicação humana por agrotóxicos supera 
a cifra de 300 mil pessoas nos países em desenvolvimento (EDDLESTON & BATEMAN, 2016). , 
Trata-se de ingestão realizada nas atividades laborais ou por acidente, por uso tópico ou inalação.  
Esse envenenamento ocorre principalmente em regiões onde existem práticas agrícolas de produção 
de matéria-prima, em atividades em que o acesso a agroquímicos é facilitado. A inovação nos 
diferentes setores químicos ocorre com frequência, conforme afirmam Zucchini-Pascal et al. (2012) e 
Kumar et al. (2013). Nos últimos 50 anos houve expansões produtivas de agrotóxicos e proporcionou 
que os níveis de toxidade com relação ao homem fossem reduzidos, porém ainda são utilizados, no 
ambiente rural, produtos mais antigos, que são justamente os principais responsáveis por 
intoxicações e mortes de indivíduos (EDDLESTON & BATEMAN, 2016). 

Luzardo et al. (2015) consideram que a intoxicação humana por agrotóxicos geralmente 
ocorre pelo desconhecimento sobre algum componente tóxico presente nos agroquímicos. O 
quantitativo de ocorrências de doenças e mortalidade por causa dos elementos químicos contidos 
nesses produtos pode variar conforme o país e essa variação se correlaciona a diferentes variáveis, 
como o desenvolvimento socioeconômico, a qualificação profissional, a produção agrícola e o acesso 
aos produtos químicos.  

A intoxicação humana por esses agroquímicos é um grave problema de saúde pública, tanto 
pela expressividade de trabalhadores rurais quanto pelo fato de o país ser considerado o maior 
consumidor desses produtos no mundo. Com relação à última década, o país aumentou o consumo 
em 190%, ou seja, um percentual muito superior ao aumento médio mundial, que foi de 93% 
(ANVISA, 2012). Além disso, entre o período de 1972 a 2000, cresceu em 4,3 vezes a quantidade de 
ingredientes ativos ofertados no mercado. Se considerados os 50 produtos químicos com maior 
frequência de uso no país, 22 são proibidos nos Estados Unidos e na União Europeia (MELO & 
SILVA, 2013). 

Para Hungaro et al. (2015), o uso de agrotóxicos não está restrito a um grupo populacional 
específico, ou seja, àqueles que trabalham no meio rural com atividades agrícolas. Os agrotóxicos 
são utilizados por diferentes grupos e então, dessa forma, indicam a necessidade de controles de 
aquisição mais eficientes, pois o uso incorreto pode contribuir com o aumento da intoxicação por 
motivo de práticas indevidas. Todavia Martins et al. (2012) consideram que a exposição do 
trabalhador rural é devido a fatores como: i) baixa escolaridade, ii) baixo nível econômico, o que 
dificulta a aquisição de equipamentos de proteção individual e iii) falta de apoio técnico especializado 
e de informações sobre os riscos à saúde e ao meio ambiente. Esses fatores evidenciam a 
necessidade de políticas públicas com enfoque no uso correto dessas substâncias químicas. 
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A exposição contínua aos agrotóxicos pode causar problemas na saúde de trabalhadores 

rurais como doenças neurodegenerativas (BHATT et al., 1999), vale dizer, redução imunológica, 
insônia, alteração de humor e surto psicótico (LUNDBERG et al., 1997). Além disso, a Organização 
Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (1996) identificou os principais sintomas 
gerados por tipos de agrotóxicos utilizados (Tabela 01): 

 
Tabela 01: Relação entre tipos de agrotóxicos e seus impactos na saúde humana 
 

Tipo Sintoma Agudo de Intoxicação Sintoma Crônico de Intoxicação 

Inseticidas Fraqueza, cólicas abdominais, 
vômitos, espasmos musculares e 
convulsões, náuseas, contrações 
musculares involuntárias, irritações 
das conjuntivas, espirros, excitação e 
convulsões.  

Efeitos neurotóxicos retardados, alterações 
cromossomiais, dermatites de contato, lesões 
hepáticas, arritmias cardíacas, lesões renais, 
neuropatias periféricas, alergias, asma 
brônquica, irritações nas mucosas e 
hipersensibilidade. 

Fungicidas Tonteiras, vômitos, tremores 
musculares e dor de cabeça. 

Alergias respiratórias, dermatites, doença de 
Parkinson, cânceres e teratogêneses. 

Herbicidas Dificuldade respiratória, hipertermia, 
convulsões, perda de apetite, enjoo, 
vômitos, fasciculação muscular, 
sangramento nasal, fraqueza, 
desmaios, conjuntivites. 

Cânceres (PCP-formação de dioxinas), 
cloroacnes, indução da produção de enzimas 
hepáticas, teratogêneses, lesões hepáticas, 
dermatites de contato e fibrose pulmonar. 

 

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (1996). 
 

Para Coutinho et al. (1994), o uso dos equipamentos de proteção individual ─ geralmente 
referidos pela sigla EPIs ─ é pouco frequente no Brasil. Mesmo o seu uso sendo obrigatório, 
principalmente em pequenas propriedades é comum a falta do uso. A justificativa para o não uso está 
no aumento da temperatura causado pelos equipamentos durante as atividades laborais. Nesse 
contexto, Veiga et al. (2007) contribuem ao identificar a falta de testes laborais nesses equipamentos, 
justamente para verificar a qualidade desses equipamentos, principalmente em relação à temperatura 
e permeabilidade dos materiais. 

Com relação ao consumo de alimentos produzidos com uso de agrotóxicos e possíveis 
resíduos, Carneiro (2015) considera que há a necessidades de estudos sobre o assunto. Além disso, 
evidencia que são reduzidas as informações sobre a contaminação das águas por agrotóxicos, em 
especial daquelas águas que são utilizadas no cotidiano pelas pessoas.  

 

 
Procedimentos Metodológicos 
 

A pesquisa foi aplicada para a totalidade dos municípios da região Centro-Oeste do Brasil. 
Inicialmente realizou-se uma pesquisa nos dados digitais do IBAMA a fim de evidenciar os estados 
com maior comercialização de agrotóxicos. A partir das informações disponíveis, foi realizada a 
média de aquisições de agrotóxicos no período de 2009 a 2012, identificando os dez maiores estados 
consumidores, em ordem decrescente.  

Dados de outras instituições estaduais também foram consultados, por serem os órgãos 
responsáveis pelo controle sanitário animal e vegetal, em especial da Agência Estadual de Defesa 
Sanitária Animal e Vegetal ─ IAGRO, do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso 
─ INDEA e da Agência Goiana de Defesa Agropecuária ─ AGRODEFESA, respectivamente, dos 
estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. Para identificar informações referentes aos 
agrotóxicos registrados e disponibilizados para consumo na região Centro-Oeste, todavia, 
informações do Distrito Federal não foram identificadas.  

Posteriormente foram coletadas as informações referentes à classificação toxicológica dos 
agrotóxicos. Ressalta-se que aqueles produtos não identificados como sendo da classe toxicológica 
ou identificados com classe diferente ao padrão, utilizado pela IAGRO (2016), INDEA (2016) e 
AGRODEFESA (2016), como extremamente tóxico, altamente tóxico, mediamente tóxico e pouco 
tóxico, bem como aqueles com registro vencido, não foram considerados nesta pesquisa. 
Quantificou-se a partir da frequência acumulada, por estado e por classe toxicológica, bem como, 
realizou-se o percentual da quantidade de cada classe com relação ao total de agrotóxicos 
registrados, possibilitando a identificação dos grupos com maior número de produtores registrados.  

Além disso, foram coletadas informações sobre as quantidades de produção agrícola por 
cultura no período de 2008 a 2013, a partir de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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– IBGE (2016), para identificarmos as mais frequentes nas unidades federativas do Centro-Oeste. No 
DATASUS, do Ministério da Saúde do Brasil, foram coletados dados sobre a quantidade populacional 
de pessoas intoxicadas por agrotóxicos no mesmo período. A partir dos dados foram realizadas as 
correlações de Pearson conforme a fórmula da Figura 01, a seguir: 

 

 
 
Figura 01: Correlação de Pearson 
 
 Denota-se que em X foram atribuídos os valores referentes aos hectares de terras ocupadas 
com as culturas da soja e do milho, individualmente, e em Y o número de intoxicados por ano do 
período descrito acima. Os resultados identificados estão contidos no intervalo de [-1;1]. O Quadro 01 
indica o coeficiente e o nível de correlação: 
 
Quadro 01: Interpretação dos possíveis resultados do índice de correlação de Pearson 

Coeficiente de Correlação Correlação 

[0,50; 1] Forte Positiva 
[0,30; 0,50[ Média Positiva 
[0,10; 0,30[ Fraca Positiva 

0 Não há relação 
[-0,50; -1] Forte Negativa 

[-0,30; -0,50[ Média Negativa 
[-0,1; -0,30[ Fraca Negativa 

Fonte: COHEN, 1988. 
Em relação ao DATASUS, Faria et al. (2007) consideraram que precisa ser aperfeiçoada a 

coleta de dados, para que a realidade em relação aos intoxicados por agrotóxicos seja melhor 
retratada. Mesmo assim, contudo, essa base de dados foi adotada na pesquisa, por ser oficial e por 
disponibilizar informações sobre essa forma de intoxicação, considerando que os dados são 
escassos. 

 
A Comercialização de Agrotóxicos e Classe Toxicológica de Classificação no Brasil 
 

A Tabela 02 traz informações sobre a média de comercialização dos dez maiores estados 
consumidores de agrotóxicos no período de 2009 a 2012, considerando apenas as informações 
declaradas pelas empresas registradas e com autorização para a comercialização. 

 
Tabela 02: Média anual de Comercialização de Agrotóxicos de Estados Brasileiros (2009-2012) 
 

Estados  
Brasileiros 

Comercialização Média de Agrotóxicos nos anos 
de 2009 a 2012 toneladas 

Ranking 

SP 300.098,63 1º 
MT 225.342,93 2º 
PR 170.915,34 3º 
RS 152.523,37 4º 
GO 120.107,26 5º 
MG 101.218,92 6º 
BA 75.349,11 7º 
MS 63.972,49 8º 
SC 33.663,22 9º 
MA 23.642,10 10º 

Fonte: Adaptado de IBAMA (2013). 
 
Pedlowski et al. (2012), ressaltam que o Brasil é exponencial no mundo, desde 2008, no 

consumo de agrotóxicos. O ranking apresentado demonstra a concentração de comercialização na 
região Centro-Sul do país, sendo a soma dos estados do Centro-Oeste o maior quantitativo, refletindo 
assim a necessidade redobrada de estudos sobre os impactos na saúde humana.  
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O SINDIVEG (2014) alerta para a crescente aquisição de produtos químicos ilegais no Brasil. 

Comparando os anos de 2010 e 2014, percebe-se um aumento de 45% na aquisição desse tipo de 
produto. Denota-se que os agrotóxicos que não são registrados no Brasil podem influenciar na 
segurança alimentar e na contaminação do meio ambiente, como apresentado por Horii (2015) ao 
estudar a comercialização ilegal de agrotóxicos na fronteira entre o Paraná e o Paraguai. Para 
Dorfman & Rekowsky (2011), mesmo constituindo-se crime de contrabando e crime ambiental, os 
ganhos econômicos estimulam a aquisição de agroquímicos em diferentes fronteiras do Brasil, como, 
por exemplo, na divisa entre o Uruguai e o estado brasileiro Rio Grande do Sul. Assim, novas 
medidas devem ser implementadas para inibir o contrabando desses produtos, para que haja a 
redução dos impactos na segurança alimentar. 

Os agrotóxicos registrados no Brasil estão agrupados em quatro classes toxicológicas. Para 
Londres (2011), a classe I é considerada extremamente tóxica, a classe II altamente tóxica, a classe 
III mediamente tóxica e IV pouco tóxica. Respectivamente, os rótulos das embalagens possuem 
identificações como: faixa vermelha, faixa amarela, faixa azul e faixa verde, facilitando a identificação 
do grupo de toxidade.  

A Tabela 03 indica a quantidade de agroquímicos registrados nas agências de defesa 
sanitária animal e vegetal dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Dentre os 
estados, percebe-se que o Mato Grosso é aquele que possui menor número de registros, assim como 
a diferença entre o número total de registros de Goiás e Mato Grosso do Sul é de apenas 73 
registros. Dentre as classes toxicológicas, os três estados concentram o maior número de registros 
na classe III, ou seja, mediamente tóxica, porém o valor percentual em todos os casos da classe 
toxicológica I, extremamente tóxico, é próximo à classe III.  

 
Tabela 03: Quantitativo de Agrotóxicos Registrados por Grupo Toxicológico no Centro-Oeste 
 

Estados Brasileiros Classe Toxicológica Quantidade Percentual 

 
Goiás 

 

I 447 32,5% 

II 257 19% 

III 473 34% 

IV 200 14,5% 

                                             Total 1.377 100% 

 
 

Mato Grosso 
 

I 394 34% 

II 207 18% 

III 412 36% 

IV 134 12% 

                                             Total 1.147 100% 

 
 

Mato Grosso do Sul 
 

I 440 34% 

II 238 18% 

III 452 35% 

IV 174 13% 

                                              Total 1.304 100% 

Fonte: IAGRO (2016); INDEA (2016); AGRODEFESA (2016). 
 
Nesse contexto comercial, Santos (2012) considera que existe concentração de importações 

de agroquímicos no país. O fato deve-se aos poucos investimentos direcionados à pesquisa para o 
desenvolvimento de novos produtos nacionais, capazes de competir com aqueles oriundos do 
mercado internacional. 

Os dados apresentados na Tabela 04 evidenciam que, desde 2007, existe concentração 
produtiva de soja e milho em grão na região Centro-Oeste. Como se pode observar, há um pequeno 
decréscimo na proporcionalidade do percentual médio de área de plantio da soja entre os triênios. O 
fato pode ser explicado pelo aumento percentual médio de área da cana-de-açúcar ou outra cultura 
produtiva. Na realidade, contudo, a área de plantio da soja teve uma expansão de mais de 1,4 
milhões de hectares. Observa-se que, com exceção do sorgo e do arroz, as demais culturas tiveram 
suas áreas de plantio ampliadas. Duas situações podem ocorrer nesse caso, sendo a expansão de 
áreas agricultáveis ou a mudança da cultura produzida, ambas influenciadas pelos preços pagos 
pelos produtos agrícolas, principalmente para exportação. 
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Tabela 04: Área de plantio das principais culturas agrícolas da região Centro-Oeste 
 

Culturas Agrícolas Média de área de plantio % Médio de área de plantio 

2007 a 2009 2010 a 2012 2007 a 2009 2010 a 2012 

Soja (em grão) 9.516.376 10.939.517 59,6 58,7 

Milho (em grão) 3.570.469 4.317.043 22,4 23,0 

Cana-de-açúcar 876.770 1.383.761 5,5 7,4 

Algodão herbáceo (em caroço) 598.803 760.687 3,8 4,0 

Sorgo (em grão) 496.749 431.449 3,1 2,3 

Feijão (em grão) 239.057 323.033 1,5 1,7 

Arroz (em casca) 410.525 292.394 2,6 1,6 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2016). 
  
O uso de agrotóxicos está relacionado às atividades produtivas em destaque, contudo a 

produção de soja e de milho é mecanizada, podendo reduzir riscos de intoxicação de trabalhadores 
rurais e exigindo equipamento de proteção individual específicos. Além disso, parte dessa produção 
agrícola é utilizada como insumo na produção de ração animal, dessa forma os humanos acabam por 
fazer uso desses alimentos, direta ou indiretamente, com destaque para as áreas de plantio nos 
espaços periurbanos. Essa informação reforça as necessidades de pesquisas sobre os possíveis 
resíduos relacionados aos produtos consumidos, conforme indicou estudo do Carneiro (2015). 
 
 
Intoxicação por Agrotóxicos na região Centro-Oeste brasileira 
 

Ao cartografar a média de casos registrados de intoxicação humana por agrotóxicos na região 
Centro-Oeste, para os triênios de 2008 a 2010 e 2011 a 2013, pode-se observar que os municípios 
que registraram as maiores quantidades de casos de intoxicação humana para o período 2008-2010 
também registraram quantidades significativas no período 2011-2013 (Mapa 01). Ao observar esta 
representação cartográfica, pode-se identificar que no segundo triênio foram registrados incrementos 
quantitativos tanto no número de casos por triênio quanto de municípios com mais de 10 casos por 
ano, possivelmente relacionado ao aumento de áreas cultivadas por soja e milho. 

O Centro-Oeste brasileiro possui expressivas porções territoriais sobre os biomas do Cerrado, 
da Amazônia e do Pantanal, além das faixas de transição. Identificou-se que os municípios com as 
maiores quantidades de casos de intoxicação estão associados ao bioma Cerrado e na área de 
transição do Cerrado com o bioma Amazônia. O bioma Cerrado passou a ser agricultável para as 
culturas de soja e de milho devido às inovações tecnológicas ocorridas nos últimos anos por 
empresas públicas brasileiras e multinacionais atuantes do setor agrícola, tornando evidente a 
associação espacial entre as áreas dos cultivos de milho e soja, o bioma Cerrado e as maiores 
quantidades de intoxicações por agrotóxico de uso agrícola, tanto em Goiás e Distrito Federal quanto 
em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. 
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Mapa 01: Intoxicação Humana por Agrotóxicos no Centro-Oeste do Brasil nos triênios  
               2008 a 2010 e 2011 a 2013 
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Em relação ao uso dos agrotóxicos, Melo & Silva (2013) ressaltam que é crescente a 

inovação produtiva e, consequentemente, a oferta de produtos agroquímicos no Brasil. Em muitos 
casos, esses produtos são de uso proibido em outros países. Além disso, a intoxicação humana, para 
Luzardo et al. (2015), está vinculada à falta de conhecimento sobre os componentes químicos 
existentes nesses produtos. 

Ao observar a Tabela 05, identificam-se os dez municípios com as expressivas quantidades 
de casos registrados de intoxicações humanas por agrotóxicos de uso agrícola no período 2008 – 
2013, a saber: Jataí (GO), Goiânia (GO), Brasília (DF), Rio Verde (GO), Sorriso (MT), Anápolis (GO), 
Formosa (GO), Acreúna (GO), Campo Grande (MS) e Cuiabá (MT), todos com mais de 50 casos 
registrados. A Tabela 05 faz a indicação de que 50% dos municípios com maiores valores de 
intoxicação possuem uma população menor que 40.000 habitantes. Verifica-se, também, que 60% 
desses municípios estão localizados no estado de Goiás, com concentração na mesorregião sul do 
estado. Nessa perspectiva, dois entre os três maiores quantitativos de intoxicação se localizam no 
mesmo estado. Recorda-se que, entre os três estados em que foram obtidas informações sobre o 
registro de agrotóxicos, Goiás tem o maior quantitativo no total e na categoria mais tóxica. Em Mato 
Grosso, há concentração dos intoxicados na região norte do estado. 

 
Tabela 05: Municípios do Centro-Oeste com as maiores incidências de intoxicações humanas 
por agrotóxicos de uso agrícola no período 2008 - 2013 

Município Estado Intoxicação Total População 

Jataí GO 167 88.006 

Goiânia GO 113 1.302.001 

Brasília DF 111 2.570.160 

Rio Verde GO 110 176.424 

Sorriso MT 91 66.521 

Anápolis GO 83 334.613 

Formosa GO 76 100.085 

Acreúna GO 71 20.279 

Campo Grande MS 60 786.797 

Cuiabá MT 54 551.098 

Nova Ubiratã MT 42 9.218 

Ceres GO 41 20.772 

Piracanjuba GO 41 24.026 

Goiatuba GO 40 32.492 

Caarapó MS 35 25.767 

Montividiu GO 34 10.572 

Nova Mutum MT 28 31.649 

Aporé GO 19 3.803 

Morrinhos GO 16 41.460 

Matupá MT 13 14.174 

Fonte: BRASIL, 2016 (DATASUS). 
Elaborado: pelos autores, 2016. 

 

Para Bhatt et al. (1999), a exposição contínua aos agrotóxicos causa diversos problemas de 
saúde e por isso devem ser estudadas alternativas para o processo produtivo. Para a Anvisa (2012), 
esse tipo de intoxicação é um grave problema de saúde pública, principalmente para trabalhadores 
rurais, devido ao volume do uso de produtos agroquímicos. 
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Correlação de Pearson 
 
 Os coeficientes das correlações de Pearson estão organizados na Tabela 06. No período 
analisado, as correlações resultaram em média e fraca positivas. Dessa forma, isso significa que as 
variáveis utilizadas possuem média intensidade e pouca intensidade de associação linear, ou seja, 
média e baixa intensidade da variável X (hectares de terras plantadas) influenciam o valor da variável 
Y (total de intoxicados no ano). Observa-se também que, sendo a correlação positiva, isso significa 
que as variáveis estão no mesmo sentido, ou seja, aumentam e são reduzidas juntas. A justificativa 
para o exposto pode estar no fato de que a intoxicação por agrotóxicos pode ocorrer em relação à 
frequência do uso dos produtos, influenciado pela forma como os usuários dos produtos agrícolas 
fazem o manejo deles. A falta de procedimentos adequados à proteção da saúde humana, animal e 
ambiental, como os EPIs e a logística reversa podem ser motivos para a intoxicação humana por 
agrotóxicos.  
 
Tabela 06: Correlações de Pearson para o Centro-Oeste, no período 2008- 2013 

Cultura Ano Coeficiente Correlação 

Milho 2008 0,3551 Média Positiva 
Soja 0,3528 Média Positiva 
Milho 2009 0,2606 Fraca Positiva 
Soja 0,2402 Fraca Positiva 
Milho 2010 0,3224 Média Positiva 
Soja 0,2910 Fraca Positiva 
Milho 2011 0,4473 Média Positiva 
Soja 0,3663 Média Positiva 
Milho 2012 0,3956 Média Positiva 
Soja 0,3202 Média Positiva 
Milho 2013 0,3569 Média Positiva 

Soja 0,2680 Fraca Positiva 

Fonte: Elaborado pelos autores a partir BRASIL, 2017 (DATASUS). 
 
 Para Coutinho et al. (1994), as atividades laborais praticadas na agricultura brasileira, 
principalmente nas pequenas propriedades, são realizadas sem o uso dos EPIs, embora esse uso 
seja por lei considerado obrigatório. O motivo está no desconforto que esses equipamentos trazem ao 
trabalhador, principalmente em relação ao aumento da temperatura nos dias de trabalho, causando a 
desistência do uso desses equipamentos necessários à proteção. Além disso, Veiga et al. (2007) 
destacam que esses equipamentos, no Brasil, não são testados devido à falta de laboratórios que 
estejam equipados para realizar os testes necessários, principalmente os testes relacionados às 
características térmicas e de permeabilidade. Dessa forma, mesmo que trabalhadores rurais estejam 
utilizando equipamentos de proteção, poderão ser contaminados por agrotóxicos devido à não 
existência de controle de qualidade desses produtos. 
 
 
Considerações Finais 
 

O objetivo desta pesquisa foi analisar a espacialidade da intoxicação por agrotóxicos na 
região Centro-Oeste brasileira. Para isso foram espacializados dados fornecidos pelo IBGE em 
relação à produção agrícola e pelo DATASUS para identificar os intoxicados. Dentre os 
procedimentos metodológicos adotados, utilizou-se a correlação entre as informações coletadas.   

A opção pelo uso de agrotóxicos, entre outros elementos, exige características no processo 
produtivo como uso de equipamentos de proteção individual, para evitar a contaminação humana. 
Além disso, outros cuidados são necessários, como, principalmente, o descarte, consciente e 
orientado pelo governo, de embalagens desses produtos químicos, para evitar intoxicação humana, 
animal e ambiental. Esses procedimentos são importantes para que não haja acidentes relacionados 
ao uso desses produtos químicos, que frequentemente ficam negligenciados ao fácil acesso humano 
não proposital. 

Os dados apresentados indicaram que a intoxicação humana na região Centro-Oeste está 
aumentando. Acredita-se que os cuidados necessários com o manejo desses produtos não estão 
ocorrendo da forma adequada e suficiente para prevenir intoxicações. Nos estados com maior 
frequência de intoxicação, percebeu-se que os locais onde isso ocorre se concentram em uma 
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mesma região. Dessa forma, implementar políticas públicas para a saúde com foco na prevenção de 
intoxicações exógenas, contribuindo com uma mudança comportamental, é necessário para que haja 
redução das intoxicações que ocorreram na região Centro-Oeste do país. 

A correlação realizada indicou que pode haver relação entre o tamanho das áreas agrícolas e 
o número de intoxicados no Centro-Oeste, principalmente no período do ciclo produtivo do milho.  
Essa situação indica então a necessidade de maiores pesquisas sobre o assunto, principalmente 
aquelas realizadas a partir de dados primários e com a participação dos próprios produtores rurais. 
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Resumo 
O objetivo deste artigo é estabelecer reflexões críticas acerca de temas relativos ao uso excessivo de 
agrotóxicos pelos agentes das cadeias produtivas do agronegócio mundial e brasileiro, 
contemplando, desta forma suas implicações socioambientais acerca da produção de alimentos para 
o consumo humano (saúde e meio ambiente). O método de pesquisa utilizado é o exploratório 
bibliográfico, considerando dados secundários, analisados por meio de abordagens críticas e 
construtivistas e, pautadas de maneira indutiva. Dentre os resultados alcançados, podemos destacar 
que as indústrias alimentícias - nacionais e transnacionais -, não possuem qualquer preocupação 
legítima no que diz respeito à questão dos resíduos de agrotóxicos em seus produtos, uma vez que o 
foco de atuação e devotamento destas organizações, é, a maximização da lucratividade inerente aos 
seus negócios característicos, secundarizando a saúde humana e o meio ambiente de modo geral e 
irrestrito.  
 
Palavras-chave: Alimentação humana; Consumo; Agroquímicos; Saúde. 
 
 
Abstract 
The aim of this paper is to reflect on issues relating to the use of pesticides by the agents of the 
productive chains of Brazilian agribusiness, covering thus their environmental implications and food 
production. The research method used is the bibliographic exploratory considering secondary data 
analyzed using critical and constructivist approaches and guided inductively. 
 
Key works: Human food; Consumption; Agrochemicals; Health. 
 
 
Introdução 
 

A alimentação é uma das atividades mais essenciais à manutenção da vida humana, é um 
fator condicionante e, em igual medida, elemento objetivamente verificável acerca das demanda e 
potencialidades das sociedades e suas bases materiais, uma vez que por meio do exame e análise 
dos costumes alimentares de um determinado grupo, é possível se observar e perceber as nuances, 
sobre quais são as formas e conteúdos que se expressam desde a eficiência produtiva e reprodutiva 
desta coletividade até mesmo, como se dá a obtenção, conservação, processamento e transporte dos 
gêneros alimentícios produzidos por esta. Além disso, é razoável compreender que a alimentação    
humana traz atrelada consigo as representações simbólicas e pragmáticas sobre questões históricas, 
geográficas, políticas, religiosas e estéticas que envolvem um determinado grupo focal e seu ethos 
social-antropológico (MASLOW, 1943; ABREU, et, al. 2001; CARNEIRO, 2005).  

Assim, a alimentação é tão estratégica ao ser humano que é um dos fatores que vêm 
pautando - ao longo do tempo histórico - de maneira decisiva, os meios pelos quais as sociedades e 
suas instituições vêm se apropriando da natureza. Estabelecendo transformações sociais, culturais e 
geopolíticas ao redor do mundo, convertendo, organizando e explorando os fatores produtivos globais 
em prol da ampliação - quantitativa e qualitativa - dos produtos alimentícios destinados - direta e/ou 
indiretamente - ao consumo do Homem. Satisfazendo suas necessidades por calorias e nutrientes e, 
em igual medida, suprindo a vida destes ávidos consumidores de sabores e prazeres gastronômicos 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   691 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                UFGD - 2017 

 
que, por sua vez, aglutinam orientações, determinações e prerrogativas ideológicas intrínsecas as 
relações sociais, políticas e econômicas, entre indivíduos e organizações (SAVARIN, 1995; ABREU, 
et. al., 2001).  

Produtos/artigos alimentícios que, por sua vez, vêm pautando o emprego da energia 
institucional e do intelecto humano na ampliação e aprofundamento de novas possibilidades 
nutricionais e comerciais de que lhes são derivadas, ou seja, experimentos e pesquisas técnico-
científicas têm se materializado como sendo importantes descobertas a orientar drasticamente a 
desterritorialização, ocupação e, o uso de territórios destinados à aplicação de técnicas agrícolas em 
função da maximização da produção de matérias-primas - commodities - essenciais ao incremento de 
um determinado produto a ser inserido no mercado consumidor global (KEDOUK, 2013). 

Por sua vez, esta situação pode ser considerada como sendo um amálgama do espectro 
social e políticos vigentes, uma vez que é - ao mesmo tempo - causa e consequência do contexto em 
que se insere - ou, está inserido. Assim sendo, podemos observar notórias modificações nos arranjos 
produtivos, comerciais, familiares e individuais, que, por sua vez, vêm a reforçar a formatação e 
aplicação de ideias específicas em prol da indução de novos hábitos de consumo alimentar às 
coletividades, bem como dos modos de se produzir, estocar, transportar, processar, ofertar e 
comercializar estes produtos alimentícios em escala global (WILSON, 2014). 

Paralelamente, visto como o modo de vida urbano atual vem gerando novas demandas em 
que o Homem deve adaptar - necessariamente -, sua rotina e suas práticas sociais e laborais em 
função da disposição de tempo, recursos financeiros e locais específicos para trabalhar e, também 
alimentar. As empresas do setor alimentício vêm desenvolvendo, promovendo e ofertando novas 
“alternativas” ao modo de se alimentar, o que corrobora e reforça o efeito das mudanças nos padrões 
do comportamento alimentar das sociedades ocidentais em prol de interesses privados, 
majoritariamente comerciais que - inclusive -, secundarizam as demandas nutricionais dos 
consumidores (saúde), para além dos conflitos e impactos socioambientais relacionados (meio 
ambiente) (GARCIA, 2003).  

Visto como é preciso que os elementos e os termos desta produção sejam organizados em 
larga escala, por meio do beneficiamento industrial de commodities agrícolas específicas, com o 
emprego de procedimentos, métodos e técnicas derivados da engenharia agronômica e de alimentos; 
com a introdução e o uso intensivo de múltiplas variações na palatabilidade dos produtos 
alimentícios, estabelecendo transformações no sabor, na cor, na textura e, mesmo na composição 
genética destes, a fim de que possam vir a ser ofertados como sendo congelados e semi-prontos, 
estando “especialmente” investidos artificialmente de atributos intrínsecos e extrínsecos “positivos” 
com relação a sua qualidade, praticidade e preço baixo - evidentemente com a finalidade maior de 
que as instituições detentoras destes processos possam se diferenciar no competitivo mercado 
alimentício e, por conseguinte, vir a obter margens de lucro cada vez maiores com seus produtos e 
operações (POLLAN, 2007).Complementando esta lógica de mercado em que uma das ações mais 
basais à subsistência e emancipação humana fora apropriada e resumida a partir de interesses 
essencialmente capitalistas (GÓES, 2010).  

Inclusive porque o domínio hegemônico que as grandes empresas transnacionais do setor de 
produtos alimentícios possuem nos mercados e sociedades em que atuam por meio de suas 
inserções publicitárias nos grandes veículos de mídias - TV, revistas, internet, etc. -, acabam por 
perfazer um distanciamento abismal entre o que é o alimento e, qual é o ideal de alimentação 
saudável - nutritiva e equilibrada - a ser disponibilizada e, por conseguinte, consumido pelos 
indivíduos (SILVA, et. al., 2008).  

Uma vez que estes agentes contorcem dados técnicos - criando ambiguidades informacionais 
sobre o assunto -, a partir de argumentos, arranjos e prerrogativas fundamentadas em seus próprios 
paradigmas epistemológicos e de referencial teórico-metodológico que, em prol de seus interesses 
exclusivos, conduzem os consumidores rumo ao equívoco “consciente” de associar que - tão 
somente - os produtos e as informações providos por estas organizações é que devem ser 
compreendidos como sendo adequados - estabelecendo um evidente panorama de assimetria de 
informação no mercado (POLLAN, 2007; KEDOUK, 2013). 

No entanto, contemporaneamente já é possível observar de maneira crítica e científica que - 
justamente - estas novas práticas relativas aos hábitos alimentares comerciais: “de qualidade, 
práticos e de baixo preço”, vêm cobrando um preço altíssimo aos indivíduos e as sociedades, uma 
vez que se demonstram extremamente nocivos à saúde pública e a sustentabilidade do meio 
ambiente global, inclusive por conta do uso excessivo de agrotóxicos ao longo das cadeias produtivas 
do agronegócio  (MOSS, 2015).  

Desse modo, a “comida” é reconhecida e apreciada pelos consumidores apenas quando é 
apresentada embalada - em rótulos coloridos, chamativos e “informativos” -, geometricamente 
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organizada, esteticamente moldada, asséptica e, constituída a partir de uma combinação única de 
produtos com sabores artificiais e hipercalóricos, que deixam um sabor de: “quero mais” no paladar 
do glutão, ou seja: que viciam. Garantindo a fidelidade do consumidor aos produtos e as marcas 
detentoras destas técnicas, informações e, poder de persuasão. Mesmo que em evidente desfavor à 
sustentabilidade ambiental, ao bem-estar animal e, aos problemas de saúde pública que causam aos 
seus próprios clientes (LIMA FILHO et. al., 2005; SINGER, 2010; WGO, 2011; LEVINOVITZ, 2015; 
MOSS, 2015). 

Entretanto, com os resultados alcançados por pesquisas científicas independentes dos 
interesses específicos do setor de produtos alimentícios e, à divulgação, na mídia mundial, de alertas 
acerca dos malefícios causados aos indivíduos e as sociedades, pela ingestão deste tipo de 
alimentação, uma parcela dos consumidores têm passado a buscar mais informações durante o ato 
de escolha de seus produtos alimentícios. Desta forma, as informações nutricionais contidas nos 
rótulos destes artigos passaram a auxiliar ainda mais no momento da compra - mesmo que, ainda, 
não de maneira determinante (BERBARDON; PERIN; SAMPAIO, 2008). 

Assim sendo, o consumidor vem buscando, cada vez mais, conhecer os valores nutricionais e 
os atributos dos alimentos e produtos alimentícios, igualmente, procurando associar suas escolhas 
em função do binômio: alimentação e saúde. E, desta feita, o objetivo principal das indústrias 
alimentícias passou a ser: desenvolver - e vender, obviamente -, artigos que venham a “promover a 
saúde e o bem-estar” de seus consumidores. Uma vez que este redirecionamento estratégico das 
organizações se fundamenta sobre as demandas do mercado e, se estabelece mais por conta da 
agregação de valor imaterial aos produtos do que, efetivamente, por uma modificação no perfil - 
nutricional e produtivo - destes (HOPPE, et. al., 2013).  

Destarte, se verifica, por parte dos agentes produtivos, a incorporação de alegações de saúde 
nos rótulos e propagandas dos produtos alimentícios sem que, no entanto, houvesse qualquer tipo de 
modificação efetiva no tipo de exploração das matérias-primas e/ou processamento aplicado a estes 
artigos (POLLAN, 2007). Colocando em risco a fiabilidade dos processos envolvidos na produção dos 
produtos alimentícios e, sobretudo, dos dados e informações providos por estes agentes capitalistas 
aos seus clientes, criando, um cenário de desconfiança entre os atores desta transação (empresa-
cliente), com relação a real composição, qualidade, segurança destes produtos alimentícios e, seus 
impactos na alimentação humana e, por conseguinte no meio ambiente global (ADAMS; 
MOTARJEMI, 2002). Com especial atenção a presença de resíduos químicos nocivos à saúde 
humana e ao meio ambiente, provenientes de agrotóxicos nos produtos alimentícios, estas empresas 
do setor agroindustrial não trazem qualquer tipo de informação ao consumidor (ANVISA, 2006). 

Sobre o último argumento supracitado, é preciso indicar e refletir que para edificação e 
progresso das cadeias produtivas do complexo agroindustrial contemporâneo, com o advento da 
revolução verde na agricultura, em que os métodos e técnicas produtivas passaram a se alterar de 
maneira significativa com o incremento cada vez maior de tecnologias e investimentos financeiros no 
campo, secundarizando e sufocando a agricultura familiar e o modelo camponês de produção 
agrícola (FABRINI e ROOS, 2014). Intrínseco a este novo panorama, para além da implementação de 
maquinas agrícolas inovadoras, fertilizantes e agrotóxicos que auxiliaram de sobremaneira a 
alavancagem das lavouras de monoculturas - no Brasil e no mundo -, fazendo-as a crescer 
exponencialmente em quantidade, tamanho, eficiência produtiva e lucro (KEDOUK, 2013). 

Uma vez que as commodities agrícolas como: soja, milho, trigo e cana-de-açúcar - dentre 
outros -, são valorosos artigos no mercado internacional, porquanto incitam e abarcam desde os 
criadores de gado, porco e frango, que compram e processam parte desta produção na forma de 
ração para alimentação dos animais (montante), até a indústria alimentícia que possui estes 
elementos como sendo a base para suas fórmulas e produtos (jusante) (COSTA, 2007).  

Assim sendo, centrar-se no cultivo e processamento de monoculturas significa auferir maiores 
ganhos aos agentes das cadeias produtivas do agronegócio, frente aos desígnios e a lógica implícita 
no atual modelo econômico mundial. Portanto, neste caso em específico, o uso intensivo de 
agrotóxicos na produção agrícola resulta em maiores lucros (KEDOUK, 2013). Por isso, essas 
culturas têm dominado o mundo, mas, em contrapartida, empobrecem o solo, que abre espaço para o 
ataque de pragas, que são, sistematicamente, combatidas com cada vez mais agrotóxicos. 
Ampliando um ciclo destrutivo, com potenciais impactos socioambientais incalculáveis - tanto em 
escala local, quanto global (CARNEIRO et. al., 2015; WHO, 1990). 

Desta feita, frente ao contexto observado e descrito, o objetivo geral deste trabalho é: dialogar 
ideias e argumentos científicos e, estabelecer reflexões contextualizadas e multidimensionais a partir 
de uma abordagem crítica aos temas relativos à alimentação humana e ao desmedido uso de 
agrotóxicos pelos agentes das cadeias produtivas do agronegócio - mundial e brasileiro -, 
contemplando, desta forma, suas implicações na saúde humana e no meio ambiente. 
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Para tanto, o método de pesquisa utilizado para construção deste trabalho é o exploratório 

bibliográfico a partir de dados secundários. As discussões e a interpretação dos dados coletados 
foram estabelecidas por meio de abordagens críticas e construtivistas, pautadas de maneira indutiva 
e generalista (FACHIN, 2006). Assim sendo, buscamos compreender o quadro geral que envolve o 
tema em análise.  

Por conseguinte, nosso esforço intelectual em responder ao objetivo geral proposto nesta 
pesquisa, fora de trazermos em voga as contradições que envolvem a alimentação humana, o 
agronegócio e seus atores e práticas associadas. Provendo aos leitores elementos que os subsidiem 
a compreender mais claramente as lutas e paradoxos sociais que abarcam esta temática, tornando-o 
ainda mais apto a perceber quais são a conjuntura teórica e prática que os envolvem, tanto no campo 
das ideias, quanto em seu cotidiano.  

Nesta introdução, esperamos ter deixado claro, quais são os termos, contextos e referenciais 
epistemológicos utilizados para edificação e condução dos diálogos e dos caminhos que nos 
pareceram suficientemente seguros para que este trabalho tenha início, meio e, pelo menos, um 
aporte seguro para estribarem-se as considerações e apontamentos finais deste diálogo - e, não, 
necessariamente, sobre o assunto, posto que este não se encerre em si próprio.  
 
Discussões 
 

As regiões rurais brasileiras passaram - ao longo tempo histórico recente -, por uma profunda 
modificação estrutural em suas características socioculturais e formatos econômicos e produtivos, 
para além de inéditos e inovadores arranjos políticos e institucionais, concebidos entre a iniciativa 
privada do setor relativo ao agronegócio - notadamente àquelas organizações transnacionais -, e o 
Estado brasileiro. Desta feita o elevado patamar alçado pelo progresso agrário do campo brasileiro 
contemporâneo, fora intensificado a partir de perspectivas e enfoques que privilegiaram a 
intensificação e a pujança da dinâmica econômica e tecnológica do agronegócio. Esse desempenho 
proporcionou e estimulou a rápida ocupação e exploração de novas fronteiras agrícolas e, além disso, 
ampliou os diferentes mercados de insumos agroindustriais, fomentando o adensamento e o 
surgimento de complexas cadeias produtivas, bem como o desenvolvimento de fluxos monetários de 
renda e crédito destinados ao campo. Produzindo, a partir do sucesso do agronegócio brasileiro, uma 
verdadeira “revolução” na vida econômica e na sociologia do desenvolvimento rural brasileiro 
(BUAINAIN; ALVES; SILVEIRA; NAVARRO, 2014; GASQUES; VIEIRA FILHO; NAVARRO, et. al., 
2010; NAVARRO, 2001).  

Entretanto, a edificação e o reforço de cenários enviesados e diretamente vinculados a 
pensamentos e argumentos como os narrados acima, se estabelecem - com o apoio míope das 
classes médias; das elites políticas e econômicas locais e de obscuros interesses internacionais -, o 
atroz sufocamento de governos e políticas públicas voltadas às demandas sociais latentes. Deste 
modo: aceitar, naturalizar e aprovar estas práticas - que segregam, desumanizam e violentam os já 
oprimidos, tornando-os cada vez mais indignos de compaixão e respeito -, só interessa aos grupos de 
interesses já favorecidos política e economicamente que, por sua vez, buscam preservar - a todo e 
qualquer custo - exclusivamente seus interesses. Por conseguinte, explicações como estas não 
satisfazem aos autores deste artigo uma vez que, suscitam e valoram apenas uma via de 
interpretação acerca de uma realidade tão complexa e contraditória, quanto àquela que busca 
representar os axiomas relativos aos conflitos do campo brasileiros, seus atores sociais e agentes 
institucionais agregados. 

Adicionalmente, cabe destacar que perspectivas liberais (economia) e conservadoras 
(política) intimamente atreladas aos interesses capitalistas das grandes indústrias do agronegócio 
mundial, omitem e distorcem informações essenciais ao consumidor (SILVA, 2006 e 2015), a fim de 
garantir-lhes inalterada a lucratividade de suas formas de negócios. Mesmo que ao alto custo da 
degradação dos potenciais socioambientais que seguem como substrato das ações produtivas da 
humanidade, em especial às do agronegócio (SCHUCK e RIBEIRO, 2015; SINGER, 2010). Nesta 
dinâmica, se insere a situação especifica dos resíduos de agrotóxicos constantes na alimentação 
humana - tanto de maneira direta, quanto indireta (ANVISA, 2003 e 2006; CARNEIRO et. al., 2015; 
KEDOUK, 2013).  

Assim sendo, é preciso destacar que os agrotóxicos e os fertilizantes químicos são definidos 
no Brasil como sendo: 
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Os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, 
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 
beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 
florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de 
ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a 
composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-la da ação de seres vivos 
considerados nocivos (BRASIL, 1989; BRASIL, 2002). 

 
Sobre estes, é possível indicar que no período de dez anos passados, enquanto o mercado 

mundial de agrotóxicos cresceu em 93%, o mercado brasileiro se distendeu em incríveis 190%. E, já 
em 2008, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos, ostentando o posto de maior consumidor de 
agrotóxicos do mundo. Cifras pensadas a partir dos registros formais de comércio do setor 
(CARNEIRO et. al., 2015). Pois, adicionalmente, em nosso País ainda há a presença e utilização 
informal de produtos agroquímicos adquiridos pelas vias ilegais do contrabando e da falsificação 
(SINDIVEG e SINDAG, 2014). Desconstruindo as frágeis formas burocráticas de controle técnico 
adequado acerca dos modos de uso destes produtos. Impelindo consequências negativas de caráter 
difuso e coletivo ao meio ambiente e a sociedade como um todo (RIO GRANDE DO SUL, 2005). 

O cenário descrito acima se conforma e se excita justamente a partir da eminente contradição 
filosófica que reside em si mesma. Se, por um lado a produção, comercialização e uso destes 
agrotóxicos - legais ou ilegais -, representam ao País e, mais especificamente, aos agentes privados 
das cadeias do agronegócio uma importante fonte de lucro, se conformando com sendo um espaço 
livre e prolífico a reprodução e ampliação de suas lógicas de exploração dos fatores produtivos. Por 
outro lado, expõe o eminente caráter do desequilíbrio socioambiental envolvido neste ramo de 
atividade produtiva, em que os impactos negativos e os prejuízos decorrentes são, sistematicamente 
e ideologicamente, socializados a toda coletividade. 

Adicionalmente, é preciso destacar que um terço dos alimentos consumidos cotidianamente 
pelos brasileiros está contaminado, de alguma forma, por agrotóxicos. Segundo a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - Anvisa (2013), 63% das amostras analisadas, em 26 estados do Brasil, 
apresentam contaminação por agrotóxicos, sendo que 28% apresentam resquícios de elementos 
químicos não autorizados para determinada cultura, inclusive àqueles provenientes da agricultura 
familiar/camponesa (SANTOS; SANTOS e DANTAS, 2012; ABREU, 2014). 

Por conseguinte, o uso de um ou mais agrotóxicos em culturas para as quais estes não estão 
autorizados, sobretudo daqueles em fase de reavaliação ou de descontinuidade programada devido à 
sua alta toxicidade, apresentam consequências negativas a saúde humana e ao meio ambiente. Esta 
situação eleva o nível da insegurança alimentar dos consumidores que ingerem este alimento 
contaminado. Ainda, esta insegurança se agrava na medida em que esse agrotóxico é encontrado em 
vários alimentos consumidos na dieta humana, em especial, neste caso: a dos brasileiros.  

Ainda segundo a Anvisa (2013), estes ingredientes ativos e, em elevado grau de toxicidade 
aguda causam em seres humanos problemas neurológicos, reprodutivos, de desregulação hormonal 
e até câncer. Além disso, não se pode perder de vista os efeitos crônicos - e, os ainda desconhecidos 
pela ciência - de causa cumulativa e combinada, que são derivados do largo tempo de exposição e 
consumo do ser humano a este conjunto de resíduos agroquímicos presentes nos alimentos.  E, 
apesar dos princípios ativos dos agrotóxicos mais nocivos ao homem e ao meio ambiente terem sua 
comercialização e uso proibidos em vários locais do mundo - União Europeia e Estados Unidos, por 
exemplo -, há pressões de setores do agronegócio local e internacional, para que se mantenha 
irrestrita a venda e, por conseguinte, o uso destes produtos no Brasil. 

Uma vez que o pensamento moderno ocidental continua a operar mediante linhas abissais 
que separam o mundo humano do mundo subumano, de tal modo que princípios de humanidade não 
são postos em causa por práticas desumanas. As colônias representam um modelo de exclusão 
radical que permanece no pensamento e nas práticas modernas ocidentais tal como no ciclo colonial 
(SOUSA SANTOS, 2007).  

Por conseguinte e, para muito mais além do problema dos resíduos de agrotóxicos em 
alimentos destinados diretamente ao consumo humano, ainda há o dilema - e, incógnita - da 
contaminação de águas superficiais e subterrâneas, destinadas ao abastecimento das aglomerações 
urbanas, com a finalidade de consumo humano. Uma vez que, o tema é pouco pesquisado e o 
número de referências oficiais disponíveis para consulta é escasso (CARNEIRO et. al., 2015). Ou 
seja, esta é uma situação que transcende - em muito - o rol dos impactos negativos ao campo e, do 
tema relativo a segurança alimentar e nutricional de grupos específicos e, passa a assumir um caráter 
de ordem pública, em que os efeitos desconhecidos desta sinergia de agroquímicos na vida das 
sociedades, possuem grande potencial de gerar consequências prejudiciais aos homens e seu modo 
de vida.  
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O panorama descrito e examinado até o presente momento demonstra a insustentabilidade 

socioambiental do agronegócio mundial e, especificamente, brasileiro, a partir de apenas um objeto 
de estudo e análise concreto: o problema do uso intensivo dos agrotóxicos e seus impactos ao 
homem e ao meio ambiente - mas, há muito outros. 

Contudo, é possível inferir que o modelo hegemônico de produção do agronegócio brasileiro, 
sustentado pelas prerrogativas técnicas e ideológicas da Revolução Verde, tem se desvendado 
sinistro em suas práxis assentadas na apropriação/exploração/expropriação dos recursos ambientais 
e da força de trabalho. E, por sua vez, o uso intensivo dos agrotóxicos é uma das expressões 
negativas deste agronegócio, em que recursos e bens de natureza pública são convertidos em 
lucratividade a grupos específicos, em detrimento da sociedade (SAFATLE e PARDINI, 2008). 

Este cenário é conduzido internamente de maneira irrestrita e, com o histórico e total apoio do 
Estado brasileiro e seus governos - tanto àqueles de direita, quanto os de esquerda -, para que o 
País possa ingressar ao mercado internacional como sendo um provedor de bens primários a nações 
mais desenvolvidas. E, desta forma, aglutinar um fluxo de capital externo contínuo e superavitário, em 
que as reservas financeiras provenientes deste quadro, têm sido utilizadas como argumento base dos 
atores políticos liberais-conservadores lascivamente atrelados ao agronegócio - nacional e 
internacional -, para justificar a manutenção deste cenário, sem que absolutamente nada seja 
modificado, ou, que seja alterado em função e benefício do agronegócio.  

Diante deste contexto e, nesse ritmo de consumo de agrotóxicos, caminhamos para uma 
sociedade consumidora - em larga escala - de produtos agroquímicos que, destinados a eliminar 
pragas e doenças de plantas e animais, acabam por contaminar, em igual medida, os alimentos 
humanos e corroboram, em muito, para redução da biodiversidade do planeta (CARVALHO, 2012).  

Por conseguinte, é razoável indicar que a ampliação do uso desmedido de produtos 
agrotóxicos ocorre baseada em um processo ideológico de cooptação popular e desmobilização 
política de atores sociais, culminando com o apoio do Estado, em prol do afloramento e progresso de 
valores liberais, dentre os quais: o consumo do efêmero e perda da memória histórica (CARVALHO, 
2012). 
 
 
Considerações finais 
 

A partir de uma abordagem crítica fundamentada sobre as temáticas, das referências e dos 
argumentos observados e discutidos ao longo da composição deste artigo, podemos elaborar 
algumas considerações que são pertinentes à conjunção dos elementos expostos nesta pesquisa. 
Assim sendo, compreendemos que: 

 
- O agronegócio, no Brasil e no mundo, prossegue em suas vias de exploração dos fatores 
produtivos, pautados a partir de um sentido e uma lógica capitalista, no que diz respeito aos seus 
atos de produção e de consumo. Esta composição de interesses econômicos, políticos e 
institucionais - nacionais e internacionais -, conformam o corolário e o ideário do mainstram. Um 
exemplo desta situação é - justamente -, o uso intensivo e, por conseguinte, os resíduos de 
agrotóxicos em matérias-primas destinadas à elaboração e confecção de produtos alimentícios 
voltados - direta ou indiretamente -, à alimentação humana; 

 
- Por sua vez, as indústrias alimentícias - nacionais e transnacionais -, dentre outros pontos 
delicados, não possuem qualquer preocupação legítima no que diz respeito à questão dos resíduos 
de agrotóxicos, uma vez que o foco de atuação e devotamento destas organizações, nacionais e 
transnacionais, é, especificamente, a maximização da lucratividade inerente aos seus negócios 
característicos. 

 
Assim sendo, para se avançar no enfrentamento desta lógica, é necessário compreender o 

campo a partir de uma nova leitura e perspectiva levando em conta seus atores legítimos e, 
considerando a agroecologia e a agricultura familiar de maneira efetiva e séria, levando em conta o 
potencial positivo destas, mesmo que isso represente o rompimento com o padrão produtivo e 
tecnológico hegemônicos (FABRINI e ROOS, 2014). Especificamente, este modo de produção 
prossegue fundamentado em diversidade produtiva, economia de escopo, em territórios politicamente 
e socialmente estabelecidos e, é viabilizado pelo encurtamento das cadeias de produção e 
comercialização. Há uma lógica de produção em que existe o máximo de valor agregado possível, 
estabelecidos a partir de recursos autocriados em autogestão, em que a sinergia entre o homem e a 
natureza viva se torna um elemento decisivo ao fortalecimento continuado da base de recursos e a 
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consequente redução da dependência de insumos externos (FABRINI e ROOS, 2014; PLOEG, 2008), 
inclusive: os agrotóxicos. 

Portanto, podemos indicar que esta ideia de agricultura sustentável deve compreender 
adequadamente a manutenção - em longo prazo - dos recursos naturais e da produtividade agrícola, 
por meio do mínimo impacto adverso ao meio ambiente - local e global -, otimização da produção 
com um mínimo de insumos externos, satisfação das necessidades humanas de alimentos saudáveis 
- e, não contaminados por agentes agroquímicos, como os agrotóxicos - e renda, buscando atender 
às necessidades sociais e econômicas das famílias e das comunidades rurais (ALMEIDA, et. al., 
2012). Entretanto, a transição a um novo padrão agrícola mais sustentável não depende - 
simplesmente - da adoção de um conjunto de práticas menos prejudiciais ao meio ambiente. Posto 
que, cada agroecossistema apresenta características distintas, exigindo, soluções definidas 
localmente. Assim sendo, a aplicação de uma abordagem efetivamente direcionada a agricultura 
sustentável não será possível por meio de ações isoladas. Pois, deve haver sinergia entre os atores 
sociais, públicos e privados que atuam no campo brasileiro (EHLERS, 2008). 

Por fim, estes são os elementos que conformaram este artigo que, de agora em diante, deve 
ser examinado, pensado e, mesmo: criticado. Mas, sobretudo, intensamente utilizado como referência 
para pesquisas e reflexões científicas e críticas que buscam a adequada compreensão teórica acerca 
dos assuntos correlatos aos abordados neste texto e seus desdobramentos geográficos, sociais, 
culturais, históricos e econômicos, etc. 
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Resumo 
O descarte incorreto e inadequado das embalagens vazias de agrotóxicos trazem problemas ao meio 
ambiente e à saúde humana. Isso preocupa os gestores públicos. Uma legislação robusta tem sido 
desenvolvida para cuidar dos agrotóxicos e do retorno das embalagens ao fabricante, por meio da 
logística reversa, para que possam ser recicladas ou incineradas, de modo a não causar danos à 
saúde pública.  Este artigo trata de observar que nem sempre essa legislação é cumprida, 
principalmente por parte dos pequenos produtores rurais, aos quais está atribuída a responsabilidade 
primária do retorno das embalagens vazias. Buscou-se verificar, por meio da pesquisa bibliográfica, o 
alcance do cumprimento das disposições legais, bem como conhecer como produtores rurais da 
região de Tupã, interior do estado de São Paulo, tratam as embalagens vazias. Concluiu-se que, em 
diferentes localidades, semelhantemente ao que ocorre na região pesquisada, pequenos produtores 
rurais encontram dificuldade para dar início à logística reversa, descartando essas embalagens 
vazias inadequadamente e causando problemas ambientais e à saúde pública.  
 
Palavras-chave: Embalagens de agrotóxicos. Saúde pública. Legislação. Contaminação ambiental.  
 
 
Abstract 
Incorrect and inadequate disposal of empty pesticide containers brings problems to the environment 
and human health. This worries public managers. Robust legislation has been developed to take care 
of pesticides and the return of packaging to the manufacturer, through reverse logistics, so that they 
can be recycled or incinerated, so as not to cause damage to public health. This article tries to note 
that this legislation is not always fulfilled, mainly by the small rural producers, who are assigned 
primary responsibility for the return of the empty packaging. It was sought to verify, through the 
bibliographic research, the reachment of compliance with legal provisions, as well as to know how 
rural producers in the region of Tupã, in the interior of the state of São Paulo, deal with the empty 
packaging. It was concluded that, in different localities, similar to what occurs in the region surveyed, 
small rural producers find it difficult to start reverse logistics, discarding these empty containers 
inadequately and causing environmental and public health problems. 
 
Keywords: Pesticide packaging. Public health. Legislation. Environmental contamination. 
 
 
Introdução 
 

A utilização de agrotóxicos, ainda que tenha contribuído para o avanço na produção agrícola, 
trouxe e traz consequências ambientais e de saúde publica, causando preocupação aos gestores 
públicos. Não apenas o uso dos agrotóxicos, mas a destinação final inadequada de suas embalagens 
vazias, têm promovido incentivo ao desenvolvimento de legislação específica para tratamento de 
seus “resíduos”.  

Ao longo dos anos, desde 1934, a legislação vem buscando estabelecer regras quanto ao 
uso dos agrotóxicos e o tratamento de suas embalagens, culminando com a Lei 7.802/1989, 
denominada “Lei dos Agrotóxicos”, que versa sobre a pesquisa, experimentação, produção, 
embalagem e rotulagem, transporte, armazenamento, comercialização, propaganda, utilização, 
importação e exportação, destino final dos resíduos e embalagens, registro, classificação, controle, 
inspeção e fiscalização de agrotóxicos. Essa lei foi alterada pela Lei 9.974/2000 e regulamentada, em 
última instância, pelo Decreto 4.074/2002 (MARQUES; BRAGA JUNIOR; CATANEO, 2015). 

Concomitantemente, porém com retardo de alguns anos, a Lei 12.305/2010, vem dispor sobre 
o tratamento dos resíduos sólidos, neles inclusos as embalagens vazias de agrotóxicos, surgindo a 
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Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS e, para sua operacionalização, o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, este em 2012. 

Tanto a Lei dos Agrotóxicos quanto a PNRS destacam a responsabilidade compartilhada e a 
logística reversa. A logística reversa é um instrumento para aplicação da responsabilidade 
compartilhada, especificamente no caso das embalagens vazias dos agrotóxicos, que é o objeto 
deste estudo. 

A PNRS define a logística reversa como um "instrumento de desenvolvimento econômico e 
social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a 
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo 
ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada” (BRASIL, 2010). 

O produtor rural é quem deve dar início à logística reversa das embalagens dos agrotóxicos. 
Considere-se que, para tanto, é preciso que ele tenha as informações necessárias, esteja fortemente 
conscientizado e conte com estrutura adequada e capaz de poder cumprir com suas obrigações. 

O artigo propõe investigar e entender como a falta de cumprimento da responsabilidade da 
devolução das embalagens por pequenos produtores rurais na região de Tupã, pode comprometer a 
saúde pública, pela contaminação do meio ambiente e até pela contaminação do próprio produtor 
rural que manipula os agrotóxicos. 
 
Objetivo 

 

O objetivo geral desta pesquisa foi demonstrar que nem todas as embalagens vazias de 

agrotóxicos seguem a destinação adequada correta, na região de Tupã, tendo em vista as 

dificuldades enfrentadas pelo pequeno produtor rural que deveria dar início ao procedimento da 

logística reversa, diante das determinações da legislação vigente. Assim a saúde pública é afetada 

pela contaminação humana e do meio ambiente. 

 

Metodologia 

 

A região de estudo tem como centro o município de Tupã-SP e seus arredores, onde se 
realizou pesquisa a respeito da funcionalidade da Logística Reversa das Embalagens Vazias de 
Agrotóxicos, temática desenvolvida na dissertação de mestrado do primeiro autor, quando se buscou, 
como agentes da pesquisa, pequenos produtores rurais que estiveram dispostos a responder ao 
questionário (MARQUES, 2016). 

O município de Tupã possui uma população estimada de 65.705 habitantes, um território de 
627.986 km2, densidade demográfica de 100,99 habitantes/km

2 
(em 2010). Localiza-se entre os rios 

Aguapei e Peixe. Limita-se ao norte com Arco-Iris, à leste com Herculândia, à sudeste com Quintana, 
ao sul com Quatá, à sudoeste com Rancharia e à oeste com Bastos e Iacri. (IBGE, 2017; 
CITYBRASIL, 2017). A localização no Brasil e no estado de São Paulo pode ser vista na figura 1. 
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Figura 1 – Mapa de localização do município de Tupã 

 
Fonte: IBGE 

Elaboração: Robinzon Pineros Lizarazo, 2017. 

 

Fez-se uso da metodologia qualitativa, por meio da qual o investigador entra em contato 

direto com o indivíduo ou grupos humanos, com o ambiente e com a situação que está sendo 

investigada, permitindo um contato de perto com os informantes (MARCONI; LAKATOS, 2004).  

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória. Descritiva, porque narra situações e busca 

relações entre os elementos que compõem a pesquisa.  Exploratória porque tem familiaridade com o 

fenômeno estudado, obtendo uma nova percepção do mesmo. Além disso, flexibiliza o planejamento para 

possibilitar a consideração dos mais diversos aspectos do problema (CERVO; BERVIAN, 2003).  

Utilizou-se de diferentes instrumentos de coleta de dados, como a pesquisa bibliográfica 

sobre a logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos e os problemas de saúde e 

ambientais advindos da não prática desse procedimento; coleta de informações adicionais junto a 

pequenos produtores rurais de Tupã e circunvizinhança, no interior do estado de São Paulo, no 

período entre abril a maio de 2015 e janeiro de 2016, quando da aplicação de formulário para o 

trabalho de dissertação de mestrado. 

Na análise procurou-se trazer à tona as dificuldades enfrentadas e o problema gerado pela 

destinação incorreta das embalagens vazias de agrotóxicos. 

 
Referencial teórico 
 

No processo de produção de alimentos são utilizados produtos químicos, chamados de 
agrotóxicos, com o propósito de defender as plantações de pragas e doenças, aumentando a 
produtividade. A partir de 1950, os Estados Unidos e alguns países da Europa quiseram elevar os 
índices de produtividade, com utilização de tecnologia consistente no uso maciço de agroquímicos, 
irrigação, mecanização, alcançando alto potencial de rendimento. Na década seguinte, esse modelo 
foi exportado para os países de terceiro mundo, inclusive o Brasil, surgindo o processo que ficou 
conhecido como “Revolução Verde”(REINATO, GARCIA, ZERBINATTI, 2012). 

Os agrotóxicos são constituídos por uma grande variedade de compostos químicos 

(principalmente) ou biológicos, com a finalidade de matar, exterminar, combater e repelir a vida. Têm 

ação sobre a constituição física e a saúde do ser humano, além de serem agentes contaminantes do 

ambiente e das populações relacionadas ao ambiente onde foram aplicados (PERES et al., 2005). 

O termo “agrotóxicos” generaliza-se para denominar substâncias tóxicas utilizadas para matar, 

controlar ou afastar organismos indesejados da lavoura e/ou da área urbana. Essas substâncias se 
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apresentam como: fungicidas, herbicidas, inseticidas, acaricidas, bactericidas, algicidas, rodenticidas, 

formicidas, molusquicidas, entre outros (REINATO, GARCIA, ZERBINATTI, 2012). 

A saúde humana é afetada diretamente pelo contato com os agrotóxicos ou contato com produtos 

e/ou ambientes que foram por eles contaminados, ou, indiretamente, pela contaminação da biota de áreas 

próximas a plantações agrícolas, havendo desequilíbrio dos ecossistemas locais (PERES et al., 2005). 

Segundo Peres et al (2005), o Ministério da Saúde do Brasil apresentava em 2002 estimativa 

de mais de 400.000 pessoas contaminadas anualmente pelo uso de agrotóxicos. Essa estimativa leva 

em conta o número de casos notificados (8.000, conforme SINITOX), multiplicados por 50, que é o 

fato de correção utilizado para dimensionar casos não notificados. Em 2012, os últimos dados 

apresentados pelo SINITOX, o número de casos notificados foi de 6.800, havendo então alguma 

redução na estimativa para 340.000 (SINITOX, 2017). 

Segundo Peres, Moreira e Dubois (2017), os agrotóxicos são classificados, quanto à 

periculosidade ambiental, em classes que variam de I a IV: produtos impeditivos de obtenção de 

registro, produtos altamente perigosos ao meio ambiente (Classe I); produtos muito perigosos ao 

meio ambiente (Classe II); produtos perigosos ao meio ambiente (Classe III); e produtos pouco 

perigosos ao meio ambiente (Classe IV). Em função dos efeitos à saúde, classificam-se em: 

extremamente tóxico (Classe I – faixa vermelha); Altamente tóxico (Classe II – faixa amarela); 

Medianamente tóxico (Classe III – faixa azul); Pouco tóxico (Classe IV – faixa verde) e ainda nos 

muito pouco tóxico. 

Quanto aos efeitos sobre a saúde humana, aparecem os efeitos agudos (dano efetivo 

aparente em 24 horas) e os efeitos crônicos (pela exposição continuada a doses relativamente 

baixas). O quadro 1 traz um sumário dos efeitos dos principais agrotóxicos à saúde. 

 
Quadro 1 – Efeitos da exposição aos agrotóxicos 

 

Classificação 
quanto à praga 

que controla 

Classificação 
quanto ao grupo 

químico 

Sintomas de 
intoxicação aguda 

Sintomas de intoxicação 
crônica 

 
 
 
Inseticidas 

Organofosforados e 
carbamatos 

Fraqueza 
Cólicas abdominais 
Vômitos 
Espasmos musculares 
Convulsões 

Efeitos neurotóxicos retardados 
Alterações cromossomiais 
Dermatites de contato 

Organoclorados Náuseas 
Vômitos 
Contrações musculares 
involuntárias 

Lesões hepáticas 
Arritmias cardíacas 
Lesões renais 
Neuropatias periféricas 

Piretróides 
sintéticos 

Irritações das conjuntivas 
Espirros 
Excitação 
Convulsões 

Alergias 
Asma brônquica 
Irritações nas mucosas 
Hipersensibilidade 

Ditiocarbamatos Tonteiras 
Vômitos 
Tremores musculares 
Dor de cabeça 

Alergias respiratórias 
Dermatites 
Doença de Parkinson 
Cânceres 

 
 
Fungicidas 

Fentalamidas  Teratogêneses 

Dinitrofenóis 
e pentaclorofenol 

Dificuldade respiratória 
Hipertermia 
Convulsões 

Cânceres (PCP – formação de 
dioxinas) 
Cloroacnes 

Fenoxiacéticos Perda do apetite 
Enjôo 
Vômitos 
Fasciculação muscular 

Indução da produção de 
enzimas hepáticas 
Cânceres 
Teratogênese 

Dipiridilos Sangramento nasal 
Fraqueza 
Desmaios 
Conjuntivites 

Lesões hepáticas 
Dermatites de contato 
Fibrose pulmonar 

 
Fonte: WHO, 1990; OPS/WHO, 1996 – apud Peres, 1999 

Organização: (Peres, Moreira e Dubois, 2017). 
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Os transtornos ao meio ambiente consistem na contaminação das comunidades de seres 

vivos, na acumulação nos segmentos bióticos e abióticos dos ecossistemas (biota, água, ar, solo, 
sedimentos etc.), sendo um dos efeitos indesejáveis a contaminação de espécies que não interferem 
no processo de produção que se tenta controlar (espécies não-alvos), dentre elas a espécie humana 
(PERES, MOREIRA, DUBOIS, 2017). 

Uma das formas de contaminação é o descarte inadequado das embalagens. Barreira e 
Junior (2002), registram que já em 1999 o Brasil consumia 288.000 toneladas de agrotóxicos por ano, 
acondicionadas em cerca de 107.000.000 de embalagens. Essas embalagens descartadas sem 
controle e fiscalização, ou enterradas, possuem altos riscos de contaminação. Segundo a Agência 
Embrapa de Informações Tecnológicas, 2,5 milhões de toneladas de agrotóxicos são usados no 
mundo e no Brasil tem sido superior a 300.000 toneladas, tendo havido um aumento no consumo de 
700% nos últimos quarenta anos, enquanto a área agrícola aumentou 78% nesse período. 

Segundo Barreira e Junior (2002, p. 2), “a falta de gerenciamento, controle, fiscalização e 
políticas públicas de proteção ambiental visando adequar o desenvolvimento econômico à 
preservação dos recursos naturais, têm trazido sérias consequências à saúde pública e ao meio 
ambiente.”  E, os resíduos de embalagens de agrotóxicos estão enquadradas na categoria de 
resíduos perigosos porque contêm substâncias químicas que modificam as condições de vida do 
ambiente, comprometem a cadeira natural, contaminando o solo, a água, o ar, e influenciam 
diretamente a saúde da população (BARREIRA; JUNIOR, 2002). 

Ainda, estudos de Barreira e Junior (2002), apontam pelo menos quatro grupos de problemas 
gerados pela utilização de agrotóxicos: 

 
a) Contaminação ambiental por uso excessivo de agrotóxicos.  Perdas de agrotóxicos (desperdícios) 
para áreas não-alvo, provocadas pelo tipo de aplicação, tipo de equipamentos, número de tratamentos, 
vasamento, ação do vento, lavagem das plantas pela água de chuva ou de irrigação, entre outros. 
b) Alimentos contaminados por agrotóxicos. Os alimentos comercializados possuem enormes 
quantidades de produtos químicos. 
c) Falta de EPI’S nas aplicações de agrotóxicos. Pela falta de informação, o que gera intoxicações, 
com riscos de desenvolvimento de câncer, podendo levar à morte. 
d) Embalagens e resíduos de agrotóxicos. Os resíduos presentes nas embalagens de agrotóxicos, 
quando abandonadas no ambiente ou descartadas em aterros e lixões, sob ação da chuva, podem 
migrar para águas superficiais e subterrâneas, contaminando o solo e lençóis freáticos. Além disso, 
muitas vezes o agricultor utiliza as embalagens de forma totalmente irregular como recipientes para 
armazenamento de água para uso domiciliar, agravando os problemas de saúde pública pela 
ingestão de produtos tóxicos. 

Aqui será abordado essencialmente o problema da contaminação advindo das embalagens 
dos agrotóxicos. Segundo Reinato, Garcia e Zerbinati, (2012), a orientação inicial era que as 
embalagens fossem enterradas em covas a camadas geologicamente estáveis, especialmente 
abertas para esta finalidade, e, assim, grande parte das mesmas era descartada em rios, queimadas 
a céu aberto, abandonadas nas lavouras, enterradas sem critério algum, inutilizando áreas 
agricultáveis e possibilitando a contaminação de lençóis freáticos, solo e ar, ou então eram recicladas 
sem controle ou até utilizadas para o acondicionamento de água e alimentos.  

Com o passar do tempo e uso cada vez mais frequente dos agrotóxicos, aumentou a 
preocupação das autoridades públicas brasileiras e foi-se desenvolvendo uma legislação cada vez 
mais rígida. Marques, Braga Junior e Silva (2016), apresentam a evolução da legislação brasileira 
específica para o tratamento que deve ser dado às embalagens de agrotóxicos por meio da logística 
reversa, como apresentado no Quadro 2. 
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Quadro 2: Síntese da legislação ambiental sobre as embalagens de agrotóxicos. 

 

Ano Lei/Decreto/Resolução  Escopo 
1981 Lei 6.938 Política Nacional do Meio Ambiente 

1989 Lei 7.802 Lei dos Agrotóxicos, dispôs sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, 
a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a 
comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a 
exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a 
classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus 
componentes e afins; e dá outras providências 

1990 Decreto 98.816  Regulamentou a Lei 7.802/89, sendo posteriormente revogado pelo Decreto 
98.816/1990 

1998 Lei 9.605 “Lei dos Crimes Ambientais”, dispôs sobre as sanções penais e 
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente 

2000 Lei 9.974 Altera a Lei 7.802/1989, traçando a obrigatoriedade do recolhimento das embalagens 
pelas empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos 

2000 Decreto 3.550 Deu nova redação aos dispositivos do Decreto 98.816/1990, sendo 
posteriormente revogado pelo Decreto 4.074/2002 

2000 Decreto 3.964 Altera e inclui dispositivos ao Decreto nº 98.816/1990, sendo posteriormente 
revogado pelo Decreto 4.074/2002 

2001 Decreto 3.828/2001 Altera e inclui dispositivos ao Decreto nº 98.816/1990, sendo posteriormente 
revogado pelo Decreto 4.074/2002 

2002 Decreto 4.074 Regulamenta novamente a Lei no 7.802/1989, revogando os demais 

2003 Resolução CONAMA 
334/2003 

Dispõe sobre os procedimentos de licenciamento ambiental de 
estabelecimentos destinados ao recebimento de embalagens vazias 
de agrotóxicos 

2014 Resolução CONAMA 
465/2014 

Dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos necessários para o 
licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento de 
embalagens de agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos 
Fonte: Marques; Braga Junior e Silva (2016)  

Comentário sobre essa legislação aplicada às embalagens de agrotóxicos pode ser 
visualizado no estudo de Marques, Braga Junior e Cataneo (2015), no qual se discute a legislação 
perante a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o destino final das embalagens de agrotóxicos. 

No centro da discussão está a Lei  Federal 7.802/1989 (BRASIL, 1989), que, além de 
conceituar os agrotóxicos, dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e 
rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, 
a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o 
controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins.  

Inicialmente, apesar de rígida, essa Lei não indicou uma solução lógica para uma destinação 
adequada às embalagens vazias. Mas, em 2000, a Lei 9.974/2000 alterou as disposições da lei 
inicial, criando responsabilidades. 

Então, a chamada “Lei dos Agrotóxicos” atribui responsabilidades compartilhadas entre os 
agentes que movimentam o procedimento logístico dos agrotóxicos, determinando o retorno das 
embalagens por meio da logística reversa, que deve iniciar com o produtor rural, usuário final dos 
agrotóxicos. Portanto, aqui cabe destacar as responsabilidades deste primeiro elo da cadeia logística 
reversa (o produtor rural), extraídas da legislação e trabalhadas por Cometti (2009), Melo et al. (2012), 
Cantos, Miranda e Licco (2008), Grutzmacher et al. (2006), Leite (2009) e Faria e Pereira (2012), a saber:  
 
Aos usuários dos agrotóxicos – agricultores (consumidores): 
• preparar as embalagens vazias para devolvê-las (embalagens rígidas laváveis: efetuar a tríplice 

lavagem ou lavagem sob pressão; inutilizar, perfurando, para evitar o reaproveitamento);  
• para as embalagens rígidas não laváveis: mantê-las intactas, adequadamente tampadas e sem 

vazamento; embalagens flexíveis contaminadas: acondicioná-las em sacos plásticos padronizados; 
• armazenar, temporariamente, as embalagens vazias em local adequado na propriedade;  
• transportar e devolver as embalagens vazias, com suas respectivas tampas, no estabelecimento 

onde foi adquirido o produto ou na unidade de recebimento indicada na nota fiscal, no prazo de até 
um ano contado da data de sua compra; 

• manter em seu poder os comprovantes de entrega das embalagens e a nota fiscal de compra do 
produto por um ano. 

 
A logística reversa é também preocupação da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, 

implantada pela Lei 12.305/2010 e regulamentada pelo Decreto 7.404/2010, que estabeleceu como 
instrumento de desenvolvimento econômico e social a implantação de sistemas de logística reversa, 
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imputando a responsabilidade do pós-consumo aos fabricantes, importadores, distribuidores, 
comerciantes e consumidores (MOURÃO; SEO, 2012). 

Mazza et al. (2014, p. 690/691), registram que: 

Conforme o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os Resíduos Agrossilvopastoris são os 
produzidos nas atividades de agricultura, pecuária e silvicultura, e podem ser divididos 
em: Orgânicos - originados nas sobras de biomassa das colheitas e das criações de 
bovinos, suínos, aves e outros animais; Inorgânicos – tratam das embalagens produzidas 
nos segmentos de agrotóxicos, de fertilizantes e de insumos farmacêuticos veterinários, 
incluindo os resíduos sólidos domésticos (RSD) oriundos do âmbito rural. 
As embalagens de agrotóxicos são consideradas de alto risco e possuem um grande 
potencial de contaminação ambiental e humana. No entanto, 95% das embalagens 
primárias foram recolhidas do campo e enviadas ao destino ambientalmente correto no 
Brasil. Este fato se deve à eficácia da logística reversa que envolve os participantes do 
segmento de agrotóxico (fabricantes, revenda, agricultores e poder público). 

 
De acordo com Carbone, Sato e Moori (2005), o processo da logística reversa das 

embalagens vazias inicia-se no agricultor, que tem a obrigação legal de efetuar, nas embalagens, 
uma tríplice lavagem ou lavagem sob pressão e devolvê-las no prazo de um ano após a compra ou 
de seis meses após o vencimento do produto. A lavagem sob pressão é utilizada no caso de 
embalagens rígidas e metálicas, enquanto que as flexíveis (sacos de papel, aluminizados e polietileno 
de baixa densidade) tem como destino a incineração. 

A par disso, em 1999, dez anos após a promulgação da lei 7.802, o Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento divulgou dados de uma pesquisa sobre o destino das embalagens vazias 
de agrotóxicos no país realizada pela Associação Nacional de Defesa Vegetal - ANDEF. Essa 
pesquisa mostrava que 50% de todas as embalagens vazias de agrotóxicos eram doadas ou 
vendidas sem nenhum controle sobre tais operações; 25% eram queimadas de qualquer maneira, 
poluindo a atmosfera; 10% eram armazenadas ao relento e ao alcance dos incautos, desavisados e 
animais, e 15% eram, simplesmente, abandonadas no campo, com sobras de produtos estimadas em 
cerca de 0,3% do volume da embalagem cheia (CANTOS; MIRANDA; LICCO, 2008).  

Para cumprimento das determinações legais, visando tornar exequível o retorno das embalagens 
ao ponto de origem, no início da década de 90, a indústria de agrotóxicos criou um Programa Nacional de 
Destinação de Embalagens Vazias. Assim, em 14 de dezembro de 2001 foi fundado o Instituto Nacional 
de Processamento de Embalagens Vazias (INPEV), uma iniciativa da indústria como forma de atender às 
responsabilidades sociais e ambientais no que se refere à destinação final das embalagens dos 
agrotóxicos comercializados (GOMES; PASQUALETTO, 2006).  

Esse programa foi evoluindo até atingir o que se chama hoje de “Sistema Campo Limpo”, 
ligado ao INPEV (Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias.  A partir dai foram 
instaladas Centrais e Postos de Recebimento de embalagens descartadas. As Centrais de 
Recebimento são unidades mais completas, com equipamentos para prensar e reduzir o volume das 
embalagens e juntá-las em fardos para posterior encaminhamento para reciclagem, como se pode 
ver nas figuras 2 e 3.  Os Postos de Recebimento apenas armazenam as embalagens recebidas, 
encaminhando-as às Centrais. 
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Figuras 2 e 3: Prensas utilizadas para comprimir as embalagens plásticas e de papelão. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Marques, 2016. 

 
Figura 3: Embalagens já prensadas e enfardadas, prontas para serem retiradas do galpão e seguirem o destino 

para reciclagem. 
 

 

Fonte: Marques, 2016. 

 
O Sistema Campo Limpo contribuiu para que as embalagens passassem a ter destinação 

correta. Desde 2002 o volume dessas embalagens que passaram pelo INPEV já ultrapassou 200 mil 
toneladas.  Hoje, cerca de 94% das embalagens plásticas primárias (que entram em contato direto 
com o produto) e 80% do total de embalagens vazias de defensivos agrícolas que são 
comercializadas têm destino certo. Podem ser encaminhadas para reciclagem 95% das embalagens 

A B 
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colocadas no mercado, desde que tenham sido corretamente lavadas no momento de uso do produto 
no campo. As embalagens não laváveis (cerca de 5% do total) e aquelas que não foram devidamente 
lavadas pelos agricultores são encaminhadas a incineradores credenciados. (INPEV, 2017) 

Essas embalagens coletadas são recicladas e transformadas em produtos variados, como 
pode ser visualizado na figura 4. 
 

Figura 4: Produtos reciclados a partir das embalagens vazias de agrotóxicos. 

 

 
 

Fonte: Bonduki, 2017. 
 
 

Resultado e Discussão 
 

Apesar de todo esse aparato da legislação e da estrutura desenvolvida pelo INPEV, nem tudo 
funciona perfeitamente e, principalmente entre os pequenos produtores rurais, há dificuldades e 
contratempos para que iniciem o procedimento da logística reversa das embalagens vazias de agrotóxicos. 
 

Parte dos produtores encontra dificuldades no momento de transportar as 
embalagens vazias até o local indicado na Nota Fiscal. Como a responsabilidade 
nesta etapa cabe ao produtor, este muitas vezes, após agrupar uma quantidade 
razoável de embalagens vazias, tem de fazer uma viagem a mais até a revenda, 
somente para devolver as embalagens vazias. Isso não seria muito difícil, não fosse 
a distância que muitas vezes esse ponto está de sua propriedade. É preciso que a 
estrutura demonstrada pelo Inpev continue a crescer e a atinja um número maior de 
municípios (REINATO; GARCIA; ZERBINATTI, 2012, p. 91).  

 
São encontrados na literatura casos em que essa logística reversa não funciona com perfeição, 

como os citados por Cometti e Alves (2010), onde foi observado que a distância das unidades de 

recebimento é uma das queixas mais recorrentes entre os agricultores; De Lima et al. (2009),  observaram 

que na região sul do Rio Grande do Sul, onde há uma central de recebimento do INPEV, dos 135 

entrevistados, 80,8% guardam as embalagens para posterior recolhimento a ser realizado pela prefeitura 

ou pelas revendas de agrotóxicos, percebendo-se descasos e abusos; o IBGE em 2002 apurou que de 

5.560 municípios brasileiros, 978 descartavam embalagens de agrotóxicos em vazadouros a céu aberto e 

que o descarte seguro das embalagens não é observado em todo o País (IBGE, 2015). 

Segundo site do INPEV (2016), na busca “localização de unidades de recebimento”, os locais 

de coleta de embalagens vazias que podem atender a região objeto do presente estudo, estão 

localizados nos seguintes municípios: Adamantina, Bilac e Paraguaçu Paulista.  

Todavia o Posto de Recebimento do município de Adamantina é gerenciado pela CAMDA 

(Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina), a qual, segundo consulta efetuada pelos pesquisadores, 

acata apenas as embalagens que sejam entregues por seus cooperados.  

Assim como os exemplos dos casos apontados na literatura, pesquisa realizada por Marques 

(2016), mostra as dificuldades enfrentadas por pequenos produtores rurais da região de Tupã, como 

pode ser constatado em seus depoimentos, no quadro 3: 
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Quadro 3 – Afirmações espontâneas dos produtores rurais quando da aplicação do formulário. 

 
P-12: “Quando o posto de coleta de embalagens vazias era na CAMAP os agricultores 

devolviam. Agora ficou difícil. O local correto é na cidade de Bilac (fica caro). Deveria ter posto 

de coleta ou uma data específica para devolver as embalagens”.  

P-17: “Não tem onde devolver as embalagens”.  

 P-20: “Não sabe onde é o local correto para entregar as embalagens. Sugere que tenha mais 

informações para os produtores rurais e que tenha um ponto de devolução próximo”. 

não devolve, queima as embalagens 

  P-24: “Quando devolvia na CAMAP recebia o comprovante. Fez um local p/guardar embalagens, 

mas não tem onde devolver”. 

P-31: “Entrega as embalagens para um outro produtor (Turma do Bruno), para que este as 

devolva”. 

P-37: “Devolvia quando tinha posto de devolução na CAMAP”. 

P-38: “Devia ter depósito aqui”. 

   P-39: “Devolvia em Marilia, em Tupã; as lojas pegavam. O secretário da agricultura passou nas 

propriedades dizendo que ia multar; dai os produtores começaram a queimar”. 

 
Fonte: Marques, 2016. 

 
Além do mais, em visita à área rural, na busca de produtores para responder ao formulário, 

deparou-se com o desleixo do abandono de embalagens à sombra de árvore, após a aplicação do 

agrotóxico na lavoura, conforme figura 5. 

Figura 5: Embalagens vazias de agrotóxicos abandonadas debaixo de árvore. 
 

 
 

Fonte: Marques, 2016. 

 
As análises aqui referidas podem ser reforçadas pela apuração estatística levada a efeito na 

pesquisa de mestrado do primeiro autor, quadro 4, originalmente quadro 9, e cuja conclusão pode ser 
transcrita, “in verbis”: 

 
Esta afirmação é reforçada quando alguns dados da pesquisa são resgatados (quadro 9) 

e demonstram que cerca de 71% a 83% dos pequenos produtores rurais sujeitos da 

pesquisa possuem a tendência de não cumprir os dispositivos requeridos na legislação. 
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A conclusão genérica é de que a logística reversa no primeiro elo da cadeia, os produtores 

rurais sujeitos da pesquisa, não funciona a contento, pois cerca de 71% a 83% deles não 

devolvem as embalagens e/ou não cumprem suas obrigações. As revendas procuram 

cumprir formalmente a legislação e as centrais de coleta realizam sua função, desde que 

as embalagens vazias cheguem até elas (MARQUES, 2016, p. 83). 

 

Quadro 4 – Demonstração do resultado da análise estatística 

Metodologia de 
análise 

Quantidade PercentuaL        Analise Realizada 

Percentual  
tendência a não 

cumprir a 
legislação 

Escalonamento 
multidimensional 

(nas questões 
fechadas) 

8 17% 
Tendem a cumprir os 
dispositivos ou requisitos 
da legislação 

83% 

Tabulação 
cruzada (nas 

questões 
fechadas) 

12 25% 
Situações em que foram 
encontradas respostas 
coerentes 

75% 

Frequência (nas 
questões abertas) 

12 
ou 
14 

25% 
ou 

29% 

Cumprem o prazo correto 
de devolução das 
embalagens vazias  (ou) 
devolvem no prazo e além 
do prazo 

75% 
ou 
71% 

 

Fonte: Dados da pesquisa interpretados pelo autor. 

 

Considerações Finais 
 

Efetivamente, a responsabilidade de dar início ao processo da devolução das embalagens 
vazias de agrotóxicos, por meio da logística reversa, relativamente aos produtores rurais sujeitos da 
pesquisa em estudo, não é cumprida a contento. 

A solidez da legislação, a veiculação de informações e a estrutura montada pelo INPEV para 
torná-la exequível não atingem plenamente os produtores consultados, uma vez que existem 
obstáculos que eles não conseguem superar. 

Os sujeitos da pesquisa pertencem à classe de pequenos agricultores que não possuem fonte 
de recursos ou capacidade operacional para, a partir de sua própria inciativa e sob suas próprias 
expensas, levar aos pontos de coleta (unidades de recebimento) as embalagens vazias, quer pelo 
diminuto volume em quantidade e levando-se em consideração que não podem ser transportadas em 
veículos de passeio, quer pela distância que têm que percorrer para poder levar a cabo sua 
responsabilidade. 

Estando na sede do munício (centro da investigação), os produtores teriam que percorrer 
uma distância mínima de 140 quilômetros e despender de mais de duas horas só em estrada, afora o 
trajeto em quilômetros e tempo desde sua propriedade rural até a sede do município. A falta de uma 
unidade de recebimento das embalagens vazias no município é a queixa mais em evidência, 
resultante da ação de não dar início ao processo logístico reverso.  

A pesquisa levada a efeito com os produtores rurais consultados aponta que 
aproximadamente entre 75% a 81% deles, de alguma forma, ou não estão dispostos a efetuar a 
devolução ou categoricamente não devolvem ou ficam indiferentes ao processo, denotando -se 
então que as dificuldades relativas à distância de pontos de recebimento, os fazem não observar 
a legislação. 

Convém lembrar que esta realidade não é encontrada apenas na região pesquisada. Como 
mencionado acima, outros pesquisadores já se depararam com posicionamentos semelhantes, o 
que leva a ponderar que teria que haver iniciativas particulares (de associações de produtores, de 
cooperativas) e iniciativas públicas que, somando esforços, formulassem meios e condições para 
que a logística reversa pudesse ser operada a partir dos pequenos produtores, para, assim, 
contribuir para a minimização de riscos que trazem prejuízos ambientais e à saúde pública e o bem 
estar social regional. 
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Resumo 
O presente estudo pretende, a partir de fontes documentais e bibliográficas, analisar a trajetória das 
políticas de saúde indígena no Brasil durante os últimos 100 anos, levando em consideração 
elementos do processo histórico percorrido, possibilitando adotar uma visão contextualizada, 
priorizando as políticas públicas na área da alimentação e nutrição, principalmente da segurança 
alimentar e nutricional. A política voltada para as populações indígenas no Brasil tem origem em 1910 
com a criação do Serviço de Proteção ao Índio, órgão guiado por princípios e objetivos que visavam 
integrar e assimilar os indígenas brasileiros à sociedade nacional. O SPI esteve de mãos dadas com 
o processo colonial que ao longo dos anos, foi responsável pelo processo de territorialidade dos 
povos indígenas, caracterizado pela criação de pequenas reservas, pela retirada e despossessão das 
suas terras de ocupação tradicional, motivos da paulatina perda da auto-sustentabilidade e da 
progressiva insegurança alimentar e nutricional, ações estas que, a partir de 1967, passaram a ser 
exercidas pela Fundação Nacional do Índio. A partir dos anos 80, observam-se mudanças nas bases 
ideológicas das políticas públicas voltadas para os povos indígenas. Essa nova perspectiva, expressa 
na Constituição Federal de 1988, garante o reconhecimento e o respeito à sociodiversidade indígena 
no Brasil. Desde 2010, entretanto, esse subsistema passou a ser subordinado diretamente ao 
Ministério da Saúde, que oficializa a criação da Secretaria Especial de Saúde Indígena. A criação 
dessa secretaria representa apenas um passo inicial para um longo processo de efetivação do 
modelo em ações práticas e resolutivas dos problemas de saúde.  
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Abstract 
The present study intends, from documentary and bibliographical sources, to analyze the trajectory of 
indigenous health policies in Brazil during the last 100 years, taking into account elements of the 
historical process covered, allowing to adopt a contextualized vision, prioritizing the public policies in 
the area Food and nutrition, especially food and nutrition security. The policy focused on indigenous 
populations in Brazil originated in 1910 with the creation of the Indian Protection Service, an 
organization guided by principles and objectives aimed at integrating and assimilating Brazilian natives 
into national society. The SPI went hand in hand with the colonial process that over the years was 
responsible for the process of territoriality of indigenous peoples, characterized by the creation of 
small reserves, the withdrawal and dispossession of their lands of traditional occupation, reasons for 
the gradual loss of self -sustainability and of the progressive food and nutritional insecurity, actions 
that, from 1967, began to be exerted by the National Foundation of the Indian. Since the 1980s, 
changes have been observed in the ideological foundations of public policies directed at indigenous 
peoples. This new perspective, expressed in the Federal Constitution of 1988, guarantees the 
recognition and respect for indigenous sociodiversity in Brazil. Since 2010, however, this subsystem 
has been directly subordinated to the Ministry of Health, which officialises the creation of the Special 
Secretariat of Indigenous Health. The creation of this secretariat represents only an initial step towards 
a long process of implementing the model in practical and resolving actions of health problems. 
 
Key works: Indigenous Health. Food and Nutrition. Food and nutrition security. 
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Introdução 
 

A situação atual da saúde dos povos indígenas no Brasil é resultado de uma trajetória 
histórica marcada por conflitos fundiários associados à expansão das fronteiras demográficas 
nacionais, degradação ambiental e, em muitos casos, omissão por parte do Estado. Como 
consequência pode-se perceber que para os povos indígenas, há um grande atraso em relação aos 
avanços sociais verificados no país ao longo das últimas décadas, particularmente nos campos da 
saúde, educação, habitação e saneamento (COIMBRA Jr., 2014). 

Escrever e estudar sobre as populações indígenas do Brasil, em pleno século XXI, significa 
compreender uma diversidade de povos, com características e costumes diferentes dos padrões 
culturais da sociedade ocidental, principalmente no que se refere à história, sistemas sociais e 
econômicos, línguas, culturas e crenças (VIEIRA, 2013). 

Atualmente, de acordo com o Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 
o Brasil conta com 896.917 pessoas que se autodeclaram indígenas. São aproximadamente 243 
povos indígenas, falantes de 150 línguas diferentes, o que representa uma diversidade de saberes e 
modos de viver. Essa diversidade está distribuída nas cidades e nas Terras Indígenas demarcadas 
ou não pelo Estado no interior do país, fato que impõe desafios para garantir os direitos desses 
cidadãos. A incapacidade por parte do Estado para reconhecer as variadas formas de viver em seu 
interior, faz com que os povos indígenas estejam imersos em situações de desigualdade social que 
os levam a viver uma desigualdade em saúde (CRUZ, 2015). 

A história dos Povos Indígenas no Brasil é marcada por sistemáticos atos de violência de 
todos os tipos, configurando graves violações de direitos humanos, legitimadas pelo próprio Estado 
brasileiro ou com a conivência deste. Profundos danos materiais e imateriais, como a perda de seus 
territórios ancestrais, a quase extinção da cultura e outras diferentes formas de violência e violação 
de seus direitos humanos são o resultado de uma política de desrespeito, desamparo, abandono 
institucional e também de ações que se deram por meio dos agentes públicos, contrárias às normas 
garantidoras dos seus direitos (FRANCESCHINI, 2016). 

À luz destas considerações e para estimular um debate sobre a situação atual de saúde da 
população indígena, o presente estudo pretende, a partir de fontes documentais e bibliográficas, 
analisar a trajetória das políticas de saúde indígena no Brasil durante os últimos 100 anos, levando-se 
em consideração elementos do processo histórico percorrido, possibilitando adotar uma visão 
contextualizada, priorizando as políticas públicas na área da alimentação e nutrição, principalmente 
da segurança alimentar e nutricional. Além disso, pretende demonstrar que o conhecimento das 
condições de alimentação e nutrição dos povos indígenas se constitui uma “janela” para o 
acompanhamento e o entendimento dos processos de intensas mudanças a que estes povos vêm 
sendo submetidos, desde o contato com não índios e das implicações sobre seus perfis de saúde e 
nutrição, daí decorrentes.  

 
 

Trajetória da Saúde Indígena – Antecedentes Históricos 
 
A população indígena, no Brasil, estimada em cerca de 5 milhões de pessoas no início do 

século XVI, comparável à da Europa nesta mesma época, foi dizimada pelas expedições punitivas às 
suas manifestações religiosas e aos seus movimentos de resistência, mas, principalmente, pelas 
epidemias de doenças infecciosas, cujo impacto era favorecido pelas mudanças no seu modo de vida 
impostas pela colonização e cristianização (como escravidão, trabalho forçado, maus tratos, 
confinamento e sedentarização compulsória em aldeamentos) (BRASIL, 2002). 

Despovoamento, portanto, eis o primeiro traço da história indígena no Brasil, como, de fato, 
ocorreu em toda a América em proporções gigantescas. Destaca-se que essa longa história foi, na 
verdade, uma história de “mal entendidos”, em que houve pouco esforço na tentativa de conhecer e 
respeitar o “outro”, portador da diferença, da alteridade. A tentativa dos europeus, desde o início, 
sempre foi a de dominar, de colocar as populações nativas a serviço do grande projeto de 
colonização e cristianização dessas terras (VIEIRA, 2013).  

No tocante a saúde, desde o início da colonização portuguesa, os povos indígenas foram 
assistidos pelos missionários de forma integrada às políticas dos governos. No início do século XX, a 
expansão das fronteiras econômicas para o Centro-Oeste e a construção de linhas telegráficas e 
ferrovias provocaram numerosos massacres de índios e elevados índices de mortalidade por doenças 
transmissíveis que levaram, em 1910, à criação do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) que se 
destinava a proteger os índios, procurando o seu enquadramento progressivo e o de suas terras no 
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sistema produtivo nacional, assegurando a implementação de uma estratégia de ocupação territorial 
do país (BRASIL, 2002).  

Com isso a Igreja deixou de ter a hegemonia no trabalho de assistência junto aos índios, de 
modo que a política de catequese passou a coexistir com a política de “proteção” por parte do Estado. 
Além disso, buscou-se centralizar a política indigenista, reduzindo o papel que os estados 
desempenhavam em relação às decisões sobre o destino dos povos indígenas (FUNAI, 2016). 

A política de administração dos índios pela União, nessa época, estabelecia sua relativa 
incapacidade jurídica e o poder de tutela ao SPI. Estes recursos, entretanto, partiam de uma noção 
genérica de índio. Na base ideológica desse órgão estava a ideia de que o índio era um ser em 
estado transitório, seu destino seria tornar-se trabalhador rural ou proletário urbano, além da 
premissa da integração pacífica dos índios à sociedade nacional. Desse modo é possível dizer que o 
SPI foi formado em continuidade com premissas coloniais. Seu modo de atuação, formado a partir de 
doutrinas positivistas, incorporou técnicas missionárias tais como: distribuir presentes, vestir os índios 
e ensinar-lhes a tocar instrumentos musicais ocidentais (ISA, 2016).  

Ao longo de sua atuação, o SPI não ofereceu uma estrutura organizada voltada 
especificamente para o tema da saúde indígena. Os registros de surtos epidêmicos, falta de 
assistência às populações indígenas e a fragilidade do SPI, constavam nos relatórios e inquéritos 
realizados nos interior desse serviço, desde suas origens até os últimos anos de atuação (BRITO, 
2011).  

A disseminação de doenças e a ocorrência de epidemias para as quais os povos em guerra 
ou dominados tinham baixa imunidade contribuiu para a conquista dos povos indígenas do Brasil na 
época colonial. O contágio da varíola, gripe, tuberculose, pneumonia, coqueluche, sarampo e outras 
viroses dizimaram milhares de índios. Ao causar alta mortalidade, o pós-contato iniciava o 
desequilíbrio das condições de sobrevivência de um povo que já enfrentava doenças endêmicas 
como verminoses e malárias, passando a conviver com a desnutrição, a dificuldade de produção de 
alimentos e a falta de cuidados sanitários (FUNAI, 2016). 

As primeiras tentativas de proporcionar aos povos indígenas serviços de saúde de forma 
regular aconteceram algumas décadas após a criação do SPI. A iniciativa mais próxima nesse 
sentido resultou da atuação do médico Noel Nutels, introduzido à realidade da saúde indígena pela 
expedição Roncador-Xingu, na década de 1940. Vale lembrar que essa expedição ocorreu num dos 
períodos mais autoritários do Brasil, a Era Vargas, cujo propósito era o de abrir caminho para o Oeste 
e proporcionar a integração daquela região do Brasil. Não tivesse sido a intervenção dos irmãos 
Villas-Boas, teria ocorrido um genocídio de proporções bem maiores (SANTOS, 2012). 

A atuação de Nutels consistiu na elaborou um plano para a defesa do índio contra a 
tuberculose, no qual destacou a importância de serem criadas barreiras sanitárias no entorno dos 
territórios indígenas. Ele frisava que os problemas de saúde dos índios estavam intimamente 
relacionados com as condições gerais de pobreza e saúde reinantes na área rural do país, 
reconhecendo a importância das doenças endêmicas como malária, tuberculose, hanseníase, entre 
outras, que poderiam ser facilmente transmitidas aos indígenas. O plano de Nutels incluía a 
implementação de medidas sociais amplas, que não se restringiam a intervenções médico-curativas 
nem eram exclusivas para os povos indígenas (COSTA, 1987).  

Entretanto o plano de Nutels foi posto em ação somente em 1956, com o nome de Serviço de 
Unidades Sanitárias Aéreas (SUSA), cujo objetivo enfatizava o diagnóstico, a prevenção e o 
tratamento de doenças infecciosas endêmicas. Apesar dos esforços do pequeno grupo de idealistas 
liderados por Nutels, o SUSA, inclusive pela própria extensão territorial do país, insuficiência de 
recursos e complexidade da questão da saúde nacional, não conseguiu reverter a gravidade do 
quadro de saúde da população rural em geral, nem da indígena em particular (SANTOS, 2012). 

Permanentemente carente de recursos, o SPI acabou por envolver pessoas que não 
possuíam qualquer preparação ou interesse pela proteção aos índios. Sua atuação frente aos povos 
indígenas de todo o país acabaram por gerar resultados essencialmente opostos a esta proposta. 
Casos de fome, doença e escravidão eram permanentemente denunciados. Sob acusações de 
genocídio, corrupção e ineficiência o SPI foi investigado por uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) e em 1967 em meio à crise institucional e ao inicio da ditadura, o SPI foi extinto e substituído 
pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI) (ISA, 2016). 

Vale lembrar também que até o final da década de 1990, grande parte dos funcionários da 
FUNAI não tinham nem o primeiro grau completo. O quadro de funcionários do órgão passou por uma 
reestruturação há cerca de cinco anos. Entretanto, persiste no órgão, um contingente significativo de 
pessoas com baixa escolarização e não preparadas para lidar com os desafios inerentes ao trabalho 
com a população indígena. 
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Quando o SPI foi extinto e criada a FUNAI, uma divisão de saúde foi implementada dentro da 

nova instituição. Os serviços de saúde da FUNAI foram organizados em torno do conceito, que surgiu 
com o SUSA, de “Equipes Volantes de Saúde” (EVS). Em tese cada EVS deveria se constituir por 
médico, enfermeiro, técnico de laboratório e dentista, e dispor de meios de transporte para levá-la a 
visitas regulares às aldeias. O suporte na cidade seria oferecido pelas Casas do Índio, que serviam 
para abrigar pacientes indígenas durante períodos de permanência na cidade. Ligadas aos postos da 
FUNAI, nas aldeias havia pequenas estruturas, designadas enfermarias que, com algumas exceções, 
na prática não passavam de precárias farmácias com estoque irregular de medicamentos. Os custos 
das EVS eram altos e suas ações geralmente de baixo impacto do ponto de vista da saúde pública. 
Nas regiões de mais difícil acesso, era necessário fretar aviões e helicópteros (SANTOS, 2012). 

Atualmente a situação não se encontra muito diferente, a grande reclamação no que toca à 
saúde é a falta de estrutura das unidades de saúde, falta de profissionais qualificados, de remédios, 
vacinas, veículos, falta de água, saneamento e segurança. Há polos base da SESAI, localizados em 
alguns municípios que dispõe de apenas uma única viatura rodando (as demais paradas sem 
manutenção), para atender três ou quatro municípios.  

Nas décadas de 1980 e 1990, a FUNAI passou por uma fase de grande instabilidade, com 
frequentes mudanças políticas e estruturais. O atendimento à saúde nas áreas indígenas tornou-se 
ainda mais desorganizado e esporádico. Desde a criação da FUNAI, diferentes instituições e órgãos 
governamentais se responsabilizaram pelo atendimento aos índios. As diretrizes foram alteradas 
diversas vezes, mas, com exceção de alguns casos, em nenhum momento a situação sanitária nas 
aldeias foi realmente satisfatória (SANTOS, 2012).   

Fica evidente que não havia uma política de saúde indígena no país. As iniciativas planejadas 
e executadas eram isoladas, correndo em paralelo à saúde pública da população brasileira em geral. 
Em outras palavras, não havia integração entre os serviços e, na maioria das vezes, os programas 
nacionais coordenados por setores do Ministério da Saúde não estendiam o atendimento aos 
indígenas, já que a FUNAI centralizava todas as iniciativas no campo da saúde dos povos indígenas 
(SANTOS, 2012). 

Nos anos 1980, com a democratização do país, o problema da assistência à saúde dos povos 
indígenas passou a ter mais destaque. A VIII Conferência Nacional de Saúde realizada em 1986 foi 
um marco na política de saúde no país e também para a saúde indígena. A Conferência aprovou a 
realização da I Conferência Nacional de Proteção à Saúde dos Povos Indígenas. Este encontro 
objetivava avaliar a situação de saúde dos índios e criar uma política efetiva para as populações 
indígenas frente à municipalização da saúde. Até a I Conferência, não existia uma política sobre 
saúde indígena e nunca chegaram a ser estabelecidos serviços realmente adequados de 
atendimento à saúde do índio (MARQUES, 2003; LANGDON, 1999). 

A I Conferência Nacional de Proteção à Saúde dos Povos Indígenas contou com a 
participação de representantes indígenas, indigenistas, de organizações governamentais e não 
governamentais, que formularam os pressupostos para o futuro Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena (MARQUES, 2003). 

Outro grande avanço em prol da cidadania para os povos indígenas foi a promulgação da 
Constituição Federal de 1988 que institui a saúde como resultante de diversas condições, tais como 
alimentação, educação, trabalho, renda, acesso aos serviços de saúde, dentre outras, sendo um 
direito garantido por meio da implantação de políticas econômicas e sociais, que devem promover a 
integração de diversos setores de governo (CUSTÓDIO et al., 2011). 

A Constituição também 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. Entretanto, vale ressaltar que é um equívoco a prerrogativa de que apenas a tutela 
da união é responsável sobre seus direitos. Como cidadão, o índio também merece os direitos 
advindos dos demais entes federados, tais como o estado e o município.  A Constituição 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 (BRASIL, 2002). 

O reconhecimento dos direitos indígenas e o caráter pluricultural dos Estados está também 
presente na Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, aprovada 
em 1989 pela Organização Internacional do Trabalho – OIT. Este documento “foi o primeiro 
instrumento jurídico internacional concebido especificamente com o objetivo de salvaguardar os 
direitos indígenas”. O que é significativo desta Convenção é a eliminação do caráter integracionista, e 
o reconhecimento que a diversidade étnico-cultural dos povos indígenas deve ser respeitada em 
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todas as suas dimensões, reforçando os seus direitos, incluindo aspectos tais como emprego, 
educação, e saúde entre outros (LANGDON, 1999).  

Cabe aqui ressaltar que há uma grande distância entre esses avanços que aconteceram nas 
legislações e a efetividade dessas leis e garantia desses direitos no dia a dia. O reconhecimento 
destas distâncias deve obrigatoriamente se constituir em instrumento de transformação destas 
mesmas realidades, num processo onde os povos indígenas tenham um papel ativo e central na 
escolha dos caminhos a serem percorridos. Nesse sentido, há que se reconhecer como também 
inaceitável a própria escassez de dados que hoje ainda prevalece, e que constitui tanto mais uma 
evidência marcante destas distâncias como uma barreira a ser superada no caminho da redução das 
desigualdades (LEITE, 2012). 

No ano de 1990, ocorre a criação da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), no Ministério 
da Saúde e começa a organização dos Distritos Sanitários Indígenas (DSEI), entendidos como uma 
base territorial e populacional sob responsabilidade sanitária, com controle social. Uma unidade 
organizacional da FUNASA, que assume a responsabilidade de executar as ações de promoção, 
prevenção e recuperação da saúde do índio. Para implementação dos distritos, a FUNASA firma 
convênio com organizações governamentais e não governamentais prestadoras de serviços 
(MARQUES, 2003). 

Apesar das Conferências, não houve na década de 1990 uma política de saúde adequada 
que definisse ações e serviços para os povos indígenas. A responsabilidade pela saúde indígena 
flutuou entre a FUNAI e a FUNASA, sem recursos adequados e contando com algumas missões 
religiosas e universidades para a prestação de cuidados de saúde às comunidades indígenas 
específicas (DIEHL e LANGDON, 2015). 

Em 1993 foi realizada a II Conferência Nacional de Saúde para os Povos Indígenas a qual 
contou pela primeira vez com a participação paritária de delegados indígenas e não indígenas. Essa 
conferência formulou também o modelo de atenção à saúde indígena pautado em uma abordagem 
diferenciada e global, contemplando assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação e 
meio ambiente, demarcação de terras e integração institucional. As diretrizes apontaram o DSEI 
como modelo de atenção (MARQUES, 2003). 

O reconhecimento de que o modo de vida indígena tem singularidades que devem ser 
respeitadas e de que o SUS não dispunha de preparo adequado para atender a elas levou à proposta 
de organização de um sistema de saúde específico para os povos indígenas. Como o arcabouço 
jurídico-político instituído pela reforma sanitária enfatizava a ideia de um único sistema de saúde, 
vingou a proposta de criar um subsistema do SUS, garantindo assim uma vinculação hierárquica 
entre essas instâncias. Sob essa configuração o Subsistema de Saúde Indígena foi criado em 1999 
pela Lei 9.836, conhecida como Lei Arouca (GARNELO, 2003). 

Essa Lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, instituindo o Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena, tendo como base os DSEI. A partir desta Lei, foram criados 34 DSEIs, que estão 
espalhados em quase todo território brasileiro (MARQUES, 2003). 

Para garantir estes direitos frente à diversidade cultural indígena, o Subsistema foi 
estabelecido sob a bandeira da ‘atenção diferenciada’, ou seja, a provisão de serviços de saúde por 
meio de uma estrutura separada, porém parte integrante do SUS, que articulam com, ou incorporam, 
as práticas tradicionais das comunidades. Vários espaços de participação foram criados para as 
organizações e comunidades indígenas nos níveis nacional, regionais e locais (DIEHL e LANGDON, 
2015).  

Finalmente, em 31 de janeiro de 2002 a Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena foi 
aprovada pelo Ministério da Saúde

 

reafirmando os 34 DSEI já implantados. A política tem como 
propósito: 

 
Garantir aos povos indígenas o acesso à atenção integral à saúde, de 
acordo com os princípios e diretrizes do SUS, contemplando a diversidade 
social, cultural, geográfica, histórica e política de modo a favorecer a 
superação dos fatores que tornam essas populações mais vulneráveis aos 
agravos à saúde de maior magnitude e transcendência entre os brasileiros, 
reconhecendo a eficácia de sua medicina e o direito desses povos à sua 
cultura (BRASIL, 2002). 

 
Mais recentemente, em 2010, o governo federal criou a Secretaria Especial de Saúde 

Indígena (SESAI) no âmbito do Ministério da Saúde, de modo a conferir maior eficácia ao Subsistema 
de Saúde Indígena do SUS. Na última década, a proteção e a promoção dos direitos dos povos 
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indígenas se tornou a base fundamental de atuação do Estado, e os esforços centraram-se na 
superação de paradigmas conceituais de tutela e assistencialismo que historicamente referenciaram 
as ações governamentais com os povos indígenas no Brasil (FUNAI, 2016). 

A criação da SESAI representa um avanço na efetivação dos direitos dos povos indígenas a 
atenção diferenciada, que é, há tantos anos, objeto de luta dos militantes da causa indígena. No 
momento atual tem-se os primeiros passos na reformulação do subsistema com a nova Secretaria, 
mas não há, ainda, clareza sobre os rumos futuros da política de saúde indígena (GARNELO, 2012). 

Além disso, a multiplicidade de entidades governamentais e não governamentais que atuam 
no subsistema gera uma dinâmica de gestão muito complexa, pois a disparidade de interesses, 
prioridades e formas de funcionamento dos atores institucionais envolvidos dificulta uma interação 
harmoniosa entre eles (GARNELO, 2012). 

Vale lembrar que a SESAI é responsável apenas pelas ações da atenção básica, 
atendimentos de baixa complexidade destinada à saúde dos povos indígenas, ficando os 
atendimentos especializados, de média e alta complexidade por conta do SUS sem a devida atenção 
diferenciada.  

 
 

Sobre “Saúdes” e “Alimentações”: A Legitimidade dos Conhecimentos Tradicionais 
 
Quando nos referimos aos povos indígenas no Brasil estamos falando de mais de 200 etnias 

distintas. São muitos povos, cada um com um conjunto igualmente diverso de concepções sobre sua 
saúde e alimentação e, assim, com sua representação social. Por isso é preciso que falemos em 
“saúdes” e “alimentações” indígenas, visto a imensa diversidade sociocultural dessas populações. 
(GARNELO, 2012). 

Além disso, seus conhecimentos tradicionais são pautados em sua cultura. Entretanto o 
sistema de saúde atual, focado no modelo biomédico se sobrepõe aos conhecimentos tradicionais, 
deslegitimando seus saberes e práticas. O modo como os profissionais de saúde entendem as 
relações entre a saúde e alimentação é geralmente, muito diferente das diversas formas pelas quais 
os muitos povos indígenas do país podem compreendê-las. E é o conjunto atual de saberes 
biomédicos sobre alimentação e saúde que orienta os serviços oficiais que hoje atendem aos povos 
indígenas (MENDONÇA, 2010). É no tocante dos descompassos entre os saberes médicos e 
tradicionais, em que nascem práticas impositivas de etiologias, diagnósticos, métodos curativos e a 
negação do saber do “outro”, que se fortalece o colonialismo nas representações sociais. 

Falar sobre a nutrição é uma possível perspectiva quando se fala em alimentação indígena. O 
perfil nutricional pode ser visto como um indicador das condições de vida da população, e por isso 
deve ser conhecido e acompanhado. Os dados hoje disponíveis apontam um cenário preocupante no 
que se refere às condições de alimentação e nutrição dos povos indígenas do país. 

Há um conjunto de evidências bastante consolidado de que os povos indígenas de nosso 
país são hoje, particularmente, vulneráveis à ocorrência de problemas nutricionais, como a 
desnutrição e a obesidade. Isso acontece em decorrência de uma série de transformações em seus 
modos de vida, desde os primeiros contatos com não índios (LEITE, 2012).  

Tem-se observado uma grande mudança, costumeiramente involuntária, no tipo de 
alimentação dos povos indígenas, de modo que ela fica cada vez mais semelhante à alimentação dos 
não índios. A partir do contato, passam a consumir alimentos até então desconhecidos ou não 
utilizados comumente. Além disso, o modo de obtenção dos alimentos também passou por 
mudanças. Hoje, o acesso a alimentos costuma acontecer mediante aquisição comercial, doações de 
caráter emergencial, alimentação escolar entre outros.  

Nesse sentido, as mudanças nos padrões de alimentação se dão desde a perda da terra 
produtiva, passando pela imposição de alimentos não tradicionais como compensação da falta de 
produção, até chegar na mudança do padrão alimentar indígena por meio de suas escolhas 
alimentares, resultando em dietas pobres em nutrientes e fibras, rica em produtos alimentícios 
ultraprocessados, com excesso de gordura, açucares de alto índice glicêmico, sódio, conservantes e 
uma diversidade de substâncias químicas. O resultado da mudança no padrão de dieta indígena 
favorece o ganho de peso e, consequentemente, a associação de doenças crônicas não 
transmissíveis, tais como hipertensão arterial, diabetes e doenças cardiovasculares, além de também 
favorecer a ocorrência de problemas carenciais (desnutrição, anemia, hipovitaminoses) (LEITE, 
2012). Relacionado a isso, a falta de soberania alimentar desses povos, sobretudo ao que tange o 
uso da terra, também modifica seu padrão de atividade física, reduzindo a utilização da competência 
corporal para plantio e caça, garantindo o sedentarismo. 

A saúde também é um conceito de diferentes olhares entre brancos e índios: 
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                                              Não devemos esquecer, no entanto, que referimo-nos aqui a um ponto 
de vista específico, o da medicina ocidental, que irá avaliar e dizer o que 
considera problemas de saúde e nutrição. A população não terá 
necessariamente o mesmo entendimento, ou seja, poderá não considerar 
preocupante o caso de um indivíduo diagnosticado por um profissional de 
saúde não índio como obeso, ou como desnutrido. Este é um dado 
fundamental a ser considerado pelos serviços de saúde, e reflete tão 
somente a existência de pontos de vista distintos sobre uma situação, assim 
como as visões de mundo e sistemas médicos daqueles que os 
pronunciam. São ambos, logicamente, corretos e legítimos (LEITE, 2012). 

 
Compreender a situação de alimentação e nutrição é fundamental para que a atuação dos 

profissionais de saúde se traduza em uma atenção diferenciada à saúde indígena. 
 
 

Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Indígenas: O Caso dos Kaiowá e Guarani do 
Mato Grosso do Sul 

 
                                      “Pa’i Kuara, o Sol, ilumina a todas as pessoas. Ele aquece todo mundo. 

Todos estamos sob a sua luz. A terra está sendo revirada! Chamávamos 
esse lugar de Mata Grande. Ele sempre foi nosso, e os brancos tomaram 
tudo. Derrubaram toda a mata e, por ironia, passaram a chama-lo de Mato 
Grosso do Sul. Eles destruíram os nossos remédios da mata. Fizeram sumir 
as nossas carnes, os nossos animais de caça. Os donos protetores desses 
animais voltaram para junto de Tupã. Então hoje os alimentos são 
fabricados na máquina. Temos que usar dinheiro para comprar comida e 
muitas vezes não temos. É por isso que queremos a nossa terra de volta. 
Para termos nossos alimentos de volta. Mas queremos os nossos alimentos 
em volta. Para não precisar das coisas dos brancos, para não depender dos 
alimentos deles. Para providenciarmos nosso sustento do nosso jeito. Nós 
vamos nos juntar para produzir nossa comida, nossa carne. Nesse lugar 
que já foi nosso, nós vamos criar nossos animais. Então é para isso que nós 
queremos a nossa terra de volta.” (Trechos da fala de Atanásio Teixeira, 
Grande Nhanderu (Líder religioso) – Aldeia Limão Verde – Amambaí/MS. 
Retirado do filme: Mbaraká – a palavra que age. CUNHA, PUZZO e 
PIMENTEL, 2009). 

 
Há poucas e dispersas informações sobre a Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) em 

sociedades indígenas. Além disso, as preocupações com o tema são recentes. A III Conferência 
Nacional de Saúde Indígena, realizada em 2001, deliberou, como um dos principais desafios para o 
governo brasileiro, em parceria com as organizações indígenas e indigenistas, pela garantia da SAN 
com a implementação de uma política específica de Desenvolvimento Sustentável dos Povos 
Indígenas (SALGADO, 2007).  

Segundo o conceito moderno elaborado pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional - CONSEA e adotado pela Lei Orgânica (LOSAN) n. 11.346, de 15 de setembro de 2006: 

 
                                              Segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de 

todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em 
quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades 
essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que 
respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 
e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006). 

 
No ano de 2002, no “Primeiro Seminário Nacional para Articulação de uma Política Pública de 

Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável para os Povos Indígenas”, em suas 
deliberações finais, foi aprovada uma proposta de realização de oficinas regionais para discussão e 
aprofundamento da questão. Após a realização de oficinas regionais, foi realizado, em 2003, com a 
participação de 680 lideranças indígenas, o “Primeiro Fórum Nacional para a Elaboração da Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Desenvolvimento Sustentável dos Povos Indígenas do Brasil” que 
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definiu diretrizes e recomendações para a formulação de uma política pública, com as seguintes 
considerações:  
                                       
                                              Constatamos que os problemas de auto-sustentação estão presentes na 

maioria das Terras Indígenas. Os problemas de fome e carência alimentar 
manifestam-se em todas as regiões, com alto índice de mortalidade infantil, 
principalmente nas terras invadidas e impactadas pelos grandes projetos e 
intrusão de fazendeiros, garimpeiros, madeireiros e posseiros, sendo 
agravados pela seca que assola principalmente os povos indígenas do 
Nordeste. Esses fatores ocasionam um contínuo processo de redução 
territorial e degradação ambiental, retratando o descaso da sociedade 
envolvente e de diversos governos para com os povos indígenas. Diante 
dessa situação, apresentamos as diretrizes e propostas, acerca dos temas 
discutidos nas oficinas tendo como prioridade a garantia da terra com os 
seus territórios regularizados como eixo central para nossa segurança 
alimentar e nutricional e desenvolvimento sustentável das nossas 
comunidades (BRASIL, MDA. Fórum, 2003, p.2).  

 
Historicamente, o conceito de SAN vem sendo fortalecido, ampliado e refletido na 

intersetorialidade das políticas públicas federais (CUSTÓDIO et al., 2011).  
Entretanto a SAN das sociedades indígenas é tratada pelo Estado, ainda sem o efetivo 

atendimento dessas reivindicações e sem uma política pública definida de enfrentamento efetivo da 
fome e da miséria (SALGADO, 2007). 

Ao que tange o acesso ao alimento, à perda do território, da mata enquanto espaço vital, e o 
confinamento prejudicaram enormemente o modo de viver destes povos, que, desde que foram 
expulsos de suas terras, vivem – seja em áreas de retomadas, nas próprias reservas ou na beira de 
estradas – sem condições dignas de vida, submetidos à fome, à violência e às demais violações aos 
seus direitos humanos (FRANCESQUINI, 2016). 

A segunda maior população indígena do Brasil encontra-se atualmente no Mato Grosso do 
Sul, com aproximadamente 70 mil pessoas. Dessas, 44 mil são da etnia Kaiowá e Guarani e vivem 
hoje em reservas de terra, que em sua maior parte foram demarcadas pelo SPI. Desde a década de 
1980 os Kaiowá e Guarani lutam para recuperar suas terras, seus territórios tradicionais, que foram 
sendo perdidos ao longo da história devido ao avanço do processo de colonização no Estado. Esse 
processo implicou a supressão da mata nativa para implantação de monocultura e pecuária, levou a 
um processo de confinamento geográfico e cultural dos Kaiowá e Guarani no Mato Grosso do Sul e 
de empobrecimento das práticas extrativistas e de plantio (REGO, BRAND e COSTA, 2010). 

O estabelecimento e confinamento dos Kaiowá e Guarani em pequenas e descontínuas 
reservas indígenas, com a função política de atender os interesses mercantilistas do agronegócio 
sobre os territórios de ocupação tradicional, é a realidade local. Esse contexto leva a perda da 
diversidade ambiental nos territórios, vital para a reprodução do sistema cultural Kaiowá e Guarani, 
limitando as possibilidades de gestão de recursos e autonomia alimentar dessas pessoas, gerando 
uma progressiva insegurança alimentar e nutricional. 

Nas áreas de retomada, como é o caso de algumas comunidades, não há espaço para 
plantar seus alimentos, não há acesso a políticas públicas adequadas e não há condições dignas de 
produção e de renda, o que gera a gravíssima situação de insegurança alimentar e nutricional. Além 
disso, a quebra da sua relação ancestral e sagrada com a terra gera efeitos graves sobre a saúde 
destes povos ao submetê-los a condições degradantes de vida. Para os povos indígenas, existe uma 
forte relação entre a terra e a saúde: para estes povos, a terra é que lhes traz saúde. Assim, o 
confinamento em diminutos pedaços de terra e as péssimas condições de vida, de moradia, a fome, a 
falta de saneamento básico, os fortes indícios de estarem consumindo e utilizando água contaminada 
por agrotóxicos, a discriminação, o medo cotidiano, as ameaças e a violência são fatores que têm 
influência direta no estado de saúde destas comunidades (FRANCESQUINI, 2016). 

Vale lembrar da grave crise de insegurança alimentar e nutricional vivida, nos últimos anos, 
pelo povo indígena Guarani e Kaiowá, em reservas de Mato Grosso do Sul, que causaram a morte de 
dezenas de crianças por desnutrição e fome, demonstrando a crise de eficácia e de efetividade dos 
direitos sociais: direito à vida, à saúde e alimentação, assegurados em vários documentos que já 
foram aqui citados. Em 2004, o índice de mortalidade infantil aumentou 15% nas aldeias de 
Dourados, passando a 64,33 por mil nascidos vivos, quando a média nacional era de 24 por mil, 
segundo o Ministério da Saúde. A situação era ainda mais grave nas aldeias localizadas ao sul do 
Estado. No ano de 2005, na reserva indígena de Dourados, 12% dos índios menores de cinco anos 
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de idade encontravam-se desnutridos, e 19% estavam abaixo do peso considerado normal. A 
mortalidade infantil chegava, naquele período, a 96,47 por mil nascidos vivos. Em 2007, essas 
ocorrências foram retomadas, porém, numa escala menor, causando comoção nacional e 
internacional, o que provocou a realização de várias audiências públicas e a abertura de três 
Comissões Parlamentares de Inquérito - CPI (DIAS, 2008). 

Apesar do país ter apresentando avanços importantes em relação à desnutrição infantil, à 
mortalidade infantil e à redução da pobreza, os povos indígenas continuam com péssimos 
indicadores em relação a direitos fundamentais como alimentação e nutrição, saúde, água, renda, 
entre outros. Essas violações decorrem diretamente da negação do seu direito ao território 
tradicional, do direito à sua identidade cultural e da inadequação ou omissão de políticas públicas 
articuladas e específicas (FRANCESQUINI, 2016). 

 
 

Cosmologia e Alimentação Guarani e Kaiowá 
 
Os Kaiowá e Guarani são, historicamente, conhecidos como povo da mata (Ka´aguygua ou 

ka’aygua = os da mata. O próprio nome Kaiowá vem dessa denominação), por escolherem para a 
localização de suas aldeias preferencialmente áreas de mata. Tradicionalmente, os Kaiowá e Guarani 
relacionavam-se de forma harmoniosa com a natureza, já que se consideram parte dela, não a 
explorando de forma agressiva. Usufruíam das riquezas e da diversidade de alternativas para viverem 
de forma farta e feliz, respeitando a vitalidade do solo (COLMAN e BRAND, 2008). 

É importante destacar que os Kaiowá e Guarani são agricultores e profundos conhecedores 
dos ciclos da terra, dos melhores solos e de variedades de mandioca, feijão, abóbora ou milho. A 
alimentação, como se sabe, é de suma importância nas elaborações que os nhanderu guarani fazem 
a respeito da saúde, do desenvolvimento humano em geral, e das capacidades xamânicas, 
especificamente (PIMENTEL, 2012).  

Nesse sentido, o modo de ser propriamente kaiowá/guarani implica também uma forma 
própria de alimentar-se, sendo fundamental na definição dos modos apropriados de viver e no 
contraste com os modos dos karaí (homem branco). O xamanismo guarani enfatiza a necessidade de 
comer adequadamente para ascender, ou seja, ocupar uma terra capaz de produzir essa alimentação 
é uma pré-condição para o desenvolvimento pessoal almejado pelos xamãs, associado à leveza e a 
purificação (PIMENTEL, 2012). 

Percebe-se que para os Kaiowá e Guarani o viver bem está ligado ao viver na aldeia, na sua 
terra. Assim, qualidade de vida está intrinsecamente relacionada com a qualidade da terra. As 
pessoas que buscam recuperar suas aldeias tradicionais sonham em um dia poder voltar a viver e ser 
feliz na terra onde nasceram ou na qual seus antepassados viveram. Mesmo residindo em outras 
aldeias, que não a própria, persiste a sensação de que alguma coisa lhes falta. Muitos dizem que não 
são felizes longe de seus parentes, ou que não se adaptam a viver com os não-índios (COLMAN e 
BRAND, 2008). 

O confinamento a eles imposto em áreas restritas e que não permitem mais a possibilidade 
da prática de uma agricultura itinerante, aliado à superpopulação, provocaram grave 
comprometimento dos recursos naturais. Geraram um desequilíbrio nas relações entre o mundo dos 
homens e a natureza, desequilíbrio esse atribuído pelos índios não tanto aos problemas decorrentes 
da excessiva exploração dos mesmos recursos, mas às dificuldades na relação com o sobrenatural. 

 
 

A Residência Multiprofissional em Saúde na Saúde Indígena 
 
Esta parte do trabalho traz um breve relato de experiência no contexto de aprendizagem e 

ensino em saúde, provocados pelas vivências através da Residência Multiprofissional em Saúde 
(RMS) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) em Dourados/MS na área de 
concentração da qual me insiro: Atenção a Saúde Indígena. 

A RMS da UFGD foi implantada em 2010, tendo como áreas de concentração a Atenção a 
Saúde Indígena e Atenção Cardiovascular, compostas pelos núcleos profissionais da enfermagem, 
psicologia e nutrição. No período de dois anos, a RMS possibilita o desenvolvimento de competências 
orientadas a partir das diretrizes da integralidade e do modelo de vigilância à saúde do SUS, 
articulando a integração de conhecimento e ações entre as áreas profissionais (HU/UFGD, 2009).  

Os Residentes conhecem e atuam nos setores do Hospital Universitário, participam de 
estágios externos com experiências na Atenção Básica e Especializada, na Secretaria Especial de 
Saúde Indígena, Casa de Apoio à Saúde Indígena e no Hospital e Maternidade Porta da Esperança - 
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Missão Presbiteriana Caiuá, vivenciando a rotina dos serviços e dos usuários indígenas da região de 
Dourados/MS, de vários pontos de atenção da rede SUS.  

A realidade local e da rede de atenção à saúde em que a RMS está inserida se apresenta de 
maneira intensamente complexa, com atravessamentos culturais, sociais, políticos e éticos, dentre 
outros, que configuram e influenciam as práticas de produção de saúde na região. Coloco-me, então, 
em processos contínuos de deslocamentos e aproximações, na tentativa de compreender o cuidado e 
as concepções de saúde através da interculturalidade, antropologia, conhecimentos tradicionais, 
direito, política pública entre outras nesse espaço de alteridade. 

Nesse sentido, aquilo que a linguagem da saúde pública designa por termos assépticos como 
dificuldade de acesso, baixa resolutividade, baixa efetividade, elevadas taxas de morbimortalidade e 
outros conceitos correntes no nosso campo de trabalho transmuta-se, na voz de várias lideranças 
indígenas Guarani Kaiowá, em dores e humilhações sofridas no dia a dia em busca de atenção à 
saúde, nos duros quilômetros percorridos em busca de água potável não ofertada nas aldeias, no 
inútil peregrinar dos doentes crônicos que recebem atendimento sem conforto, sem dignidade e sem 
meios diagnósticos e terapêuticos adequados, e que entram e saem de unidades de saúde mais 
confusos e, muitas vezes, mais doentes do que estavam ao adentrá-las. 

Tais realidades são diversas, tendo em comum o etnocentrismo; o desconhecimento das 
culturas indígenas e da historicidade que permeia a vida contemporânea nessas sociedades; o 
despreparo para lidar com a alteridade; e a homogeneização das práticas sanitárias calcadas em 
ações biomédicas de baixa resolutividade e elevada descontinuidade (GARNELO, 2014). 

Mesmo com toda omissão do Estado em resolver os seus problemas territoriais e suas 
condições de sustentabilidade alimentar e social, os povos indígenas de Mato Grosso do Sul vem se 
organizando cada vez mais na luta por seus direitos. A busca de uma melhor compreensão de suas 
dificuldades e da criação de uma unidade de forças faz com que o movimento indígena produza cada 
vez mais espaços permanentes de reflexão e articulação, desenvolvendo um papel político 
importante que traduza seus anseios e que possibilite um maior protagonismo indígena frente ao 
estado brasileiro. 

 
 

Considerações Finais 
                                                       “...não quero sua esmola, nem a sua dó. Minha terra não é pó!  

                                                  O meu ouro é o barro, onde piso, onde planto...”.  
                                                      Brô Mc’s – M. Tupã Rap Indígena Kaiowá Guarani 

 
Os povos indígenas no Brasil vêm enfrentando um contínuo processo de transformação ao 

longo do tempo, o que em larga medida é decorrente da interação com a sociedade ocidental. Essas 
transformações repercutem em diferentes âmbitos, dentre os quais pode-se destacar as modificações 
nas estratégias de subsistência, nas formas de ocupação do território, na exploração dos recursos 
naturais, nas relações políticas travadas interna e externamente às aldeias e na inserção no mercado 
de trabalho regional, com marcantes impactos na maneira como essas sociedades se organizam 
(BASTA, ORELLANA, ARANTES, 2012). 

A intenção deste artigo foi promover uma análise da trajetória da saúde indígena e das 
políticas de saúde indígena com foco na área da alimentação e nutrição, sem a pretensão de esgotar 
o tema e demonstrar que a situação de saúde, verificada entre os grupos nativos no Brasil 
contemporâneo, está intrinsecamente relacionado às transformações acima destacadas. Uma vez 
que os fatores determinantes do processo saúde-doença são altamente diversificados, o perfil 
delineado pode variar substancialmente de um grupo para outro, e muitas vezes dentro de uma 
mesma etnia.  

O conhecimento das condições de alimentação e nutrição dos povos indígenas do país 
assume uma importância que não se restringe às relações entre a alimentação e os perfis de saúde 
destes povos. Ele constitui, já de início, uma “janela” para o acompanhamento e o entendimento dos 
processos de intensas mudanças socioeconômicas, culturais e ambientais a que estes povos vêm 
sendo submetidos e das implicações, sobre seus perfis de saúde e nutrição. Nesse sentido, deve se 
reconhecer como inaceitável a própria escassez de informações e dados que ainda hoje prevalece, e 
que constitui mais uma evidência marcante destas distâncias como uma barreira a ser superada no 
caminho da redução das desigualdades. 

A política nacional de saúde indígena necessita ser mais indígena que nacional, pois é para 
os índios, mas ainda hoje está centrada nos conceitos e aspectos sociais, econômicos, políticos, 
culturais e organizativos da sociedade nacional. 
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A extensão da cobertura nas aldeias e a manutenção de uma rede resolutiva e culturalmente 

sensível de atenção à saúde são caminhos insubstituíveis para a promoção da desejada equidade 
que pode contribuir para a redução das desigualdades sociais e sanitárias que hoje incidem sobre os 
povos indígenas. 
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Resumo 
O texto apresenta análises sobre as formas assumidas diante da inserção a novos valores culturais 
que contribuíram na construção dos hábitos alimentares encontrados na Amazônia desde a época 
colonial até os dias atuais. Para tanto, houve a necessidade de resgatar os relatos dos europeus que 
descreveram fatos da cotidianidade indígena encontrada na região, refletindo o pensamento social 
amazônico, os fatos da historicidade e a dimensão simbólica dos hábitos alimentares dos povos 
indígenas amazônicos. No trabalho se encontra um diálogo interdisciplinar com os aspectos 
geográficos, antropológicos e sociológicos presentes na temática estudada com a finalidade de 
interpretar de que maneira os moradores de áreas de assentamentos amazônicos se encontram 
inseridos no processo de globalização que estáá influenciando diretamente nas mudanças dos 
hábitos alimentares regionais e o processo de interdependência encontrado entre o modo de vida 
rural e o modo de vida urbano nas áreas de estudo. 
 
Palavras chave: Modo de vida; Cotidiano; Hábito alimentar; Assentamentos rurais; 
 
Abstract 
This work introduce an analysis about the assumed shapes up to the insertion of new cultural values 
that contributed in the construction of eating habits in Amazon since the colonial period until the 
present day. Therefore there was the necessity of rescued from European reports that described the 
indigenous everydayness found in the region, reflecting the social thinking of amazons indigenous 
people, those historicity facts and symbolic dimension from amazon indian peoples eating habits. This 
work has ainterdiplinary dialogue with geographical aspects, anthropological and sociological 
presented into studied theme in order to interpret how residents from areas of Amazonian settlements 
that find themselves inserted in the globalization process which isinfluenced directly in changing 
regional eating habits and the interdependence between rural and urban lifestyles in researched 
areas.  
 
Keywords: lifestyle; everydayness; Eating habits; rural settlements; 
 
 
Introdução 
 

Pesquisas sobre os hábitos alimentares vivenciados por indivíduos de uma determinada 
região exigem do pesquisador o resgate dos processos históricos direcionados para a questão social, 
cultural, econômica, política, nutricional e principalmente antropológica. É importante perceber que, 
embora os hábitos alimentares comecem a ser moldados desde o nosso nascimento, os mesmos não 
são definidos ao acaso, pois os mesmos fazem parte da cultura alimentar do grupo social onde o 
indivíduo nasceu, determinando seu comportamento, suas preferências gastronômicas e grande parte 
das escolhas sobre o tipo de alimentação a ser consumida em seu ambiente familiar.  

Nesse sentido, os questionamentos  abordados neste trabalho desenvolveram-se a partir de 
pesquisas de campo aplicadas no Projeto de Assentamento Paquequer. Esse assentamento foi 
criado através da Portaria do INCRA SR (15) nº 112 de 27.11.98, publicado no Diário Oficial da União 
nº 233 de 04.12.98, com uma área de 5.354,4117 hectares, localizado no município de Nova Olinda 
do Norte, estado do Amazonas. O assentamento pesquisado localiza-se em área de terra firme 
amazônica e configura um modelo tradicional de assentamento criado oficialmente em 05 de janeiro 
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de 1999, pela Portaria INCRA/Distrito Federal – DF/Nº 269, de 30/11/1984 e matriculado em nome da 
União, sob o nº 1.888, livro 2-2, folha 88/89, no Cartório de Registro de Nova Olinda do Norte. O 
referido assentamento está localizado na margem esquerda da Estrada Vicinal NON. - Curupira, Km. 
15, Gleba de Abacaxis.  

Atualmente, residem na área do assentamento 357 famílias assentadas, ocupando lotes 
que possuem em média 14,316 hectares. As dificuldades vivenciadas por essas famílias estão 
relacionadas com a questão da espacialidade local, as quais interferem diretamente no modo de vida 
regional e nos mecanismos de transporte para retirar sua produção agrícola da área do assentamento 
para levar até a cidade. É importante assinalar que o ato de consumir qualquer tipo de alimento não 
está ligado apenas à necessidade de suprir as funções biológicas de sobrevivência, pois a 
alimentação humana se complementa no conjunto de necessidades que envolvem as especificidades 
locais, culturais, econômicas e sociais, proporcionando ao pesquisador a análise comportamental 
envolvida nas culturas que as diferenciam, nos permitindo perceber que cada povo tem uma maneira 
de comer. Portanto, a alimentação se torna parte do patrimônio cultural de determinado povo e o tipo 
de alimento consumido passa a ser a representatividade simbólica cultural.  

A extensão territorial do Brasil e as especificidades regionais nos permitem identificar a 
diversidade cultural que o classifica como um gigantesco “caldeirão étnico”, evidenciando as 
simbologias culinárias que caracterizam os lugares e os transformam em símbolos regionais: o 
acarajé baiano; o churrasco gaúcho; a feijoada carioca; o queijo mineiro e a farinha de mandioca dos 
povos da Amazônia. Assim sendo, amparados nas peculiaridades alimentares regionais como 
elemento cultural, neste trabalho será discutido a representatividade alimentar no cotidiano da 
sociedade, tendo em vista que cada povo apresenta maneiras representativas junto ao ato de comer, 
influenciando para que surja um patrimônio alimentar e gastronômico bastante diversificado em todo 
território brasileiro e, especificamente, na Amazônia. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

As abordagens sobre os padrões alimentares apresentadas neste artigo estão teoricamente 
amparadas em Roberto DaMatta (1986), pois se entende que é importante estabelecer uma diferença 
entre o ato de comer e o hábito alimentar encontrado na diversidade dos lugares brasileiros. A raiz 
lefreviana fornece o suporte teórico nas abordagens sobre o cotidiano, aqui discutido. O texto está 
subdividido em três subitens. No primeiro, realizamos análises sobre os aspectos culturais 
alimentares e o seu reflexo no cotidiano. No segundo, apresentamos um resgate da memória 
histórica para revelar o alimento como a essência dos lugares amazônicos e por fim, apresentamos 
uma abordagem sobre as mudanças e permanências encontradas na produção e consumo alimentar 
dos assentados. 

A organização desse artigo amparou-se em trabalhos de campo realizados no período de 
2014 a 2016, no Projeto de Assentamento Paquequer, localizado no município de Nova Olinda do 
Norte – Amazonas e nos trabalhos de pesquisa realizadas pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas das 
Cidades da Amazônia Brasileira (NEPECAB / Departamento de Geografia da Universidade Federal 
do Amazonas), o qual realiza desde 2010 pesquisas sobre as mudanças nos padrões alimentares 
encontrados na rede urbana do Médio e Alto Solimões, coletando dados para o projeto que tinha 
como título “Do peixe com farinha à macarronada com frango: uma análise sobre as transformações 
na rede urbana no Médio e Alto Solimões pela perspectiva dos padrões alimentares” (Processo nº 
475311/2010-8) – Edital MCT/CNPq Universal.  

Para DaMatta (1986) é importante perceber que o ato de se alimentar envolve um conjunto 
de possibilidades alimentares comestíveis que irão variar de acordo com cada sociedade, revelando 
especificidades e diferenciações culturais, pois os hábitos alimentares de um povo é parte integrante 
da sua bagagem cultural. No caso dos hábitos alimentares amazônicos, a herança indígena e a 
relação de produção alimentar com a terra é muito marcada pelo cultivo de mandioca nas áreas de 
várzea ou de terra firme onde é realizada a queimada para o roçado e as atividades de subsistência 
para a produção da farinha de mandioca, alimento marcante e muito presente no prato dos 
moradores que vivem na zona rural e na zona urbana das cidades amazonenses.  

O trabalho ampara-se na análise dedutiva sobre o senso comum para realizar a construção 
da morfologia social sobre o tema, com base nas representações coletivas encontradas nas áreas do 
assentamento amazônico citado, com o propósito de avaliar como se apresenta o panorama de 
contrastes dos hábitos alimentares encontrados na Amazônia, na busca do entendimento das 
minúcias escondidas nas essências de suas relações sociais, visto que, os estudos sobre cotidiano 
permitem ao pesquisador realizar os recortes sobre a realidade estudada. A escolha da área de 
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estudo é um recorte da pesquisa de tese que está sendo desenvolvida pela autora junto ao Programa 
de Pós-Graduação em Sociedade e Cultura na Amazônia (PPGSCA/UFAM, 2014), com o objetivo de 
identificar as mudanças e permanências ocorridas nos hábitos alimentares de populações residentes 
em áreas de assentamentos rurais de várzea e de terra firme do Amazonas, amparada na análise 
isotópica das unhas dos assentados, verificando as implicações na Segurança Alimentar dos 
mesmos.  

A pesquisa exige a coleta de dados qualitativos e quantitativos (CRESWELL, 2010) como 
uma metodologia viável para testar as teorias objetivas entre as variáveis coletadas. Neste artigo se 
encontram os dados preliminares da abordagem qualitativa de um trabalho de pesquisa desenvolvido 
junto ao universo de 75 unidades familiares residentes no Assentamento Paquequer, beneficiadas 
pelo Programa Bolsa Família, com a finalidade de realizar o levantamento dos recursos alimentares 
disponíveis no município (plantados, manufaturados, provenientes de extrativismo e 
ultraprocessados) a partir da coleta de dados resultantes de entrevistas semi estruturada aplicadas 
em cada unidade familiar, amparadas na Escala Brasileira de Segurança Alimentar nos domicílios 
dos assentados, conforme metodologia desenvolvida por Correa (2007), com a aplicação de 
formulário para avaliar a frequência alimentar e Método Recordatório de 24 horas. O Método 
Recordatório de 24 horas é o instrumento mais empregado no mundo e no Brasil para quantificar e 
definir todos os alimentos e bebidas consumidos nas 24 horas precedentes ao dia anterior em 
indivíduos e populações. O mesmo foi aplicado em janeiro de 2016 com a finalidade de coletar 
informações sobre o perfil alimentar dos assentados no período da vazante dos rios amazônicos. 

 
 

O alimento como cultura e seu reflexo no cotidiano 
 

Segundo Roberto DaMatta (1986, p.31-32), a comida apresenta as possibilidades 
simbólicas que nos permite analisar a mediação existente entre a cabeça e a barriga, entre o corpo e 
a alma, operando simultaneamente com uma série de códigos culturais: 

 
[...] o gustativo (que distingue o salgado do doce e do amargo; o gostoso do 
péssimo; o quente do frio, o código de odores (que permite separar dos outros o 
alimento que tem bom cheiro e está sadio e bom), o código visual (que nos faz 
comer ou não algum alimento com os olhos, ou recusá-lo por sua aparência, tendo 
ou não 'olho maior do que a barriga') e, ainda, um código digestivo, posto que no 
Brasil também classificamos os alimentos por sua capacidade de permitir ou não 
uma digestão fácil e agradável. Ora, é precisamente essa possibilidade de síntese e 
de equilíbrio entre o olho e a barriga – a parte de cima do corpo e sua parte de baixo 
– que a relação entre o cru e o cozido ajuda e consegue, entrenós, realizar. 

 
Para o autor, ao se realizar pesquisas sobre os hábitos alimentares de determinada 

sociedade, precisa-se entender a diferenciação existente entre alimentação (o ato de comer) e 
hábitos alimentares (representação social alimentar), tendo em vista que há distinção muito forte 
entre comida e alimento. Este fato se faz presente na organização do sistema social brasileiro, pois o 
ato de se alimentar envolve o reconhecimento da identidade cultural que absorve as dimensões 
sociais, políticas e econômicas de determinado grupo social, tornando-se importante diferenciar 
alimentação e hábito alimentar. Sobre isso DaMatta (1986, p.34-35) afirma: 

 
[...] saber comer é algo muito mais refinado do que o simples ato de alimentar-se. Os 
americanos, sabemos, inventaram a chamada fast-food (alimento rápido) e, por 
causa disso mesmo, podem comer em pé, sentados, com estranhos ou amigos, sós 
ou acompanhados. Comem também misturando o doce com o salgado, e uma de 
suas preocupações básicas é, com raras exceções, comer para viver, comer, entre 
eles, é um ato que pode ser profundamente individual. Para nós, brasileiros, nem 
tudo que alimenta é sempre bom ou socialmente aceitável. Do mesmo modo, nem 
tudo que é alimento é comida. Alimento é tudo aquilo que pode ser ingerido para 
manter uma pessoa viva, comida é tudo que se come com prazer, de acordo com as 
regras mais sagradas de comunhão e comensalidade. Em outras palavras, o 
alimento é como uma grande moldura; mas a comida é o quadro, aquilo que foi 
valorizado e escolhido dentre os alimentos; aquilo que deve ser visto e saboreado 
com os olhos e depois com a boca, o nariz, a boa companhia e, finalmente, a 
barriga. O alimento é algo universal e geral. Algo que diz respeito a todos os seres 
humanos: amigos ou inimigos, gente de perto ou de longe, da rua ou de casa, do 
céu ou da terra. Mas a comida é algo que define um domínio e põe as coisas em 
foco. Assim, a comida é correspondente ao famoso e antigo ‘de comer', expressão 
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equivalente à refeição, como de resto é a palavra comida. Por outro lado, comida se 
refere a algo costumeiro e sadio, alguma coisa que ajuda a estabelecer uma 
identidade, definindo, por isso mesmo, um grupo, classe ou pessoa [...]. 

 
O resgate das contribuições culturais trazidas para o Brasil por brancos e negros as quais 

foram difundidas junto aos hábitos alimentares dos povos indígenas que aqui se encontravam, 
permitem entender a ideia “somatória” das influências gastronômicas que permeiam a mesa dos 
brasileiros. Assim sendo, é fundamental a realização de uma abordagem interdisciplinar sobre a 
complexidade dos hábitos alimentares regionais e do seu reflexo no cotidiano da sociedade, por 
permitir revelar a essência daquilo que foi vivido e das “rugosidades” que resultaram desse processo.  

Estudos sobre o cotidiano nos revelam a riqueza do processo de interação entre os 
indivíduos e os espaços onde realizam a sua representação, pois o cotidiano se concretiza com a 
memória, com a dinamicidade e com a dialética impulsionando reflexões sobre tudo aquilo que dentro 
dele venha a permitir o vírus da própria mudança, possibilitando a produção de novos conhecimentos 
amparados na essência das relações sociais cotidianas.  

É importante reconhecer que tais relações não comportam somente aquilo que é visualizado 
ao primeiro olhar, ou seja, a exterioridade, pois nas relações cotidianas pessoais ou coletivas se 
expressam todos os atos vivenciados pelos grupos sociais, entre eles o ato de comer. A junção dos 
saberes e dos conhecimentos formam o cotidiano posto que é nele “que se tem prazer ou se sofre o 
aqui e agora” (LEFEBVRE,1991, p. 27). Sendo o cotidiano o motor da transformação, tem-se a 
necessidade de estudá-lo para conhecer as suas particularidades como instrumento de 
transformação. 

Bourdieu (2012) sustenta que as ações do cotidiano traduzem a abstração da realidade 
envolvida no conceito de habitus, configurando assim as percepções que os indivíduos adquirem no 
momento que realizam as suas experiências sociais no campo simbólico, material, corpóreo ou 
cultural, permitindo que assim o indivíduo veja, pense e reaja nas mais variadas situações, refletindo 
o seu estilo de vida e seu caráter moral, político e estético. 

O modo de se alimentar vivenciado dentro do assentamento, se estabelece amparado ao 
estreito vinculo firmado com a zona urbana de Nova Olinda do Norte, configurando a maneira como 
os assentados estabelecem suas relações sociais e econômicas embalados em incessante 
movimento populacional que constrói, destrói e reconstrói múltiplas realidades socioculturais, 
originando na zona rural. Lefebvre (1991) afirma que as transformações vivenciadas nas áreas rurais 
podem ser sentidas e visualizadas na lentidão que desobedece a velocidade da lógica mecânica 
exigida pelo capital, porém, mesmo de forma dessemelhante denotam a essência naquilo que se 
reconstrói sobre novas ou antigas formas de agir, pensar e produzir. 

O comportamento social direcionado para o ato de comer e de adquirir alimentos capazes 
de saciar a fome dos indivíduos é vivenciado por todos os seres humanos do planeta. No caso 
amazônico, algumas ideias relacionadas com o ato de se alimentar nos foram impostas pelos 
colonizadores (uso de pratos e talheres), embora ainda encontremos fortes traços de produtos 
utilizados na culinária indígena regional (uso de cuias, paneiros e cerâmicas). Segundo Nunes 
Pereira (1974), enquanto o elemento negro ainda não tinha sido introduzido na Província do 
Amazonas, houve uma proporção impressionante de escravização indígena ao longo do rio Solimões, 
Madeira, Negro e Branco, que impôs de forma gradativa mudanças nas atividades de subsistência 
local e a imposição determinante para aquisição de novos hábitos alimentares.  

 
 

A alimentação na Amazônia: a memória, a história e a essência do lugar 
 
Ao realizarmos o resgate das narrativas históricas para buscar o entendimento de como se 

apresentava o panorama da alimentação na Amazônia no momento da chegada dos colonizadores, é 
importante avaliarmos alguns processos distintos que demonstram o posicionamento do narrador, o 
momento histórico em que a narrativa foi escrita e o lugar onde se desenvolve a narrativa.  

Segundo Paul Ricouer (1913, p. 15), nenhuma interpretação histórica pode vir a se constituir 
desassociada ao modo de compreensão de determinado momento histórico, daí a necessidade de se 
resgatar a sua filosofia hermenêutica para renovarmos o desejo de dialetizar, refletir e interpretar a 
nossa compreensão sobre os fatos que são narrados. Sobre isto o autor afirma que: 

O mundo exibido por qualquer obra narrativa é sempre um mundo temporal: o tempo 
torna-se tempo humano na medida em que está articulado de modo narrativo; em 
compensação, a narrativa é significativa na medida em que esboça os traços da 
experiência temporal.  
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Paul Ricouer (1913) defende que será por meio da apropriação do esforço por existir e do 
desejo de aprender a ser, que se atinge o ato da reflexão. É preciso que cada indivíduo realize o 
olhar interdisciplinar e retorne à hermenêutica dos signos, dos símbolos e dos textos onde se 
encontram os relatos de uma realidade objetiva para conseguir informar com perspicácia aquilo que 
se encontra relatado, pois a narração de determinado fato histórico nos permite a compreensão e o 
entendimento de nós mesmos em uma dimensão temporal.  

A partir do século XVII a Amazônia passou a despertar uma gama de interesses científicos, 
se tornando tema universal a povoar o imaginário dos povos europeus motivados principalmente 
pelos relatos que os viajantes, cronistas e cientistas realizaram sobre a região desde as primeiras 
expedições de reconhecimento. Segundo Renan Pinto, estudiosos e pesquisadores como Samuel 
Fritz, La Condamine, Montaigne, Buffon, Pe. João Daniel e Alexandre Rodrigues Ferreira, após 
viajarem por alguns anos no vasto território que seria mais tarde denominado como Amazônia, 
reuniram ricas informações, desenhos, descobertas, inventários e estudos minuciosos que permitiram 
o mapeamento das espacialidades e do modo de vida, costumes, línguas, mitos e conhecimentos dos 
povos indígenas que aqui viviam. Sobre isso Renan Pinto (2005, p.98), afirma: 

 
Investigar a história das ideias que dão forma ao pensamento social sobre a 
Amazônia implica retomarmos obrigatoriamente a leitura de autores centrais do 
pensamento moderno, entre os quais têm sido frequentemente estudados à luz de 
novas abordagens, Montaigne, Montesquieu, Hobbes, Rousseau e Hegel, da mesma 
forma que também fica implícita a ideia de que é necessário prosseguir buscando, 
nas diferentes manifestações do pensamento filosófico e social que acontecem após 
esses autores, o desenvolvimento de ideias matrizes por eles formuladas, ou o 
acontecimento de novos conceitos e noções sugeridos pela emergência de novos 
postulados e paradigmas. 

 
Ao se comparar o passado e o presente percebe-se o quanto a História, a Geografia e a 

Antropologia são fundamentais na formação do trabalho de pesquisa interdisciplinar, demonstrando o 
quanto é essencial o entendimento de questões relacionadas com a identidade, com as diferenças 
étnicas e com as pluralidades culturais para se perceber como nos vemos e como somos vistos no 
imaginário global.  

Os hábitos alimentares de determinada região estão intimamente associados ao seu 
contexto cultural. A leitura da obra do Pe. João Daniel (1722-1776) oferece a compreensão 
enriquecedora e esclarecedora sobre a teia sociológica traçada entre habitantes, animais e 
ecossistemas amazônicos estruturando-se em critérios geográficos, ecológicos e culturais. Seus 
escritos permitem o olhar iluminista sobre a Amazônia proporcionando ao leitor uma série de 
narrativas surpreendentes que divagam entre o real e o imaginário sem comprometer o grande 
inventário das riquezas encontradas na região. 

O volume 2 dos relatos de Pe. João Daniel, sobre o Tesouro Descoberto no Máximo Rio 
Amazonas (2004, p. 25), escrita no século XVII, permite perceber as estratégias utilizadas pelos 
Jesuítas na Amazônia para realizar a maior experiência de agricultura, extrativismo e agroindústria 
amparada totalmente na experiência observada no modo de vida e nas singularidades dos hábitos 
alimentares vivenciados pelos povos indígenas da região, embora os Jesuítas tentassem restringir 
gradativamente o uso da mandioca em detrimento do milho, arroz e feijão com a finalidade de trazer a 
modernização para a região. Apesar disso, a mandioca e a macaxeira sempre representaram traços 
marcantes nos hábitos alimentares regionais. 

 
[...] para o que há de saber que os seus naturais nem usam de grão para o pão 
ordinário ou quotidiano como usam as mais nações do mundo; nem de farinha de 
pau como os mais índios do Amazonas. O seu pão são frutas, e raízes, que comem 
ou assadas, ou cozidas ou cruas, como são pacovas, jeticas, batatas, e 
principalmente as raízes chamadas macaxeiras [...] há muita abundancia de 
pacovais por entre aquelas matas, com grande conveniência dos que sobem rio 
acima a colheita do cacau, e salsa, porque nelas acham sempre muita abundância 
de frutos, com que se sustentam. Porém as raízes principais de que usam em lugar 
de pão são as macaxeiras.   

 
O caráter naturalista e descritivo do autor permite perceber claramente que a adoção da 

macaxeira e da mandioca na alimentação indígena nunca foi vista com aprovação, aos olhos dos 
Jesuítas, os quais passaram a classificá-la como cultura praticada por povos indolentes e 
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preguiçosos em virtude de não exigir cuidados agrícolas mais refinados e impulsionar o processo de 
queimadas na região. Sobre isto, o Pe. João Daniel (2004, p. 165) afirma que: 

 
[...] e são tantos os impedimentos aos que de novo quiserem povoar aquelas terras 

[...] e por isso se deve buscar outra melhor economia para a precisa agricultura; e 
ainda no caso que não houvesse tantos inconvenientes nesta praxe, senão só o não 
fazer as terras estáveis, e permanentes, bastava para se desprezar esta praxe; e no 
caso que os apaixonados de farinha-de-pau persistam que para o seu cultivo são 
necessárias todas essas condições, direi eu, e mostrarei, que o cultivo da maniva 
para a farinha-de-pau é um grande impedimento para a povoação do Amazonas.  

 
As minuciosas descrições realizadas pelo Pe. João Daniel (2004, p. 303), relatam com 

detalhes como eram realizadas as pescarias ao longo do rio Amazonas e seus afluentes e a fartura 
de alimentos que era consumida por seus habitantes, demonstrando o quanto era óbvia, já no século 
XVIII, a preocupação desse naturalista com o desequilíbrio ambiental e com a defesa do meio 
ambiente. 

 
Até agora disse algumas providências necessárias para haver abundância de 
pescado nas cidades, e povoações; agora apontarei outras providências necessárias 
para haver abundância de peixe nos rios. Faz admirar a brevidade com que se 
fazem estéreis de peixe muitos rios nos estados do Amazonas, que poucos anos 
antes eram abundantíssimos! Basta fundar-se alguma povoação sobre a margem de 
algum rio abundantíssimo de pescado, para brevemente ficar estéril. [...] E se 
buscarmos a causa original desta diferença acharemos, e assim o confessam os 
mesmos moradores, que é o uso e abuso dos timbós, e mais venenos de que 
costumam usar na pescaria; há também o bagaço das canas-de-açúcar que os 
senhores de engenho costumam deitar nos rios. [...] Quando aos venenos do timbó, 
sabem todos que basta tosquiar em algum lago, ou riacho, uma vez, para já o peixe 
não entrar nele por alguns dias, além de morrer todo o peixe, que na ocasião do 
timbó há dentro, ou seja o peixe grande, ou miúdo, e continuando por alguns outros 
dias a bater o timbó se faz estéril por muito tempo, e assim sucede aos mais rios.  

 
No volume 1, em seu 14º capítulo, o Pe. João Daniel . (2004, p. 133-134) impressiona com a 

descrição de detalhes sobre o consumo de anfíbios na alimentação regional, pois o intenso consumo 
da carne de tartaruga na região, rendeu ao animal a alcunha de “galinha do Amazonas” por parte dos 
europeus: 

 
[...] as suas carnes nas maiores, especialmente estando magras, são algumas cousa 
duras, e secas; mas se dão em mãos de um bom cozinheiro, sabem como gaitas, ou 
se convertem como carneiros estofado, ou ensopado, ou como porco de fricassé, ou 
como galinha. O seu sarapatel, e sangue em nada se distingue do sarapatel, e 
sarrabulho de porco, se é bem cozinhado. De cada tartaruga fazem sete ou mais 
ministras diversas e todos a saber: sarapatel; sarrabulho; peito assado; fricassé; 
cozido; sopa e arroz. Isto é usual, que em casa particulares ainda fazem mais 
guisados, especialmente se ela está com seus ovos; e se é das maiores, uma só 
pode dar de comer a uma comunidade [...] Também fazem manteiga de seus ovos, 
que para isso são ótimos, por serem quase tudo gema, e em tanta abundancia, que 
há moradores que fazem 600, 800, e 1000 potes dela [...] ordinariamente fazem 
também seus negócios destas manteigas por princípio, e provimento de tartarugas, 
assim para comerem no decurso da viagem [...] É incrível a muita manteiga que sai 
todos os anos do rio Amazonas. Talvez, que seja pela sua abundancia, e barateza, 
não cuidem na manteiga de vaca [...] Os quatro inimigos são os índios naturais, que 
nas tartarugas tem o seu principal sustento; e por isso há nações que vivem, e tem 
as suas povoações sobre os lagos em estacas; porque neles tem abundancia [...] e 
pouco seria se comessem só os grandes, mas também passeiam às praias à caça 
dos ovos, de que fazem seus guisados, e um deles não é despeciente; é uma massa 
composta deles, e de farinha de pão que torram ao fogo, ou no forno. [...] mas 
depois que às tartarugas sobrevieram mais estes inimigos (os europeus), as 
desbastaram tanto, e fizeram nelas tal destroço, que já em muitas paragens, onde 
antes a multidão delas impedia o navegar, hoje não se pode colher uma. 
 

Na obra Viagem Filosófica de Alexandre Ferreira (1972, p. 164), escrita na expedição 
realizada na Amazônia no período de 1783-1792, se encontram reunidos os saberes locais capazes 
de traduzir as práticas culinárias representativas no momento em que este pesquisador realizou suas 
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viagens pela Amazônia. Seus relatos também testemunham o desastre ecológico relacionado com o 
uso abusivo das carnes de tartaruga e de peixe boi que eram consumidos e intensamente 
comercializados ao longo de todo o vale amazônico, de forma predatória e irracional. Para Ferreira, a 
tartaruga podia ser comparada como a “vaca cotidiana das mesas portuguesas”, enumerando com 
detalhes as preferências, variedades e a importância de conhecer a tradição da culinária indígena ao 
elaborar os mais variados pratos, os quais foram, ao longo dos anos, se combinando com a culinária 
portuguesa, sendo inovados e aproveitados de outras maneiras: 

 
Uma tartaruga dá de comer a 10 pessoas, assim está arbitrada uma para cada 10 
soldados e às vezes sobra para quem saiba aproveitá-la. Dela fazem os mesmos 
pratos que a carne de vaca: cozida, assada, guisada, picada, nos pastéis, nas 
empadas, com arroz, cozido com bucho, à imitação do arroz com dobrada; o bucho 
guisado, os miúdos cozidos no mesmo casco servido como de panela a que 
chamam de sarapatel, ovos fritos ou assados, etc. [...] as mãos e pés são as partes 
mais saborosas que se comem: a mucilagem da pele é muito desenfastiada: os 
fígados assados, embora não sejam tão agradáveis ao paladar como o dos jabutis, 
não deixam de ter sua delicadeza [...] um dos pratos mais estimados nas mesas 
para os convidados é o picado, servido na concha inferior e por isso dispensa prato. 
A carne assada come-se com mais apetite, a guisada imita a do carneiro assim 
preparada e talvez o exceda em sabor, o bucho cozido com arroz é feito da mesma 
maneira com em Portugal, e chama-se de dobrado. 

 
Ainda hoje, mesmo sendo proibida a comercialização deste anfíbio na região amazônica 

pelo IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos), com a finalidade de conter a 
matança das tartarugas na região, os pratos delas originados ainda são muito apreciados nas mesas 
das famílias amazonenses principalmente em épocas de festejos, pois “uma boa tartarugada” é 
prenuncio de comemoração de algum acontecimento célebre quer seja na família ou em festividades 
de santo. Os relatos de Alexandre Ferreira demonstram que o hábito alimentar de consumir peixes e 
carne de tartarugas na região, é um hábito milenar que se perpetua na culinária regional até os dias 
atuais. 

Os valores culinários e a variedade de alimentos proporcionam à mesa amazônica um 
complexo alimentar de cores e sabores próprios por apresentarem preparos e utilização 
predominantemente indígena que permanecem se perpetuando entre as gerações. Sobre isso, 
Leandro Tocantins (2000 p. 134-141) afirma que: 

 
[...] é notório o uso pouco difundido de saladas verdes na mesa regional, inclusive 
nas capotais [...] a alimentação popular não é adequada ao clima, deixando de 
alcançar os índices propostos para uma alimentação balanceada. Embora de modo 
superficial, impressione a vista, ao olfato, à pituitária, na realidade ressente-se, na 
maneira como é utilizada [...] O leite é um grande ausente na alimentação regional 
[...] a culinária amazônica, é só constatar a primeira vista, salpica-se neste ou 
naquele prato – mesmo os que vieram de fora – de temperos e gostos indígenas [...] 
Aliás, se desaparecessem essas tradições, não só ficaria empobrecida a mesa 
regional, mas a brasileira, que por sua vez se enriqueceu desses valores, numa 
espécie de sincretismo culinário.  

 
Na década de 1960, Djalma Batista (2007) já alertava para a necessidade de se avaliar a 

qualidade alimentar dos povos que vivem na Amazônia, pois muito embora os relatos dos naturalistas 
que visitaram a região na época da conquista sejam unânimes em afirmar a fartura e a facilidade de 
alimentação consumida pelos moradores, o baixo consumo de leite, carne, ovos e seus derivados 
prejudicavam principalmente as crianças em fase de crescimento por não disporem de leite para sua 
alimentação. O autor afirma que a base da alimentação regional naquele momento se desenvolvia 
concentrada no consumo de peixe, na mandioca e nos frutos coletados nas florestas. No entanto, a 
periodicidade realizada pela natureza para a produção desses frutos na floresta, acabava obrigando 
os habitantes a utilizarem extensas áreas florestais para a coleta dos mesmos. Segundo Djalma 
Batista (2007, p. 80), em determinadas épocas do ano, no período da ausência de alguns alimentos, 
a população era obrigada a consumir enlatados agravando ainda mais a pobreza de nutrientes no 
cardápio doméstico, afirmando que:.  
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As crianças não tem leite, exatamente porque o gado é muito pouco, mal distribuído 
e destinado ao corte e o leite industrializado inacessível por motivos econômicos: 
passam diretamente do seio materno para a dieta do adulto sobrevivendo à diarréias 
e distúrbios nutritivos graças a penas a seleção natural. No interior, vi crianças de 6 
meses sendo alimentadas com peixe cozido e pirão de farinha. 

 
Com relação à questão alimentar encontrada na Amazônia, o autor defendia a ideia de 

misturar a farinha de soja à tradicional farinha de mandioca para enriquecer o valor protéico do 
alimento mais consumindo na região, porém, é fundamental ressaltar que a introdução da soja na 
alimentação dos povos da Amazônia para o mesmo, era vista como importante no sentido de realizar 
a complementação alimentar e não como um pretexto para dar início à implantação da agroindústria 
de exportação de soja na região. 

 
 

Do uso da terra à produção de alimentos: mudanças e permanências 

A comparação dos hábitos alimentares vivenciados no período colonial se faz necessária 
para entendermos as trocas sociais (passadas e atuais) vivenciadas pelos povos da Amazônia com a 
natureza. É da relação entre os homens e destes com a natureza que se estabelece o uso da terra 
como provimento essencial para o sustento familiar com a finalidade de realizar a produção de 
alimentos, configurando uma ação campesina que ao longo dos séculos passou a gerar conflitos 
agrários em todo o planeta e especificamente na América Latina, pela valorização da terra com a 
entrada dos agronegócios, afetando diretamente a produção agrícola familiar e a qualidade dos 
alimentos produzidos nas zonas rurais pela uso exagerado de agrotóxicos. 

Atualmente na América Latina mais de três milhões de pessoas se classificam como 
campesinos rurais. O século XXI apresenta uma série de grandes conflitos alimentares relacionados 
com a questão do uso da terra para produção de alimentos. Segundo Bartra (2011), a tendência 
capitalista em todos os lugares do planeta permite a exploração por especuladores e latifundiários na 
compra e venda de terra, fazendo com que o capital perca o interesse pela produção campesina e 
passe a se direcionar para as atividades agroindústriais.  

A compra de terra movimenta negócios que envolvem elevada especulação global, 
originando o encarecimento da produção de alimentos, a crise na agricultura e a escassez dos 
produtos alimentícios e, consequentemente, maior exploração dos recursos naturais e mais 
especulação junto aos setores responsáveis pela produção de alimentos. 

A relação de produção e o modo de vida nas zonas rurais do Amazonas é realizada também 
pelo grau de acesso à terra. Para os moradores dos lugares amazônicos, o empobrecimento da 
natureza e a dificuldade de acesso a terra são preponderantes para os impulsionarem o abandono do 
campo, se direcionando para as cidades, mesmo que isto represente tempo de carência para se 
contrapor com o tempo de fartura alimentar daqueles que um dia viveram nas zonas rurais do 
Amazonas.  

Reflexos desse processo social são encontrados em áreas de assentamentos rurais do 
Amazonas, pois basicamente as unidades agrícolas criadas dentro de um projeto de assentamento 
instalado pelo INCRA (Instituto de Desenvolvimento e Reforma Agrária) pertencem a um proprietário, 
que aceitou as condições impostas por este órgão federal justamente por não possuir condições 
econômicas para adquirir e manter um imóvel rural por outras vias. 

 Nos assentamentos rurais, os moradores assumem o compromisso de morar no lote que 
lhe foi concedido, utilizando-o para seu sustento com base na implantação da agricultura familiar que 
se desenvolve amparada em créditos bancários, assistência técnica e em outros tantos benefícios 
que pretendem “amparar” as famílias assentadas. No entanto, aos assentados que recebem essas 
condições de moradia e de produção agrícola familiar para continuar permanecendo no campo, se 
impõe a responsabilidade de garantir a produção de alimentos para o abastecimento das cidades, ao 
mesmo tempo em que, reduz a crise social provocada nas cidades pelo êxodo rural. 

Segundo o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia (INPA, 1992), a distribuição de lotes 
de terra na grande maioria dos assentamentos criados pelo INCRA no Amazonas, apresenta 
problemas com relação a questão jurídica da terra. Normalmente, os primeiros donos, em virtude da 
falta de infraestrutura encontrada dentro do assentamento, doam ou vendem ilegalmente os seus 
lotes para terceiros, originando muitos processos de burocratização para legalização e liberação de 
nova documentação fundiária. 

As dificuldades vivenciadas pelas famílias que se encontram estabelecidas em áreas de 
assentamentos rurais amazônicos estão relacionadas à questão do enfrentamento das distancias, da 
temporalidade e da espacialidade local, as quais interferem diretamente em seu modo de vida 
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regional e nos transportes de sua produção agrícola, a qual deveria ser encaminhada para ser 
vendida na cidade. A precária infraestrutura vivenciada pelos assentados é o principal fator que 
compromete a permanência dos mesmos no interior dessas áreas. Muitos alegam que se encontram 
extremamente desmotivados para continuar tentando produzir no local em virtude de não receberem 
incentivos e nem apoio para retirar sua produção agrícola do assentamento para vender na cidade, 
pois o valor pago ao transportador torna essa atividade muito dispendiosa. Outros alegam que a 
necessidade de dar continuidade à educação dos filhos e as dificuldades de acesso e transporte 
dentro do assentamento, principalmente na época das chuvas, os motivam a voltar a fixar residência 
na zona urbana, retornando ao assentamento somente nos fins de semana. 

Tais comportamentos demonstram que as unidades agrícolas familiares criadas com a 
finalidade abastecer as cidades, estão cada vez mais afastadas dos fins para que foram criadas, pois 
os lotes de assentamento passam a ser vistos como o “lócus” de moradia para os fins de semana, 
onde normalmente os assentados possuem pequena produção agrícola para o seu consumo, 
realizando atividades alternativas fora de sua propriedade, na zona urbana dos respectivos 
municípios onde se encontram instalados os assentamentos rurais. O estreito laço entre o rural e o 
urbano na vida dos assentados, gradativamente foi motivando as mudanças nos hábitos alimentares, 
pois com a dinamicidade das idas e vindas entre Nova Olinda do Norte e o Projeto de Assentamento 
Paquequer, os mesmos passaram a consumir em sua alimentação produtos industrializados e 
alimentos ultraprocessados com uma freqüência surpreendente, em detrimento dos alimentos 
naturais. 

O ato de obter e produzir alimentos se torna elemento simbólico capaz de demonstrar que a 
comida e a maneira como os alimentos são consumidos, embora pareçam ao primeiro olhar como 
atividades fisiológicas banais vivenciadas na vida cotidiana na zona rural ou urbana, se tornam na 
verdade elementos fundamentais para se entender a cultura de uma sociedade expressando a 
identidade cultural de um povo. No primeiro momento realizado com os entrevistados, quando foi 
aplicado o Método Recordatório de 24 horas, identificamos que, embora o consumo alimentar nos 
assentamentos rurais localizados em áreas de várzea ou de terra firme, sejam dominados pelo uso 
constante da farinha de mandioca e do pescado, o advento da globalização e o uso das antenas 
parabólicas dentro dos assentamentos rurais, trouxe influências que estimularam o consumo de 
alimentos ultraprocessados pela sua praticidade, rapidez em seu preparo e pela valorização do sabor 
ao serem degustados pelos assentados. Assim, gradativamente tais mudanças foram sendo 
introduzidas à mesa do amazonense e o consumo exagerado de produtos industrializados como 
macarrão instantâneo, frango congelado, salgadinhos, refrigerantes, alimentos embutidos e biscoitos 
recheados foram apontados como alimentos que são facilmente encontrados e amplamente 
consumidos nas áreas de assentamentos rurais onde estamos desenvolvendo o trabalho de 
pesquisa.  

Esse fato demonstra que os hábitos alimentares amazônicos estão passando por um 
processo de transição alimentar que pode ser observado quando comparamos o consumo alimentar 
realizado pela população mais idosa e o tipo de alimento consumido pela população amazônica mais 
jovem. Estudos realizados por Murrieta (2001); Schor (2013), Nardoto (2011) e Ellen Anjos (2015), 
sobre a Geografia da Alimentação no Médio Solimões, demonstram que está havendo 
gradativamente uma substituição do consumo de alimentos naturais (carne de peixe e de caça) em 
detrimento do consumo de alimentos industrializados, ou seja, embora a farinha de mandioca ainda 
se faça presente no prato dos amazônidas, o consumo de alimentos naturais vem sendo utilizado 
com menos frequência por essa população.  

Trabalhos de campo realizados em julho de 2015 e janeiro de 2016 nos permitiram observar 
um perfil inicial confirmando que essas mudanças retratam o processo de transição alimentar que 
está sendo vivenciado entre os moradores das áreas de assentamentos rurais no Amazonas. Este 
fato se tornou ainda mais preocupante quando essas informações foram associadas com as 
informações coletadas nas entrevistas realizadas pela Graduanda Ingrid Freitas, do Curso de 
Bacharelado em Geografia da Universidade Federal do Amazonas – UFAM e pesquisadora do 
Nepecab, que desenvolveu seu trabalho de pesquisa de PIBIC (PIB-H/0083/2015) trabalhando a 
temática “Abordagens sobre os hábitos alimentares no cotidiano de crianças em idade escolar 
moradores de assentamentos rurais do Amazonas”. Junto a estas informações também somamos o 
perfil epidemiológico dos assentados coletados junto a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Olinda 
do Norte – Amazonas (2015-2016), os quais revelaram o crescimento do índice de doenças crônicas  
classificadas pela elevação da pressão arterial, glicemia e obesidade, resultantes do tipo de 
alimentação consumida pelos assentados. 

As preocupações do mundo contemporâneo com questões relacionadas à sustentabilidade 
denotam que o modelo de desenvolvimento atualmente colocado em prática na esfera global se 
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revela insustentável e inadequado mediante os novos desafios ambientais enfrentados pela 
sociedade atual, principalmente quando analisamos o consumo alimentar de diferentes gerações que 
vivem nas cidades da Amazônia, as quais estão trocando os hábitos alimentares tradicionais e 
incorporando aquilo que está sendo classificado por pesquisadores como uma “dieta de 
supermercado” responsável por elevar o consumo de gordura, de sal e de açúcares na dieta 
alimentar, principalmente na época das cheias dos rios, quando o consumo de pescado é reduzido. 

O hábito alimentar regional vivenciado atualmente pelos povos da região amazônica, reflete 
os novos valores sociais, econômicos e culturais que se encontram inseridos em sua sociedade, 
expressando uma culinária contundente com os padrões consumistas da sociedade globalizada. 
Embora os hábitos alimentares sejam repassados de geração a geração, outros valores culinários 
estão sendo incorporados nas áreas interioranas da Amazônia e especificamente, nas áreas de 
assentamentos rurais onde estão sendo realizados os trabalhos de pesquisa, provocando mudanças 
no cotidiano dessa população e em seus hábitos alimentares. Alguns dos fatores responsáveis por 
essas mudanças nos padrões alimentares podem estar associados a  inserção da mulher no mercado 
de trabalho, que vê nos produtos industrializados uma alternativa para solucionar o tempo limitado 
que irá direcionar no preparo dos alimentos.  

A linguagem simbólica da figura feminina, principalmente nas áreas rurais de assentamentos, 
comporta uma complementaridade com o ato de alimentar-se, pois aquilo que será preparado e 
consumido à mesa passa pela aprovação da mulher que é a mãe de família, materializando o seu 
domínio na constituição familiar. Quando a mesma precisa se ausentar de seus domínios por motivos 
profissionais, novos arranjos internos são consumados no cotidiano dessas famílias e estes, estão se 
refletindo diretamente nas mudanças dos hábitos alimentares regionais amazônicos. 

 

Considerações Finais 

Os argumentos expostos neste artigo tiveram como objetivo direcionar futuras análises sobre 
as mudanças nos hábitos alimentares encontradas junto aos moradores de áreas de assentamentos 
rurais amazônicos com a finalidade de entendermos o processo de transição alimentar que está sendo 
vivenciado especificamente no Projeto de Assentamento Paquequer, em Nova Olinda do Norte – 
Amazonas. A principal hipótese que norteia o favorecimento das mudanças nos hábitos alimentares 
dos assentados, está associada ao aumento de renda pelo recebimento do beneficio do Bolsa Família 
por parte dos participantes das entrevistas. Esses assentados, de modo geral, ao se dirigirem até a 
zona urbana de Nova Olinda do Norte para receberem os seus benefícios, já realizam no centro da 
cidade as compras de alimentos ultraprocessados como a salsicha, calabresa, biscoitos recheados e 
refrigerantes juntamente com o consumo frequente de frango congelado. 

Nesse sentido, observamos previamente uma mudança nutricional significativa na prática 
alimentar dos assentados, demonstrando que os mesmos estão consumindo uma elevada quantidade 
açúcares e gorduras, obtidos nos gêneros alimentícios comprados na zona urbana do município e, em 
contrapartida, o consumo alimentar de produtos naturais como frutas, peixes e verduras, diminuiu 
consideravelmente, principalmente junto a população mais jovem. A pesquisa no referido 
assentamento ainda não foi concluída. Pretendemos realizar uma análise comparativa desse processo 
de mudança alimentar no período de enchente e de vazante dos rios amazônicos em  assentamentos 
localizados em ecossistemas de várzea e de terra firme. A fase da pesquisa apresentada neste artigo 
foi realizada no período da vazante do rios em ecossistema de terra firme, no entanto, os dados 
coletados nessa fase inicial do trabalho de pesquisa nos amparam no sentindo de dar continuidade ao 
processo de investigação nessas áreas, na tentativa de entendermos as causas e os riscos do 
processo de mudança dos hábitos alimentares em áreas específicas da Amazônia. 
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Resumo 
Os acidentes de trânsito vêm apresentando um incremento no Brasil e no mundo a cada ano. Em 
Jataí, há uma escassez de trabalhos que analisem os dados referentes aos acidentes o que se 
manteve mesmo após a implantação da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por 
Acidentes e Violências em 2010. Assim, com o intuito de identificar os principais cruzamentos em que 
ocorreram acidentes de trânsito na cidade de Jataí, o presente estudo teve por objetivo realizar a 
espacialização dos acidentes ocorridos na área urbana do município de Jataí - Goiás, no período de 
2013 e 2014 nos cruzamentos das duas vias com maior número de acidentes para esses anos. Os 
dados analisados foram coletados do relatório de ocorrências de trânsito disponibilizados pela 
Superintendência Municipal de Trânsito de Jataí (SMT) para esses anos, os quais são provenientes 
dos Boletins de Ocorrências de Acidentes de Trânsito. Para manipulação dos dados utilizou-se o 
software ArcGIS 10.1®. O estudo revelou que, de 2013 para 2014, os acidentes de trânsito 
aumentaram de 1.100 para 1.261 e as vias com maior número de ocorrências, foram a Avenida Goiás 
e Avenida Rio Verde. Essas vias possuem muitos polos geradores de tráfego, como lojas, bares, 
bancos, entre outros, o que consequentemente gera maior circulação de veículos e a ocorrência de 
acidentes. A espacialização dos acidentes se torna relevante, pois é possível identificar elementos 
adicionais que podem desencadear a ocorrências destes fatos. 
 
Palavras chave: Pontos Críticos. Violência no Trânsito. Geoprocessamento. Mobilidade Urbana. 
 
 
Abstract 
Traffic accidents have been increasing in Brazil and the world every year. In Jataí, there is a shortage 
of work that analyzes the accident data, and this continued even after the implementation of the 
National Policy for Reducing Morbimortality by Accidents and Violence in 2010. Thus, to identify the 
main crossingswhere occurred traffic accidents in the city of Jataí, this study had as objective to do the 
spatialisation of the accidents occurred in the urban area of the city of Jataí - Goiás, in the period of 
2013 and 2014 in the crossings of the two roads with the greatest number of accidents for those years. 
The data analyzed were collected from the report of traffic occurrences made available by the 
Municipal Transit Superintendence of Jataí (MTS) for those years. The data are from the traffic 
accident reports. For data manipulation, the ArcGIS 10.1® software was used. The study revealed 
that, between 2013 and 2014, traffic accidents increased from 1,100 to 1,261 and the streets with the 
highest number of occurrences were Goiás Avenue and Rio Verde Avenue. These streets have many 
traffic-generating poles, such as shops, bars, banks, among others, which in turn leads to greater 
traffic circulation and the occurrence of accidents. The spatialisation of accidents is relevant because it 
is possible to identify additional elements that can unleash the occurrence of these events.  
 
Key words: Critical points, Traffic Violence, Geoprocessing, Urban mobility. 
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Introdução 
 
 Os acidentes de trânsito são agravos que ocorrem todos os dias em nosso país, como 
consequência destes, temos vítimas fatais, absenteísmo nos postos de trabalho, famílias destruídas e 
pessoas com transtornos psicossociais. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os 
acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte entre todas as faixas etárias e a 
principal causa entre os 15-29 anos (OMS, 2015). Os dados do município de Jataí não são diferentes. 
Em Jataí há uma escassez de trabalhos que analisem os dados referentes aos acidentes de trânsito, 
o que se manteve mesmo após a implantação da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade 
por Acidentes e Violências em 2010.  

A efetivação dessa política permitiu a implantação das fichas de notificação das violências por 
causas externas, grupo que se enquadra os acidentes de trânsito, nas unidades de saúde, 
aumentando assim as informações acerca desses acidentes, o que vem complementar os dados 
presentes nos boletins de ocorrência e prontuários de vítimas de acidentes. Assim, surge a 
necessidade de estruturação de um banco de dados único que contenha as informações de cada 
caso. A análise dessas informações pode servir como suporte para subsidiar ações preventivas e 
corretivas, com vistas a uma redução no número desses acidentes. 

Dentro dessa temática, estudos sobre acidentes de trânsito, bem como sua espacialização 
visam realizar uma caracterização e localização desses acidentes, auxiliando, portanto, na 
elaboração de ações que busquem a qualidade de vida dos usuários de veículos motorizados e não 
motorizados, ou seja, é necessário identificar. 
 A geografia da saúde é o campo do saber que se preocupa em encontrar justificativas para o 
processo saúde doença e sua relação com o espaço em que elas ocorrem. Esse espaço, por Santos 
(1996), forma um conjunto de relações, os quais possuem funções de produção, circulação e 
consumo e formas. 
 Dentre essas formas, podemos citar o espaço rural e o espaço urbano tendo nesse último, 
várias modificações realizadas pelo homem. A modificação do espaço urbano se deu de forma 
acelerada, principalmente após a Revolução Industrial, fazendo com que o processo de urbanização 
acontecesse de forma desordenada o que trouxe várias consequências para população, 
principalmente o surgimento de várias doenças e agravos, como a violência no trânsito. “Os 
processos de urbanização que ocorreram nos países capitalistas periféricos na segunda metade do 
século XX tiveram impacto nos perfis de morbimortalidade das populações” (Bousquat e Cohn, 2004), 
colocando a questão urbana entre os temas abordados pela saúde. 
 Além de programas educacionais e penalidades que são aplicadas constantemente, há a 
necessidade de realizar uma análise dos locais de ocorrência desses acidentes para a identificação 
dos locais com maior ocorrência e os possíveis elementos que levaram a esses acontecimentos. 

A melhor forma para se localizar esses acidentes é através da representação deles em 
mapas. Esses mapas podem ser gerados a partir de técnicas de geoprocessamento, o que conforme 
Santos e Barcellos (2006), depende de um conjunto de bases tecnológicas e metodológicas para 
inserção no setor saúde. Porém, poucos são os trabalhos da área da saúde que enfatizam a violência 
no trânsito, devido à complexidade em se analisar os dados gerados, a partir dessa técnica, porém 
como esses mesmos autores ressaltam, são de extrema relevância para “realizar o mapeamento das 
doenças e agravos, realizar a avaliação de riscos, o planejamento de ações de saúde e a avaliação 
de redes de atenção” (Santos e Barcellos, 2006). Chagas (2011) acrescenta que, “esses estudos 
demandam a construção de bancos de dados e a realização de pesquisas sobre causas de 
acidentes, bem como para identificação de pontos com grande incidência de acidentes”. 
 Assim, com o intuito de identificar os principais locais com a maior quantidade de acidentes 
de trânsito na cidade de Jataí, o presente estudo teve por objetivo realizar a espacialização dos 
acidentes ocorridos na área urbana do município de Jataí - Goiás, no período de 2013 a 2014 das 
duas vias com maior número de acidentes para esses anos. 
 
 
A problemática urbana 
 
 As cidades surgiram no contexto da sedentarização do homem, devido à necessidade de 
fixação dos povos, de produção de excedentes e meios para escoá-los, da busca pela proteção entre 
outros fatores. Logo tornaram-se uma localidade central, formando um local de mercado com serviços 
de interesse comum onde a vida econômica acontecia. Em resumo, surgem como resultado de 
transformações sociais gerais de cunho econômico, tecnológico, político e culturais (Souza, 2005).  
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 Os diferentes tipos de organização existentes em uma cidade determinam os locais das 
classes e das áreas de negócio. Assim o primeiro problema apresentado se refere aos espaços de 
diferentes tipos existentes, que são provenientes das atividades que são desenvolvidas em 
determinada localidade.  Existem também, problemas relacionados com os espaços de moradia, 
trabalho, circulação e lazer (Souza, 2003). 
 O problema da migração das pessoas do campo para as cidades de forma desordenada 
contribuiu com o fenômeno conhecido por segregação urbana, onde em uma cidade há a 
hierarquização das classes e essa de acordo com o seu poder aquisitivo se instala em determinados 
locais (Cavalcanti, 2001). Relacionado a isso, Kaztman (2005) cita que com essa segregação, a 
população de baixa renda mora em locais distantes e assim, tentem a gastar muito com o transporte 
público, para ter acesso a locais de saúde, educação e trabalho, o que dificulta a circulação dessas 
pessoas na cidade. 
 É dever do Estado permitir a mobilidade de todas as pessoas. Born (2011) conceitua 
mobilidade como sendo uma “interação entre o deslocamento de pessoas, bens com a sua cidade e a 
disponibilidade de meios e infraestrutura adequados para os deslocamentos.” Essa infraestrutura, por 
vezes não consegue atender a demanda da população gerando conflitos, pois com a presença do 
tempo rápido há necessidade de maior fluidez nos processos, sendo assim há uma adequação dos 
espaços para permitir essa fluidez, porém essa não acontece e não está acessível para todas as 
pessoas, sendo, portanto, seletiva (Santos, 1999). Como acrescenta Castells (1983), a problemática 
da urbanização, gira em torno da aceleração do processo de urbanização, da concentração em áreas 
“subdesenvolvidas”, no surgimento de novas formas urbanas e da relação do fenômeno urbano com 
novas formas de articulação social, provenientes do capitalismo. 
 Outra caracterização das cidades se refere às organizações de ruas que vão se configurando 
de uma forma que permita a passagem de pedestres e veículos (Rolnik, 2004). Ruas essas que foram 
estruturadas e pensadas para os pedestres para permitir a convivência social, porém esse objetivo foi 
se perdendo ao longo dos tempos. Hoje a rua é utilizada pelos carros e devido à hierarquização dos 
modais, o pedestre se encontra encurralado pelos veículos. Porém, como traz Lefebvre (2008) há 
quem veja a rua como um local para interação social, seja através da cultura ou do comércio. 
 Essa presença de comércio em determinados pontos específicos pode se tornar dependendo 
das circunstâncias polos geradores de tráfego, que para Resende (2010), pode explicar a ocorrência 
de acidentes em determinados locais. De acordo com essa autora, os “pontos geradores de tráfego 
são empreendimentos que atraem e motivam deslocamentos até eles ou a partir deles provenientes 
de vários destinos”. 
 Além desses polos geradores de tráfego, devido à necessidade das pessoas se deslocarem 
grandes distâncias e em menos tempos, houve um incremento na compra de veículos, aumentando 
consideravelmente a frota brasileira. Born (2011) apresenta que há uma contradição em relação a 
esse aumento, pois há uma indução de compra de veículos para cobrir a necessidade das pessoas, 
porém, cada vez mais, por conta da infraestrutura, estes são impedidos de utilizarem seus veículos, 
por conta dos rodízios de veículos, locais de proibição de estacionamento, entre outros quesitos. O 
problema da mobilidade se encontra presente em vários municípios do país e está longe de ser 
resolvido. 

Essa contradição está presente no modo de produção capitalista e é o que faz o sistema se 
manter, pois deve haver pessoas querendo trabalhar mais, para ganhar mais e consequentemente 
adquirir mais bens e serviços. 
 
Organização do espaço da cidade de Jataí 
 
 O povoamento de Jataí se inicia em 1837 e após 58 anos, em 31 de maio de 1895 a “Vila do 
Jatahy é elevada a categoria de cidade pela lei estadual nº 56” (Documentário, 1991). Na década de 
1970 a cidade de Jataí ganha destaque devido a ampliação do setor agropecuário, sendo esse um 
cenário favorável para essa cidade com os implementos provenientes da Revolução Verde que 
promoveram a chamada modernização tanto no campo quanto na cidade. 
 

A modernização da agricultura do ponto de vista tecnológico, 
promovida mais intensamente em Goiás a partir de 1970 pela ditadura 
militar – em incentivo ao pacote tecnológico, que ficou conhecido 
como Revolução Verde, gerou grandes transformações nos cenários 
produtivo e econômico, principalmente das pequenas unidades de 
produção. (Silva, 2013. p.144). 
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Com essa mecanização a agricultura brasileira deu um salto e ganhou destaque, a 

partir de 1970, Jataí recebeu vários migrantes principalmente provenientes do sul do país, que vieram 
atraídos pelas boas condições do clima, relevo e pelas ofertadas do Estado. Com a modernização do 
campo, houve um processo intenso de migração do campo para a cidade, fazendo com que essa se 
crescesse rapidamente, o que fez com seu cenário fosse alterado. Essa alteração trouxe consigo 
vários problemas urbanos, como pobreza, segregação urbana, violência entre outros. 
 Dentre as violências, a que se tornou objeto de estudo deste trabalho, se encontra a violência 
no trânsito, proveniente dos acidentes que nele ocorrem. De acordo com França (1979), o automóvel 
chegou a Jataí no ano de 1918, este se misturou aos elementos já presentes na paisagem, como as 
tropas e as boiadas. A chegada do automóvel, de acordo com Melo (2003), possibilitou uma maior 
fluidez de mercadorias e informações, se comparado com o transporte que era realizado por animais. 
 Quase um século depois da chegada no automóvel, de acordo com o IBGE (2016), a cidade 
de Jataí contava com 48.733 veículos, considerando caminhões, automóveis, motocicletas e 
motonetas, em 2013; 51.567 em 2014 e em 2015 esse número subiu para 53.443. Esse aumento 
pouco expressivo de veículos de 2014 para 2015 pode ser compreendido, pois em 1º de janeiro deste 
último ano, a medida de redução do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI para automóveis 
chegou ao fim depois que quase três anos de vigência (Preço…, 2015). 
 Essa alteração de um período para outro, mudou a configuração da cidade, fazendo com que 
se ampliasse o quantitativo de vias para atender as novas demandas existentes, porém nem sempre 
essas alterações são compatíveis com a realidade. Câmara (2013) ao avaliar a mobilidade urbana e a 
acessibilidade da Avenida Goiás, situada no Setor Central de Jataí, realizou algumas entrevistas com 
moradores e em muitas delas houve a reclamação sobre o trânsito e o transporte coletivo, bem como 
a falta de locais para estacionamento para veículos. 
 Arrais (2005) afirma que o espaço da mobilidade se apresenta de forma diferente para cada 
grupo social e que a escolha por um determinado tipo de modal está condicionada a questão 
econômica de cada indivíduo. Essa escolha vai determinar também os espaços que cada indivíduo 
vai ocupar, bem como os que ele terá acesso, sejam eles para trabalho, educação ou lazer. 
 
 
Procedimentos metodológicos 
 
 O recorte espacial e objeto de estudo escolhido foi a cidade de Jataí (GO) e o recorte 
temporal, o período compreendido entre os anos 2013 a 2014, pela disponibilidade dos dados para a 
área em estudo. O Mapa 1 apresenta a localização e perímetro urbano da área de estudo e as 
rodovias (BR 158 e 364) que a interceptam. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE (2016), a população estimada de Jataí em 2016 era de 97.077 pessoas, sendo que, 
de acordo com o último censo de 2010, Jataí contava com uma população de 88.006 pessoas, sendo 
que destes, 81.010 se encontravam na zona urbana e 6996 na zona rural, distribuídos em uma área 
territorial de 7174.220 km², cuja densidade demográfica era de 12.27 hab/km². 
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Mapa 1 – Jataí (GO): localização e perímetro urbano da área de estudo, 2017. 

 
   
 Os dados apresentados nesse trabalho são dados parciais do projeto intitulado “Violência no 
trânsito: espacialização dos acidentes envolvendo motociclistas no período de 2013 a 2015, na 
cidade de Jataí (GO)” apresentado ao Programa de Pós-graduação em Geografia da Universidade 
Federal de Goiás - Regional Jataí, em nível de mestrado. Os dados analisados foram coletados do 
relatório de ocorrências de trânsito para espacialização dos cruzamentos com maior número de 
acidentes e do relatório geral que contém mais informações sobre esses acidentes, disponibilizados 
pela Secretaria Municipal de Trânsito de Jataí (SMT) para os anos de 2013 e 2014. Esses relatórios 
são estruturados de acordo com informações provenientes dos Boletins de Ocorrência de Acidentes 
de Trânsito (BOAT's) preenchidos por agentes do 15º Batalhão de Polícia Militar do Estado de Goiás, 
por relatórios feitos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 
durante o atendimento às ocorrências. Sobre dados de mortalidade, foram retiradas informações do 
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 
 Para uma melhor visualização dos dados, foram selecionadas as vias com número igual ou 
maior do que dez ocorrências de acidentes registradas para o período e para análise espacial dos 
cruzamentos, foram selecionados os locais com número maior igual a dois acidentes. Importante 
salientar que o programa que armazena os dados das ocorrências se utiliza da base de dados dos 
correios para identificação das vias, o que por vezes é diferente da base de dados utilizada pela 
Prefeitura Municipal de Jataí. 
 Ao selecionar os cruzamentos, foi realizado um trabalho de campo, para marcação das 
coordenadas geográficas utilizando de aparelho de GPS (Sistema de Posicionamento Global) e 
realizado o registro fotográfico para consultas posteriores. 

Para elaboração dos mapas foi usado o softaware ArcGis 10.1®, licenciado pelo Laboratório 
de Geoinformação da Universidade Federal de Goiás – Regional Jataí e a base cartográfica da 
cidade disponível no site da Prefeitura Municipal de Jataí do ano de 2015. Essa base foi 
disponibilizada em formato para AutoCad – DWG e convertida para shapefile usando a extensão 
conversion tools do ArcGis 10.1®. 
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Acidentes de trânsito em Jataí nos anos de 2013 e 2014 
 
 De acordo com o relatório geral gerado pelo Departamento de Estatística da SMT, Jataí 
apresentou para o ano de 2013 um total de 1100 ocorrências e 1261 em 2014, sendo que a maioria 
desses acidentes envolveram carros de passeio, com exceção de táxi ou caminhoneta, seguidos por 
acidentes com o envolvimento de motociclistas.  
 Segundo dados retirados do DATASUS, referentes a óbitos por município de ocorrência, Jataí 
apresentou 35 óbitos em 2013 e 36 óbitos em 2014 para a categoria V01 – V99 da Décima Revisão 
da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), que se refere a categoria dos acidentes de 
trânsito. No relatório geral gerado pelo SMT esse número para os dois anos é de cinco mortos. Essa 
diferença pode ser explicada pois, a quantidade de mortos descritas nos BOAT's e posteriormente 
nos relatórios, são óbitos constatados no local, enquanto os dados do DATASUS são obtidas através 
de prontuários, notificações e declarações de óbitos provenientes das unidades de saúde que essas 
vítimas foram atendidas. Chagas (2011) menciona que “os órgãos brasileiros de trânsito produzem 
informações com baixo grau de utilização e confiabilidade, e com isto inviabilizam o estabelecimento 
de políticas efetivas de segurança no trânsito”. Cada documento de um determinado órgão que é 
utilizado para registro do acidente de trânsito possui uma finalidade específica e a falta de 
padronização desses instrumentos de coleta de informações dificulta na identificação dos elementos 
causadores destes acidentes. Isso pode ocasionar diferenças entre uma informação e outra, gerando 
por sua vez, dados duplicados, pois como acrescenta Queiroz (2003) essa coleta de informações por 
órgãos e departamentos diferentes “aumenta a quantidade de acidentes coletados, pois nem sempre 
o órgão responsável é chamado para atender a ocorrência ou está presente em todas as 
ocorrências”. 
 Quanto ao horário de ocorrência desses acidentes, bem como o dia da semana em que eles 
ocorrem, a maioria desses acidentes ocorreu no sábado (17%, 18%) e no período vespertino (37,45% 
e 40,60%), para os anos de 2013 e 2014, respectivamente. Ao analisar processos por acidentes de 
trânsito sobre a competência da Vara de Belém/PA, Cruz (2013), constatou que dos “79 acidentes 
pesquisados 33 aconteceram no período do dia e 46 no período da noite”, Ao analisar os dados sobre 
os acidentes de trânsito em Uberlândia (MG), Bernardino (2007), verificou que aos finais de semana 
ocorriam mais acidentes, principalmente as sextas-feiras e sábados, justificando esses resultados ao 
lazer que aliado ao consumo de bebidas, deixam as pessoas “sem grandes compromissos e 
responsabilidades de pesos maiores entre outras consequências”. Na cidade de Jataí, nos locais 
onde existem estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas é possível verificar essas situações, 
em que as pessoas consomem bebida e saem dirigindo os seus veículos, muitas vezes em alta 
velocidade. 
 Em Jataí, as cinco vias com maior número de acidentes foram Avenida Goiás com 60 
ocorrências, Avenida Rio Verde102 com 49, Rua Riachuelo com 33, Rua Salgado Filho com 30 e 
Avenida Dorival de Carvalho com 30 para o ano de 2013. Para o ano de 2014, Avenida Goiás com 61, 
Avenida Rio Verde com 40, Rua Riachuelo com 28, Rua Capitão Serafim de Barros 28 e Rua Miranda 
de Carvalho com 27. Dessas foram realizadas a espacialização dos acidentes nos cruzamentos com 
maior número de ocorrência das duas principais vias, ou seja, da Avenida Goiás e Avenida Rio Verde, 
assim, obtivemos os Mapas 2 e 3. 

                                                           
102 A Avenida Rio Verde, teve seu nome alterado através de projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal 

de Jataí em 10 de setembro de 2014, passando para a denominação de Avenida Veriano de Oliveira Lima, em 
homenagem ao empresário que trabalhou por muitos anos naquela rua e que falecera no mês de maio daquele 
ano (Câmara Municipal de Jataí, 2014). 
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Mapa 2 - Jataí (GO): Cruzamentos das duas vias com maior número de acidentes, 2013. 
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Mapa 3 - Jataí (GO): Cruzamentos das duas vias com maior número de acidentes, 2014. 
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 Ao realizar o trabalho de campo, foi verificado que dos 21 pontos marcados, todos os 
cruzamentos apresentavam algum tipo de sinalização, seja ela semafórica de regulamentação para 
veículos, inscrições no pavimento ou sinalização vertical para regulamentação (placas). Em 09 
cruzamentos havia a presença de sinalização semafórica e faixa de travessia de pedestre, 01 
cruzamento com rotatória e 12 com inscrições no pavimento e sinalização vertical para 
regulamentação. 

A Avenida Goiás é a via que contém vários estabelecimentos comerciais assim há um maior  
tráfego. No trecho entre a Avenida Rio Claro e a Rua Miranda de Carvalho, há um intenso fluxo de 
veículos e de pessoas, pois nesse trecho estão localizadas as agências bancárias, vários comércios 
e lojas. Em 2013 o cruzamento com maior número de acidentes foi com a Avenida Rio Verde e em 
2014 com a Rua 100. 

A Avenida Rio Verde é uma via que permite o acesso a vários bairros da cidade. Nesta via há 
lojas e comércios, várias revendas de veículos, bares noturnos, supermercados e casas residenciais. 
Em 2013, o cruzamento com um maior número de acidentes foi com a Rua Benjamin Constant e em 
2014 com a Rua Riachuelo. No cruzamento com a Rua Riachuelo que apresentou cinco acidentes em 
2013 e 2014, há semáforo luminoso e a faixa de pedestre. Na rua Riachuelo estão localizadas uma 
unidade de instituição pública de ensino superior, um ginásio de esportes, escolas, comércios, casas 
residenciais, entre outros. 

Nestes locais em que há sinalização, Chagas (2011) traz que se houvesse o estudo dos 
fatores contribuintes dos acidentes, poderia se perceber a “real dimensão do problema”, pois seria 
possível verificar se a ocorrência do fato estava relacionada a fatores humanos, da via, do veículo ou 
da infraestrutura.  

Ao realizar entrevistas com vítimas de acidentes com processos na Vara de Execuções de 
Penas e Medidas Alternativas – VEPMA, Cruz (2013) aponta como principais causas dos acidentes 
de acordo com a percepção das vítimas: “o excesso de velocidade; a embriaguez; o avanço de sinal 
vermelho; a ultrapassagem; o pedestre transitando pela pista de rolamento; a falta de atenção do 
pedestre; o avanço de preferencial; a falta de respeito ao idoso; e, a manobra irregular”. Conforme 
Queiroz (2003), “a redução da quantidade ou da severidade dos acidentes de trânsito pode ser 
alcançada com a aplicação de um conjunto de medidas relacionadas aos quatro elementos que 
compõem o sistema de tráfego, que são homem, via, ambiente e veículo”.Os dados presentes nos 
boletins de ocorrências possuem itens relacionados com o fator humano, se tornando assim, 
impreciso as reais causas dos acidentes. 

Os pontos geradores de tráfego também devem ser considerados no momento da análise, 
pois tais pontos são caracterizados por ter uma grande quantidade de pessoas e veículos para um 
espaço não condizente com a dimensão da quantidade de elementos presentes, o que traz como 
consequência impactos no sistema viário. 

 
 

Considerações Finais 
 
 Cada documento que é utilizado para registro do acidente de trânsito possui uma finalidade 
específica e a falta de padronização desses instrumentos de coleta de informações dificulta na 
identificação dos elementos causadores destes acidentes. Assim, urge a estruturação de um boletim 
único para registro desses acidentes, com vista a evitar duplicidade dos dados. 

Estudos complementares devem ser realizados para identificar os elementos responsáveis 
pela ocorrência dos acidentes de trânsito no município de Jataí, com ênfase para as vias com 
maiores casos registrados. Os pontos geradores de tráfego também devem ser considerados no 
momento da análise, pois tais pontos são caracterizados por ter uma grande quantidade de pessoas 
e veículos para um espaço não condizente com a dimensão da quantidade de elementos presentes, o 
que traz como consequência, impactos no sistema viário. 
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Resumo  
Os acidentes de trânsito no Brasil tem representado um grande custo, segundo o Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA (2015), os acidentes chegam a representar 1,2% do PIB, com 
cerca de 43 mil de vítimas por ano em todo o território nacional. Observando os gastos no Brasil, o 
presente estudo buscou aplicar a mesma metodologia utilizada pelo IPEA para estimar e analisar os 
gastos em acidentes de trânsito na cidade Cuiabá-MT para os anos de 2014 e 2015 utilizando mapas 
e técnicas estatísticas afim de mostrar a aplicabilidade da geografia através das ferramentas de 
geoprocessamento e da análise crítica do profissional geógrafo em questões relacionadas à saúde. 
Afim de propor soluções e melhorias ao trânsito e ao serviço de atendimento às vítimas dos acidentes 
analisando e indicando medidas que atenuem os diversos impactos causados por esse fenômeno a 
gestão da saúde pública em Cuiabá. 
 
Palavras Chave: Acidentes de trânsito; Custos; Geoprocessamento. 
 
Abstract 
According to the Institute of Applied Economic Research (IPEA) (2015), traffic accidents in Brazil 
represent a high cost, accounting for 1.2% of GDP, with around 43,000 victims per year throughout 
the country. Observing the expenditures in Brazil, the present study sought to apply the same 
methodology used by the IPEA to estimate and analyze the expenses in traffic accidents in the city of 
Cuiabá-MT for the years 2014 and 2015 using maps and statistical techniques in order to show the 
applicability of Geography through the tools of geoprocessing and the critical analysis of the 
professional geographer in questions related to health. In order to propose solutions and 
improvements to the traffic and the service of care to the victims of the accidents analyzing and 
indicating measures that attenuate the diverse impacts caused by this phenomenon the management 
of the public health in Cuiabá. 
 
Keywords: Traffic accidents; costs; geoprocessing. 
 
 
Introdução 

Acidentes de Trânsito (AT) causam, aproximadamente, 1,24 milhões de mortes por ano em 
todo o mundo (OMS 2013), e o número de vítimas graves varia de 20 a 50 milhões. Pelas projeções 
realizadas pela OMS (2002), os AT terão o terceiro lugar de causas de morte em 2020 no mundo.  

O Brasil é o quinto país com o maior número de mortes por acidentes de trânsito no mundo 
(OMS 2015). Podem ser citados diversos fatores que contribuem para o aumento do número de 
óbitos por acidentes de trânsito, entre eles o aumento da frota de veículos, o crescimento das 
cidades, entre elas as capitais brasileiras, o planejamento inadequado das cidades, das vias e do 
trânsito, o baixo investimento na formação dos condutores, na educação da população e a inificiente 
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fiscalização do cumprimento das leis de trânsito. Para que os acidentes de trânsito não sejam a razão 
de tantas mortes, Freitas e Ferreira (2010) concordam que o Brasil precisa de medidas para garantir 
o cumprimento das leis, garantir o investimento em infraestrutura segura nas estradas e vias urbanas, 
o controle do excesso de velocidade, do consumo abusivo de álcool e a garantia do atendimento 
rápido e eficiente às vítimas.  

Apesar da rigidez da legislação, como a Lei seca (Lei nº 11.705/08), que entrou em vigor em 
2008, além da legislação específica para os cinco fatores de risco - excesso de velocidade, condução 
sob efeito de álcool, não uso de capacetes pelos motociclistas, não uso de cinto de segurança e 
sistemas de retenção de crianças (OMS, 2015)-, ainda morrem cerca de 43 mil pessoas por 
Acidentes de Trânsito - AT no Brasil (IPEA 2015), sendo que o país mantém uma taxa de 
aproximadamente 20 mortes por 100 mil habitantes (DATASUS, 2016). 

Em Mato Grosso, são escassos os serviços públicos para a organização e planejamento das 
vias, além da devida manutenção e programas de conscientização no trânsito. "Essas questões 
levam a pensar na configuração urbana de Cuiabá, seu crescimento e expansão e a forma que está 
organizada/inserida a sociedade neste espaço" (MARTINS, 2017), o que atinge diretamente a 
população mais pobre com transporte coletivo de péssima qualidade além das grandes distâncias 
entre o local de trabalho e a moradia. 

A violência no trânsito caracterizou-se como um problema que tem demandado atenção e 
intervenção constantes do estado e onerado progressivamente os cofres públicos, comprometendo 
principalmente os valores destinados a saúde pública. Sobre isso a Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS), em um documento que versou sobre o tema (1995, 1993) apud Minayo (1998), 
declarara que, "a violência, pelo número de vítimas e a magnitude de seqüelas emocionais que 
produz, adquiriu um caráter endêmico e se converteu num problema de saúde pública em vários 
países” afirmando que “O setor de saúde constitui a encruzilhada para onde confluem todos os 
corolários da violência, pela pressão que exercem suas vítimas sobre os serviços de urgência, de 
atenção especializada, de reabilitação física, psicológica e de assistência social." Neste sentido 
Minayo, (1994) complementa que o Brasil é um dos países onde a violência exerce impacto 
significativo sobre o campo da saúde. 

Estima-se que os custos dos acidentes nas aglomerações urbanas brasileiras se encontram 
numa faixa de R$ 9,9 bilhões a R$ 12,9 bilhões no ano de 2014 e nas rodovias brasileiras esse valor 
alcança R$ 30 bilhões por ano, o que representa 1,2% do PIB brasileiro. Objetiva-se nesta pesquisa 
analisar os custos financeiros resultantes dos acidentes de trânsito registrados nos anos de 2014 e 
2015 em Cuiabá utilizando-se da metodologia adotada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas – IPEA – para estimar os custos por acidentes e a distribuição geográfica dessas 
ocorrências dentro do espaço e tempo analisados. Pretende-se mostrar a aplicabilidade da Geografia 
através do uso de ferramentas de geoprocessamento e da análise crítica do profissional geógrafo nas 
questões relacionadas à saúde, neste caso estudando os custos associados aos acidentes de 
trânsito, analisando e indicando medidas que possam atenuar os diversos impactos causados por 
esse fenômeno à gestão da saúde pública em Cuiabá. 
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Mapa 2 - Localização de Cuiabá na America do Sul 

 
Elaborado por Marcelo Zuniga, 2017. 
 
 
Procedimentos Metodológicos 

Para a realização deste trabalho foram utilizados dados de quantidades de pessoas 
atendidas pelo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá - PSMC, e o número de acidentes de trânsito que 
resultaram em óbitos divulgados pela Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá entre 2014-2015, 
os resultados encontrados sugerem que cada acidente com óbito custou em média R$279.526,00 
para 2014 e R$309.000,00 em 2015; com base na atualização monetária do valor encontrado pelo 
IPEA na pesquisa de 2003 corrigido com o índice inflacionário IPCA acumulado no período. 

Para estimar os custos causados pela violência no trânsito na cidade de Cuiabá, foi utilizado 
como referência o estudo de Impactos Sociais e Econômicos dos Acidentes de  Trânsito nas 
Aglomerações Urbanas realizado em 2003 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA que 
visou fornecer subsídios para a implementação de políticas públicas no setor de transporte. A 
formulação da metodologia pelo IPEA foi conjuntamente com a Associação Nacional de Transportes 
Públicos - ANTP e o Departamento Nacional de Trânsito –DENATRAN. O objetivo desta metodologia 
é medir os impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas aglomerações urbanas, 
realizada entre os anos 2001 e 2003, e Impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas 
rodovias brasileiras, realizada no período 2004 a 2006. 

Conforme esta metodologia, os custos considerados foram definidos a partir da identificação 
dos impactos causados por um acidente de trânsito e seus desdobramentos. Os custos obtidos nas 
49 aglomerações urbanas pesquisadas foram usados como referência para as demais aglomerações 
situadas na mesma região geográfica. A pesquisa desenvolvida pelo IPEA não contempla todos os 
custos possíveis, mas considera os mais importantes e que estão presentes na maioria dos estudos 
similares desenvolvidos internacionalmente. 

De acordo com a pesquisa, o custo total de cada acidente é a soma de cada componente de 
custo calculado, associado às variáveis de controle do modelo aditivo. 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram divulgados pela Secretaria de Mobilidade Urbana 
do Município de Cuiabá em 2016, e neles estão relacionados o quantitativo de vítimas atendidas pelo 
Pronto Socorro Municipal (2014 a 2015). Em Cuiabá, o sistema que opera o atendimento emergencial 
às vítimas de acidentes de trânsito é o SAMU (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), e o 
direcionamento padrão das vítimas, quando socorrida, é ao PSMC, podendo, ocasionalmente quando  
a vítima tem plano de saúde e consegue no momento do atendimento manifestar a vontade, 
direcionada a um hospital particular. Desta forma, é importante destacar que foram utilizados apenas 
o número de vítimas atendidas no PSMC. Foi utilizado o número de ocorrências de acidentes de 
trânsito registradas pelo serviço de emergência da segurança pública. Esta base de dados é 
composta pelo nome do logradouro, bairro e contém as coordenadas geográficas. Cada registro é 
classificado de acordo com o tipo e gravidade, sendo quatro categorias:: 1-Ocorrência de Acidente de 
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Trânsito (OAT) sem vítima, 2-OAT com vítima, 3-OAT com vítima presa em ferragens, e 4-
atropelamento.  

No período houve um total de 19.273 mil registros. Apesar do esforço em encontrar 
duplicidade de eventos nos registros, destaca-se que o estudo é feito com o número de registros 
realizados, e estes podem estar duplicados, uma vez que para mesma ocorrência pode haver mais 
de um chamado. Os dados de registros de ocorrências foram editados em planilha MS-Excel 2010 e 
as informações foram associadas de modo que os registros em duplicidade fossem agrupados e 
posteriormente excluídos. 

Tais dados foram tratados e organizados de modo a adaptá-los ao uso da ferramenta de 
geoprocessamento (ArcToolbox ArcGis), sendo analisados com os métodos de Kernel (para 
elaboração dos mapas de acidentes) que conforme Souza et. al. (2013) é um estimador de 
densidade, o qual "desenha uma vizinhança circular ao redor de cada ponto da amostra" mostrando o 
raio de influência; e IDW (para os mapas de custos), que segundo EI e MCGuinness (1973) apud 
Amorim (2005; p. 2) consiste numa "ferramenta de análise espacial que assume cada amostra de um 
ponto tem uma influência local que diminui com a distância. Este método admite que os pontos mais 
próximos para o processamento da célula, influem mais fortemente que aqueles mais afastados."  

Foi utilizada a base de informações geográficas com informações de logradouros do 
município fornecidos pela Prefeitura de Cuiabá.  

Os valores estimados para cada acidente de trânsito divulgado pelo IPEA na pesquisa de 
2003 foram utilizados como referência para estimar os custos dos acidentes na cidade de Cuiabá, 
para se chegar ao resultado, os valores foram atualizados de forma simplificada através da aplicação 
do índice de correção inflacionária IPCA-IBGE acumulada para o período estudado, nos casos das 
ocorrências de 2014 utilizou-se o valor acumulado de 04/2003 a 12/2014 e no caso de 2015 o 
acumulado de 04/2003 a 12/2015. 

No desenvolver desta pesquisa há um olhar sobre a Geografia e a análise de dados em 
saúde, além da necessidade da representação geográfica do objeto de estudo através do 
geoprocessamento, com mapeamento da área analisada sendo possível a interpretação e 
visualização dos dados. 

 
 

Impacto dos acidentes de trânsito 

Além de representar um grave problema de saúde pública, os acidentes de trânsito implicam 
um custo de 1% a 2% do Produto Interno Bruto - PIB nos países menos desenvolvidos (Soderlund & 
Zwi, 1995 apud Marin, L. & Queiroz, M. S. 2000). No Relatório da Situação Global sobre Segurança 
Viária, é realçada a elevada taxa de morbimortalidade relacionada diretamente com os acidentes de 
trânsito. Segundo o mesmo, "os óbitos em AT representam a principal causa de morte entre jovens 
de 15 a 29 anos". Conforme a Sociedade Brasileira de Traumas Ortopédicos – SBTO estima-se que 
no Brasil 70% dos leitos de UTI são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. A grande maioria 
dos acidentes de trânsito envolve pedestres e motociclistas. Em grande número, as vítimas desse 
tipo de acidente adentram aos hospitais, politraumatizados e com elevado grau de gravidade da 
lesão, necessitando de tratamentos complexos o que consequentemente demanda um tempo maior 
de atendimento. 

Estima-se que os custos com os acidentes de trânsito no país alcance a cifra dos 50 bilhões 
anuais, sendo que o componente de custo a cerca da perda de produção das vítimas e aos gastos 
dos atendimentos médicos-hospitalares se destacam neste totalconforme destacado pelo SBTO.  

O componente de custo de perda de produção está ligado à idade das pessoas; quanto mais 
jovem a vítima, maiores as perdas econômicas atrelada ao acidente. Os acidentes de trânsito são a 
causa numero um de mortes dos jovens, e há um alerta para medidas emergências a serem tomadas 
uma vez que essa situação tende a se agravar no contexto da ampla expansão da frota de veículos 
automotores ocorrida no país desde a consolidação da industria automobilística na segunda metade 
do século passado e mais recentemente com as políticas que favoreceram a ampliação da 
capacidade produtiva desse setor (Carvalho, 2016). 

Além do impacto econômico à sociedade brasileira os acidentes de trânsito influenciam 
negativamente na estrutura familiar e social a qual a vítima está inserida. O grau de morbidade dos 
acidentes de trânsito causam traumas graves e longos nas vítimas e as seqüelas físicas necessitam 
por vezes do apoio de toda a família e do meio hospitalar para manutenção dos tratamentos 
necessários para recuperação ou readaptação ao meio social. 

A urbanização que trouxe inúmeros avanços também causou diversos problemas intra-
urbanos que atingem toda a sociedade. Como ressalta Bernardino (2007), tais problemas repercutem 
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do aumento da área urbana como a maior dependência do veículo motorizado devido à facilidade e 
comodidade, a distâncias cada vez maiores na cidade e como consequência disto o aumento no valor 
do transporte público e do tempo de viagem. 
 
 
Geoprocessamento e Saúde 

O geoprocessamento é um termo amplo que reúne diversas tecnologias de tratamento e 
manipulação de dados geográficos através de softwares livres ou pago. Dentre essas tecnologias, se 
destacam o sensoriamento remoto, a cartografia digital, o GPS (Global Positioning System) e os 
Sistemas de Informações Geográficas - SIG. 

Tais ferramentas contribuem de forma significativa para a busca de conhecimento que 
melhoram a qualidade de vida além de contribuir com a análise espacial em diferentes pesquisas. Os 
estudos em Geografia e Saúde, juntamente com o geoprocessamento contribuíram muito para 
erradicar surtos de doenças e outros casos. "Uma das maneiras de se conhecer detalhadamente as 
condições de saúde da população é através de mapas que permitam observar a distribuição espacial 
de situações de risco e dos problemas de saúde" (GURGEL, 2003). A abordagem espacial permite a 
união de dados demográficos, socioeconômicos e ambientais formando assim um banco de dados 
onde é possível representar espacialmente, conforme Souza et al. (2008), os problemas de 
determinado espaço geográfico, trazendo a possibilidade de melhor direcionamento de ações 
específicas. 

É nesse contexto que se insere a aplicabilidade do geoprocessamento e da Geografia em 
questões de saúde, pois, utilizar o geoprocessamento associado à saúde trás possibilidades que de 
fato podem ser benéficas para a sociedade, como: a análise da distribuição de doenças, mapeamento 
de áreas de risco (indicar riscos), interpretação de dados numéricos transformados em mapas (dados 
visuais mais simples e intuitivos), localização de focos de doenças, distribuição da população 
imunizada, planejamento de estratégias de ação, verificar mudanças no quadro após intervenção, etc. 

 
 

Método Kernel 

É um interpolador que trata a densidades, a função do método é associar cada ponto de 
observação à uma função Kernel, que é expressa como uma função de densidade de probabilidade 
bi-variada. A função Kernel identifica uma janela, normalmente circular, com uma raio variando de 
0(zero) até uma largura de banda previamente especificada, todos os pontos amostrais que estiverem 
dentro dessa janela são considerados na estimativa.  

A sua aplicação neste trabalho permitiu a representação de mudanças na distribuição 
geográfica das variáveis estudadas (dados de acidente de trânsito), definindo áreas de concentração 
e dispersão para identificar padrões no comportamento espacial. O núcleo de modelagem SIG gera 
uma superfície curva lisa em cada ponto no estudo.  

Este método executa cálculos na vizinhança local definida por blocos de células ou pixels e 
uma função simétrica radial, de modo que o valor de densidade mais elevada ocorre no ponto de 
referência e tende a diminuir progressivamente à medida que se afasta desta , utilizado para software 
cálculo da densidade de kernel e desenho cartográfico do ArcGIS 10.2. pelo máximo raio de busca 
(bandwidth), onde o valor de densidade atinge 0 (Smith et al. 2008). Isto oferece como resultado de 
camadas de informação geográfica tipo raster que podem ser analisados em um SIG. Variantes que 
existem nos estimadores kernel de modelagem foram expostas em detalhe em outro lugar (Silverman 
1986; Moreno 1991; Escolano 2002; Santos e Garcia, 2003). 
 
 
O Custo dos acidentes de trânsito no Brasil 
 

O fenômeno dos acidentes de trânsito figura como uma das principais causas de morte no 
Brasil. Somente no ano de 2015, cerca de 43 mil pessoas morreram e outras 515 mil sofreram 
traumas graves em decorrência desses acidentes, conforme dados do seguro DPVAT e Ministério da 
Saúde. Para essa tragédia, além do custo imensurável da perda sofrida pelos familiares e pelas 
próprias vítimas que sobrevivem com traumas físicos e psicológicos graves, há a possibilidade de 
formação e estimativa de custos financeiros atrelados a cada acidente.  

Os acidentes de trânsito geram impactos diversificados e os custos gerados pelos acidentes 
de trânsito que foram considerados nesta pesquisa são os relacionados no Quadro 01. 
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Quadro 1 - Tipos de custos e suas especificações. 
Tipo de Custo Componente 

Perda de Produção 

Custos com a perda de produção corresponde às perdas econômicas sofridas pelas pessoas, 
pela interrupção temporária ou permanente de suas atividades produtivas, em decorrência de 
envolvimento em acidentes de trânsito e aplica-se também as pessoas inseridas nos mercados 
formal e informal de trabalho. No caso de um assalariado, a perda equivale ao custo necessário 
para sua substituição durante o tempo não trabalhado 

Danos a veículos Custo para recuperação ou reposição dos veículos danificados em AT 

Atendimento médico-
hospitalar / 
Reabilitação de vítimas 

Os custos médicos hospitalares, que equivalem a soma dos custos dos recursos humanos e 
materiais do atendimento e tratamento das vítimas de acidentes de trânsito, desde a chegada ao 
hospital até o momento da alta ou do óbito, incluindo também os custos dos programas de 
reabilitação, como fisioterapia 

Processo Judiciais 
Custos processos judiciais, quanto ao funcionamento da estrutura jurídica para atender a 
demanda causada pelos AT 

Congestionamentos 
Custo de congestionamento, que leva em consideração a soma dos custos do tempo perdido 
pelos ocupantes de veículos retidos no tráfego e ao aumento do custo de operação destes 
veículos, em função de congestionamentos gerados por AT 

Previdenciários 
Custo previdenciário, aqueles que recai sobre a Previdência Social em função da impossibilidade 
de trabalhar de vítimas de acidentes de trânsito, temporária ou permanente, sendo sustentadas 
parcialmente pela Previdência. Esse custo inclui despesas com pensões e benefícios 

Resgate de vítimas 

Custo do resgate de vítimas, quanto ao transporte das vítimas de acidentes de trânsito do local do 
acidente até o hospital ou pronto-socorro, incluindo o custo da utilização de equipamentos 
especiais e do deslocamento das equipes de resgate, com veículos e profissionais especializados 
(ambulâncias, médicos, paramédicos); 

Remoção de veículos 
Custo de remoção dos veículos, quando há a necessidade de utilização de guinchos ou outros 
meios para remover os veículos avariados do local do acidente até uma oficina, pátio ou delegacia 
considerando também o aluguel do veículo e o tempo de serviço do técnico responsável 

Danos a mobiliário 
Urbano / Danos à 
propriedade de 
terceiros 

Custo dos danos ao mobiliário urbano e à propriedade de terceiros, que consideram os custos de 
reposição/recuperação de equipamentos urbanos e de propriedades de terceiros danificados ou 
destruídos em função de acidentes de trânsito, compreendendo como mobiliário urbano abrigos 
de ônibus, postes, orelhões, bancas de revistas, caixas de correio e gradis 

Outro meio de 
transporte 

Custo de outro meio de transporte que é a soma das despesas do acidentado com passagens de 
ônibus, táxi e aluguel de veículo decorrentes de necessidade de locomoção no período posterior 
ao acidente em que o veículo ficar sem condições de uso 

Danos à sinalização de 
trânsito 

Custos dos danos a sinalização de trânsito, quando da reposição ou recuperação da sinalização 
danificada ou destruída em função de acidentes de trânsito. Consiste em elementos tais como 
postes de sustentação de sinalização, placas de sinalização, equipamento semafórico 

Atendimento policial 
& 
Agentes de trânsito 

Custo do atendimento policial e dos Agentes de Trânsito leva em consideração a soma dos custos 
do tempo dos policiais e/ou agentes de trânsito e da utilização de veículos para atendimento no 
local do acidente, hospital ou delegacia 

Impacto familiar 
Custos quanto ao impacto familiar causados por um acidente de trânsito, é representado 
principalmente, pelo tempo gasto por familiares, para sua eventual produção cessante e por 
adaptações na estrutura familiar (moradia, transporte) 

Fonte: IPEA, 2003. 

Em relatório divulgado pelo IPEA em 2003, foram calculados os valores de cada um dos 
custos relacionados aos Acidentes de Trânsito (Tabela 01). Neste mesmo relatório, a instituição 
destaca que foram feitas algumas simplificações nos cálculos, em função da falta de algumas 
informações primárias atualizadas, adotando-se a matriz de custo médio calculada no trabalho 
original, atualizada monetariamente pelo IPCA-IBGE. Faz-se necessário salientar a observação 
descrita no relatório do IPEA de que os procedimentos de atualização que utilizaram as pesquisas 
nas rodovias federais como referência partem da premissa de que o comportamento daqueles 
acidentes seguiu a mesma tendência dos ocorridos nas rodovias federais, o que pode não ser 
verdadeiro. O mesmo ocorre no método de atualização e correção dos custos estaduais, municipais e 
urbanos por variação de mortes registradas no Datasus, por se tratar de um registro geral de mortes 
por acidentes terrestres que não considera a classificação da localização utilizada nas pesquisas. No 
entanto, como o objetivo do relatório era o de revelar a grandeza dos custos totais dos acidentes, os 
procedimentos utilizados atenderam de forma razoável ao objeto do trabalho.  
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Tabela 9 - Custo por componentes, com atualização monetária para 2014 e 2015. 

 
Fonte: IPEA, 2003. Correção dos valores em https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO << Acesso em 
08/02/2017. 
Adaptação: Francisca Kaline 

 
Nas aglomerações urbanas, o relatório de pesquisa do IPEA apontou que em 2003 os valores 

apresentados eram de R$ 5,3 bilhões (valores nominais) por ano para todas as áreas urbanas 
brasileiras. Dessa forma, estimou-se que os custos dos acidentes nas aglomerações urbanas no 
Brasil se encontram numa faixa de R$ 9,9 bilhões a R$ 12,9 bilhões no ano de 2014. 

O IPEA utilizou, para atualização desse valor, o método simples de atualização financeira e 
correção monetária pelo IPCA, considerando a variação das mortes do Datasus no período analisado. 

Em resumo, a análise do relatório de pesquisa de ‘Estimativa dos Custos dos Acidentes de 
Trânsito no Brasil com Base na Atualização Simplificada das Pesquisas Anteriores’ do IPEA apontam 
que, quanto maior a gravidade do acidente de trânsito, maiores são os custos associados a ele, 
principalmente quando há vítima com óbito, sendo a perda de produção o componente de custo que 
eleva substantivamente os valores finais. É salutar destacar também ainda quanto aos acidentes de 
trânsito com óbito, que representam, em geral, menor percentagem em relação ao outros tipos de 
acidente. No entanto, os custos que derivam desse tipo de fenômeno consome boa parte dos custos 
totais, representando assim, a necessidade de intensificação das políticas públicas de redução não 
somente da quantidade de acidentes de trânsito, como também, implementando medidas que 
reduzam significativamente a sua gravidade.  

Os resultados obtidos na pesquisa do IPEA indicam que o componente de perda da produção 
é o que mais eleva os custos quanto a acidentes de trânsito com vítima, uma vez que nessa situação, 
se deixa de auferir tanto a longo prazo, quando fica afastada das atividades econômicas como, no 
caso de morte, em relação a sua expectativa de vida. Os impactos desse componente de custo 
recaem sobre a previdência social e também sobre a família em função do seu empobrecimento, e o 
segundo maior custo é o hospitalar, onde grande parte dos leitos disponíveis é ocupada por vítimas 
de acidentes de trânsito. 
 
 
Distribuição espacial dos acidentes de trânsito em Cuiabá entre nos anos de 2014 e 2015 e os 
custos associados 
 

Manter atualizado o registro das ocorrências de acidentes de trânsito e suas vítimas 
possibilita desenvolver análises distintas que podem auxiliar a desvendar as interfaces desses 
acontecimentos. A análise dos dados obtidos a respeito das ocorrências de acidentes de trânsito em 
Cuiabá indicam a existência de um total de 19.273 mil registros de ocorrências de acidentes de 
trânsito nos anos 2014 e 2015. Agrupando as ocorrências das variáveis ‘Atropelamento’; ‘AT com 
vítima presa em ferragens’, e ‘AT com vítima’, em uma única variável, sendo ‘Acidente de trânsito 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores
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com vítima’, constata-se que em 2014 houve 4.946 mil registros de acidentes com vítima e outras 
5.204 mil registros de ocorrências sem vítima, em 2015 os números são 4.214 mil e 4.909 
respectivamente. 

Na sequência, são apresentados os mapas e gráficos que detalham a distribuição espaço-
temporal das ocorrências de acidentes de trânsito registradas nos anos de 2014 e 2015. No gráfico 
01 pode-se observar a distribuição dos registros de ocorrências ao longo do período estudado. 

 

 
 
Gráfico 2 - Distribuição em meses dos registros de ocorrências de acidentes de trânsito de 
2014 a 2015. 
Fonte dos dados: SEMOB-Cuiabá e SESP-MT 
Elaborado por Marcelo Zuniga, 2017. 

Nota-se que em Agosto em 2014 são os dados mais altos que em todo o ano, com 533 para 
acidentes transito sem vítimas, 426 acidente de transito com vitimas e 75 em atropelamento. O 
mesmo caso ocorre em 2015, onde os maiores índices são em Agosto para acidentes transito sem 
vítimas com 514, acidente de transito com vitimas com 351 e 63 em atropelamento para o mês de 
setembro. 

Esta análise pode contribuir com o direcionamento e produção de campanhas específicas 
para o período indicado visando sensibilizar a população a ter maior atenção, como também 
intensificar a fiscalização para diminuir a quantidade e gravidade das ocorrências para o período. 

No mapa 2 é possível visualizar a distribuição geográfica das ocorrências de AT com vítima 
no período pesquisado. Destaca-se que em determinadas áreas como na região central da cidade, há 
um acúmulo de registros de acidentes no ano de 2014 variando de 210 a 250 ocorrências, já em 2015 
na mesma área foram registrados de 150 a 170 ocorrências uma diminuição média de 30 % em 
relação ao ano anterior. 
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Mapa 3 - Mapa Hot spot das ocorrências de acidentes de trânsito com vítima registrados em 
Cuiabá nos anos de 2014 e 2015. 

 
Fonte dos dados: SEMOB-CUIABÁ E SESP-MT 
Elaborado por Marcelo Zuniga, 2017. 

Uma das zonas mais representativas onde a acumulação de acidentes sofreu redução entre 
2014 e 2015 são nos Bairros Centro Norte e Centro Sul, como pode ser visto no mapa 3 abaixo. 
Pode-se deduzir que essa diminuição se deu principalmente pela intensificação na fiscalização das 
leis de trânsito na área em questão a partir da implantação dos equipamentos de fiscalização 
eletrônica como pode ser verificado a seguir:  

Mapa 4 - Enfoque da região que apresentou redução significativa das ocorrências de um ano a 
outro.

 
Fonte dos dados: SEMOB-Cuiabá e SESP-MT 
Elaborado por Marcelo Zuniga, 2017. 

 

No mapa 4 é possível visualizar a distribuição geográfica das ocorrências de AT sem vítima 
no período pesquisado. Destaca-se que em determinadas áreas como na região entre os bairros 
Centro Norte, Centro Sul, Bandeirantes e Dom Aquino, há um acúmulo de registros de acidentes no 
ano de 2014 com um máximo acumulado variando entre  900,1 a 928,4 ocorrências, já em 2015 na 
mesma área foram registrados valores similares de 901 a 996 ocorrências, ainda com implantação 
dos equipamentos de fiscalização eletrônica. 
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Mapa 5 - Acidentes de trânsito onde não houve vítimas de um ano a outro. 

 
Fonte dos dados: SEMOB-Cuiabá e SESP-MT 
Elaborado por Marcelo Zuniga, 2017. 

Embora tenha ocorrido uma melhoria na fiscalização com a implantação dos equipamentos 
de fiscalização eletrônica, não existe uma variação importante entre os anos, como podemos 
observar no Mapa 5. As mesmas ocorrências são presentes nos bairros do centro de Cuiabá, onde 
Os dados de acidente de trânsito sem vitima são similares em 2014 e 2015. Porém, analisando os 
pontos separadamente, nota-se que em alguns casos a implantação dos radares em suas variadas 
formas contribuiu para uma diminuição considerável dos acidentes, mas, em outros casos não houve 
mudança aparente.  

Um exemplo disso é observado em dois pontos próximos na junção dos bairros Popular, 
Goiabeiras e Centro Norte onde em 2014 os acidentes sem vítimas chegaram a 900 registros e em 
2015 com a implantação de radar híbrido os registros diminuíram para 500. Já no ponto que 
concentra os bairros Centro Norte, Centro Sul, Bandeirantes e Dom Aquino, apesar de existirem 3 
radares próximos não houve qualquer diminuição de registros. Logo, sugere-se que é necessário 
trabalhar a questão da educação para o trânsito a fim de diminuir o registro dessas ocorrências. 

 
Mapa 6 - Acidentes de trânsito sem vítimas, observando a implantação dos equipamentos de 
fiscalização eletrônicos. 

 
Fonte dos dados: SEMOB-Cuiabá e SESP-MT 
Elaborado por Marcelo Zuniga, 2017. 

Analisando os dados de atropelamento em Cuiabá, pode-se inferir que há uma perceptível 
diminuição dos registros de atropelamento em toda a cidade, em 2014 conforme o mapa 05, há vários 
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pontos onde o índice de acumulação de atropelamentos varia de 76 a 590, comparando com o ano 
de 2015, tem-se o índice de acumulação menor, com duas áreas em destaque na cor azul e verde 
entre a região oeste e norte da cidade, sendo que o índice de acumulação para essas duas áreas 
variam de 5,1 e 10 a 11 e 16 respectivamente. 

Mapa 7 - Atropelamentos na área urbana de Cuiabá-MT em 2014 e 2015. 

 
Fonte dos dados: SEMOB-Cuiabá e SESP-MT 
Elaborado por Marcelo Zuniga, 2017 

A mesma dinâmica em atropelamentos se apresenta no centro da cidade. Os atropelamentos 
em 2014 concentram-se em pontos específicos, principalmente nas intersecções e cruzamentos de 
ruas, em especial nos limites dos bairros Centro Norte, Centro Sul,  Bandeirantes e Dom Aquino, como 
pode ser observado no mapa 06, em 2015 o número de ocorrências diminuem consideravelmente nos 
mesmos bairros, com um máximo acumulado de 11-16 atropelamentos, isso devido especialmente aos 
radares que foram implantados em zonas de grande congestionamento veicular e fluxo de pedestres. 

 
Mapa 8 - Atropelamentos na área urbana de Cuiabá e a localização dos equipamentos de 
fiscalização eletrônicos. 

 
Fonte dos dados: SEMOB-Cuiabá e SESP-MT 
Elaborado por Marcelo Zuniga, 2017. 
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Custo dos acidentes de trânsito em Cuiabá a partir da metodologia utilizada pela IPEA 
 

Para estimar os gastos com vítimas de acidentes de trânsito em Cuiabá, utilizou-se dos 
dados de quantidades de pessoas atendidas pelo Pronto Socorro Municipal de Cuiabá - PSMC e o 
número de acidentes de trânsito que resultaram em óbitos divulgados pela Secretaria de Mobilidade 
Urbana de Cuiabá. 

Conforme os dados, em 2014 foram atendidas somente no PSMC 4.910 pessoas vítimas de 
acidentes de trânsito, já em 2015 houveram 4.207 atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito, 
abaixo podemos ver o gráfico com a distribuição dos atendimentos no PSMC ao longo do ano. 

 
 
Gráfico 3 - Distribuição ao longo do ano da quantidade de vítimas de acidentes de trânsito 
atendidas no PSMC em 2014 e 2015 
Dados: Secretaria de Mobilidade Urbana de Cuiabá 
Elaborado por Francisca Kaline  

Utilizando-se da metodologia adotada pelo IPEA para estimar os custos por acidentes de 
trânsito, em um cálculo simples e sem levar em consideração a existências de outros componentes 
de custos ou fatores específicos para a cidade de Cuiabá, podemos estimar os custos financeiros 
depreendidos com os acidentes de trânsito de acordo com a sua severidade, atualizando os valores 
estimados pelo IPEA na pesquisa “Impactos Sociais e Econômicos dos Acidentes de Trânsito nas 
Aglomerações Urbanas” em 2003 a partir do índice de correção inflacionário IPCA/IBGE acumulado 
até dezembro de 2015. 

Segundo a pesquisa do IPEA em 2003 o custo médio para cada acidente de trânsito sem 
vítima era de R$ 3.262,00 (Três mil duzentos e sessenta e dois reais), nas ocorrências com vítima o 
valor médio era de R$ 17.460,00 (dezessete mil quatrocentos e sessenta reais) e nos acidentes que 
culminaram em óbito o valor chegara a R$ 144.143,00 (cento e quarenta e quatro mil e cento e 
quarenta e três reais), esses valores corrigidos pela inflação medido pelo IPCA/IBGE acumulado de 
abril de 2003 à dezembro de 2015 levam os valores aos  resultados demonstrados na tabela 02 
abaixo, os custos dos acidentes de trânsito foram atualizados a preços acumulados até dezembro de 
2014 e 2015, com base no IPCA/IBGE: 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

                                                                                                                                                                 761 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 

Tabela 10 - Estimativa de custo dos acidentes de trânsito conforme metodologia do IPEA e 
com correção pelo índice inflacionário acumulado no período IPCA-IBGE. 

 
Fonte dos dados: Relatório de Pesquisa do IPEA 2003 
Correção monetária através do índice de correção inflacionária acumulado para o período obtido em 
 https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO << Acesso em 08/02/2017. 
Organizado por Francisca Kaline  

 
Em 2014 na Cidade de Cuiabá foram registrados 10.150 mil ocorrências de acidentes de 

trânsito no serviço de emergência da Secretaria de Segurança Pública, vitimando a óbito 121 
pessoas. Considerando a estimativa de cálculo do IPEA para acidentes de trânsito nas aglomerações 
urbanas, atualizando os valores de modo simplificado pelo índice inflacionário IPCA-IBGE até 
dezembro de 2014 estima-se que os custos com cada óbito chegue a média de R$ 279.526,00 
(Duzentos e setenta e nove mil reais). Já para o ano de 2015 foram computados 9.123 mil registros 
de ocorrências de acidentes de trânsito, já o número de óbitos por acidentes no período foi de 87 
vítimas, o custo estimado atualizado pelo índice de correção inflacionária acumulada até dezembro 
de 2015 é de aproximadamente R$ 309.000,00 (Trezentos e nove mil reais) por acidente com óbito 
(desconsiderando outros custos e adicionais adotados pelo IPEA). 

Considerando que o valor estimado e atualizado conforme índice inflacionário para cada 
ocorrência de acidente de trânsito sem vítima seja de aproximadamente R$ 6.175,60 para 2014, 
infere-se que o custo total no período para as ocorrências de acidentes de trânsito sem vítima chegue 
ao montante de R$ 32.137.822,40 milhões de reais. Já as ocorrências registradas como sendo com 
vítimas alcançam um valor aproximado de R$ 167 milhões em 2014 e R$ 157 milhões em 2015, com 
uma notável redução de 30% nos custos de uma ano para o outro. Essa redução pode ser explicada 
por políticas públicas implementadas no período como a intensificação na fiscalização com a 
implantação dos equipamentos de fiscalização eletrônica, investimentos e melhorias estruturais nas 
principais vias da cidade e adaptações e alterações de fluxo em pontos críticos, implantação de uma 
central de controle e monitoramento do trânsito com mais de 30 câmeras instaladas no perímetro 
urbano, e campanhas educativas específicas por datas e períodos festivos e que apresentam 
conforme o gráfico 01 maiores registros de ocorrências de acidentes como por exemplo o período das 
comemorações do carnaval, férias escolares e retorno do ano letivo. Logo, percebe-se que a gestão 
embora que timidamente está caminhando na direção certa, no entanto, há que se atentar para o 
rigor na fiscalização não só da velocidade como também no uso de bebida alcoólica e outras drogas 
por condutores de veículos. 

Quadro 2 - Custo total e médio por gravidade do acidente para o período analisado. 

 
Fonte: Referência para o cálculo: Relatório de Pesquisa do IPEA 2003 
Dados: SEMOB-Cuiabá e SESP-MT 
Correção monetária através do índice de correção inflacionária acumulado para o período obtido em: 
< https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/ >   Acesso em 08/02/2017. 
Elaborado por Francisca Kaline  

 Pode-se observar abaixo os mapas onde há a espacialização das ocorrências de acidentes 
de trânsito, neles é possível identificar os pontos onde há os maiores números de registros de 
ocorrências de acidentes de trânsito em Cuiabá. A partir da identificação desses pontos o órgão 
responsável pode estudar e implementar medidas que contribuam com a preservação e manutenção 
da segurança no trânsito, e consequentemente haverá a diminuição dos custos associados a esses 
acidentes com e sem vítimas. Para construção desses mapas, o ‘Método Inverso da Distância 

https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores
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Ponderada’ foi utilizada  para assumir que o valor de um atributo (custo) em um ponto desconhecido 
é obtido através de uma medida móvel, ponderada pelas distância deste aos seus vizinhos.  
 
Mapa 9 - Custo dos acidentes de trânsito com vítimas em Cuiabá-MT nos anos 2014 e 2015. 

 
Fonte dos dados: SEMOB-Cuiabá e SESP-MT 
Elaborado por Marcelo Zuniga, 2017 

Observando o mapa de custos, verifica-se que de modo geral os custos dos acidentes de 
trânsito em Cuiabá variam de 34 mil a 1 milhão de reais, com destaque para alguns pontos criticos 
que se localizam nas saídas da cidade como na Rodovia MT 040 que liga ao município de Santo 
Antônio, na Rodovia MT 251 que da acesso ao município turístico de Chapada dos Guimarães e na 
área de junção das BRs 070, 364 e 163 que dá acesso a Rondonópolis e a região sul do país. Esses 
pontos especificamente, apresentam as mais altas variações dos custos, alcançando o valor gasto 
anualmente de 3 milhões de reais. Neste ultimo ponto, foi observado entre 2014 e 2015 uma redução 
dos valores, chegando a cifra de 1,5 milhões de reais. 

Mapa 10 - Custo dos acidentes de trânsito sem vítimas em Cuiabá-MT nos anos 2014 e 2015. 

 
Fonte dos dados: SEMOB-Cuiabá e SESP-MT 
Elaborado por Marcelo Zuniga, 2017 

 
Partindo para a análise do acidentes sem vítimas, percebe-se que a estimativa dos gastos 

para este tipo de ocorrência entre 2014 e 2015 variam entre R$ 6.176 reais e R$ 650 mil reais, com 
visível diminuição de custos no ano de 2015. Nota-se também a mesma dinâmica na localização dos 
pontos críticos conforme o mapa dos custos de acidentes de trânsito com vítimas. 
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Considerações Finais 

Os problemas causados pelos acidentes de trânsito à saúde pública justifica toda a 
preocupação e desenvolvimento de pesquisas na área. Embora esta análise tenha-se pautado em 
estimar os custos dos acidentes a partir de correção inflacionária do valor encontrado pela pesquisa 
do IPEA divulgado em 2003, pode-se dizer que os valores estão próximos da realidade uma vez que 
Cuiabá assim como outras grandes cidades brasileiras, sofrem diariamente as inconveniências do 
fenômeno dos acidentes. Isso é refletido ao se analisar a quantidade de vítimas que foram atendidas 
no PSMC nos anos estudados, e há que se considerar que em suma o atendimento a essas vítimas 
envolvem procedimentos médicos de alta complexidade, logo apresenta elevado custo. 

Notou-se que houve uma diminuição de cerca de 30% dos registros de ocorrências em 2015 
referente ao ano anterior, o que indica que embora ainda não tão significativas, as medidas adotadas 
pelos Órgãos e entidades gestoras da segurança no trânsito da cidade têm surtido efeito. No entanto, 
há que se preocupar com a gravidade das ocorrências que mesmo com a adoção dessas medidas 
ainda levaram a óbito um total de 87 pessoas em 2015 e 121 mortes em 2014, apresentando uma 
redução de 28% de 2015 a 2014. Ações no sentido de diminuir ainda mais o número de mortes 
ocasionadas por Acidente de Trânsito devem ser prioritárias, e este trabalho pode contribuir no 
sentido de mostrar as localidades onde tais ações devem ser realizadas.  

A presente pesquisa teve como principal foco, modelar os dados de acidente de transito de 
2014 e 2015 registrados em Cuiabá, com um modelo baseado na tecnologia dos Sistemas de 
Informações Geográficas (SIG), para simular os custos dos acidentes. Neste sentido, buscou-se abrir 
caminhos para aproximar custos dos acidentes de transito através do uso de métodos estatísticos 
aliados ao SIG à realidade de Cuiabá, acredita-se que esse objetivo foi alcançado. 

Sugere-se que os órgãos e entidades gestoras da segurança no trânsito possam utilizar essa 
pesquisa como subsídio para implementação de estudos aprofundados e adoção de medidas 
específicas nas áreas destacadas nos mapas como pontos críticos. 
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Abstract 
Objective: To characterize the spatial distribution of homicides in the metropolitan region of Guadalajara 
(MRG), Mexico, in 2013. Methodology: An ecological association study using as a secondary source of 
MRG´s formal written press was performed. Homicide data were collected under the criterion to identify 
where the attack occurred, not death. Once this was done, they were georeferenced based on census 
units in the study area. Was used technical statistics that I global hotspots of Moran to analyze and 
visualize the pattern of distribution and spatial correlation of deaths. Results: A total of 452 homicides 
were included and georeferenced in the study area. Moran's calculated index was 0.077 (p <0.01) and 
showed a spatial patterning cluster; Mainly to the northwest, southwest, central and southeast MRG, 
which is observed on a map. Conclusion: The distribution pattern was grouping homicide, although the 
value was close to zero. This evidence may help to focus public policies geographically on locations 
where homicides are recorded under this pattern, as well as investigate what drives spatial 
agglomeration. 

 
Keywords: Homicide; Interpersonal violence; Exploratory Spatial Data Analysis; Geography and 
health; Mexico. 

 
 

Resumo 
Objetivo: Caracterizar a distribuição espacial dos homicídios na região metropolitana de Guadalajara 
(RMG), México, em 2013. Metodologia: Um estudo de associação ecológica utilizando como fonte 
secundária de imprensa escrita formal de RMG foi realizada. dados de homicídios foram coletados sob 
o critério para identificar o local onde ocorreu o ataque, não a morte. Feito isso, eles foram 
georreferenciados com base em unidades de censo na área de estudo. foi utilizada estatística técnica 
que eu hotspots globais de Moran para analisar e visualizar o padrão de distribuição e correlação 
espacial das mortes. Resultados: Um total de 452 homicídios foram incluídos e georreferenciados na 
área de estudo. Índice de Moran calculado foi de 0,077 (p <0,01) e mostrou um padrão espacial 
agrupamento; principalmente a noroeste, sudoeste, RMG central e sudeste, o que é observado em um 
mapa. Conclusão: O padrão de distribuição foi agrupamento homicídio, embora o valor foi próximo a 0. 
Esta evidência pode ajudar a focalizar políticas públicas geograficamente em locais onde os homicídios 
são registrados sob esse padrão, bem como investigar o que impulsiona aglomeração espacial. 

 
Palavras chave: Assassinato; Violência interpessoal; Análise exploratória de dados espaciais; 
Geografia e saúde; México. 
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Introducción 

 
En las últimas dos décadas ha sido posible obtener importante evidencia socioepidemiológica 

acerca de cómo prevenir y reducir la mortalidad de homicidios en la región de las Américas. Como 
resultado, algunos de los factores de riesgo y determinantes sociales que han sido identificados son: 
accesibilidad y portación de armas de fuego

1, 2
, consumo de alcohol o drogas

1
, ser varón y joven

2, 3
, 

impunidad
4
, desempleo

5
, desigualdad socioeconómica

6
, densidad de población

7
, pobreza

8
, entre otros 

más. 
Por ello, un enfoque multicausal es el que ha predominado en los estudios de mortalidad de 

homicidios en Latinoamérica. Sin embargo, aún con este conocimiento son pocos los países que han 
logrado reducir o estabilizar las defunciones de homicidios; es el caso de Brasil, Colombia o Estados 
Unidos

3, 9-11
, por mencionar algunos. 

Ciertamente, “los homicidios existen en todas partes del mundo, pero no están 
homogéneamente distribuidos en la sociedad”

12
, por tanto, los factores de riesgo y determinantes 

sociales contribuyen con explicaciones relativamente limitadas según el contexto social donde se 
registran. 

Cada vez se reconoce más la necesidad de generar evidencia que busque comprender y 
explicar patrones –en términos de tiempo, lugar y persona– a los que están sujetos los homicidios

11, 

13-15
. La importancia de esto radica en comprobar que los homicidios se concentran en un pequeño 

número de lugares, en periodos altamente peligrosos y, además, son generados por un reducido 
número de personas igualmente peligrosas

16
. 

De acuerdo con Abt & Winship
16

 la prevención de violencias es más efectiva cuando se aplica 
de manera focalizada. Esto es, más allá de orientar programas sociales o políticas públicas hacia 
polígonos o barrios violentos, Viridiana Ríos

17
 argumenta que para reducir la frecuencia no sólo de 

homicidios, sino también de otras violencias, se requiere identificar lugares muy específicos, por 
ejemplo, un cruce de calles, establecimientos comerciales, áreas de esparcimiento/ocio; o bien 
identificar a aquellos individuos o grupos sociales con conductas o comportamientos de riesgo, es 
decir; consumo de alcohol o drogas en vía pública, portación de armas de fuego en espacios 
públicos, líderes de pandillas, delitos de alto impacto, etcétera. 

Así, en base a esta perspectiva teórica es posible focalizar recursos o políticas públicas en: a) 
áreas donde realmente se producen homicidios, b) aquellos individuos que los cometen o que sean 
potenciales víctimas y/o c) el comportamiento de riesgo de esos individuos

16
. Por lo tanto, se trata de 

generar evidencia muy específica y relacionada con estas categorías analíticas –lugares, personas y 
comportamientos– que permita orientar acciones igualmente específicas. Es decir, de manera 
focalizada y no generalizada, lo cual es una estrategia que se ha demostrado funciona mejor

16
. 

Particularmente el estudio de patrones espaciales o temporales es un tema en el cual, sin 
duda, la geografía de la salud tiene un gran potencial que aportar en investigaciones sobre 
homicidios. En México, por ejemplo, se han obtenido importantes resultados sobre patrones en los 
últimos años

18-23
, lo cual coincide con evidencia encontrada en Latinoamérica. 

Por otro lado, la investigación bajo este enfoque ha sido justificada ampliamente en México 
dado que los homicidios se han colocado como una de las diez principales causas de muerte

24
. Como 

resultado, en el año 2015 se registraron 20,525 defunciones; registrando una tasa de 17 homicidios 
por cada 100 mil habitantes

25
. 

Aún más, un informe publicado recientemente señala que en estados del norte de México se 
vive en situaciones de extrema violencia, y el riesgo de morir es 92% más alto respecto a la población 
residente en el sur del país

24
. En consecuencia, estas disparidades de mortalidad exhiben a Jalisco, 

entre otros estados, como uno de los que ha mantenido una tendencia exponencial de homicidios en 
la última década

26
. Actualmente es la séptima causa de muerte si se considera la lista de ambos 

sexos; y es la tercera causa en hombres según datos de mortalidad pertenecientes al estado de 
Jalisco

27
. A pesar de contar con información abundante y de calidad en diversas fuentes sobre 

homicidios, por ejemplo por medio de los certificados de defunción, las investigaciones a nivel local 
aún son escasas. 

Cada vez se reconoce más la necesidad de contar con evidencia sobre homicidios, generada 
bajo una perspectiva espacial, que permita orientar geográficamente los recursos económicos y/o 
humanos disponibles en México a niveles más específicos. Un tema en el cual la geografía de la 
salud, sin duda, puede potencialmente aportar evidencia. El objetivo de este estudio es mostrar la 
distribución y autocorrelación espacial de homicidios registrados en el Área Metropolitana de 
Guadalajara (AMG), México en el año 2013. 
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Metodología 
 

Se desarrolló un estudio ecológico de asociación; el cual incluyó datos sobre homicidios 
efectuados y reportados en el AMG. La zona de estudio se definió a partir de unidades censales que 
integran los siguientes municipios: Zapopan, Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y 
Tlajomulco de Zúñiga (mapa 1). 

 
 

Mapa 1: División geopolítica del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) en el contexto del 
estado de Jalisco, México. 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia con base en el Marco Geoestadístico de México del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI). 

 
 
Los datos sobre homicidios

103
, además de ajustarse a lo que establece el apartado “Causas 

externas de morbilidad y mortalidad: agresiones (X85-Y09)”
28

, fueron recolectados bajo los siguientes 
criterios: 1) lugar donde ocurrió la agresión, no la muerte, independientemente de la aparente 
intencionalidad; 2) víctimas de homicidio que eran residentes o no del área de estudio; 3) casos 
localizados dentro de las unidades censales que integran el AMG; y 4) casos no fatales y 
documentados por la fuente que fallecieron con posterioridad y en los cuales se registró el lugar de la 
agresión. Los siguientes criterios se utilizaron para eliminar casos: 1) homicidios donde no se logró 
identificar el lugar de la agresión; 2) agresiones no fatales; y 3) homicidios provocados por 
intervención de cuerpos policiales en circunstancias como: secuestros, asaltos a transeúntes o 
establecimientos comerciales así como cualquier otro delito –categoría Y35 de la CIE10–

28
. 

Bajo estos criterios, se recopilaron notas relacionadas con “seguridad pública” reportadas 
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2013 en los siguientes periódicos de circulación 
formal del AMG: El Informador, Milenio Jalisco, El Occidental, Metro y Express. Esta fuente 

                                                           
103

 De acuerdo con la United Nations Office on Drugs and Crime
10

, el homicidio se define como la “muerte ilícita 
intencionalmente infligida a una persona por otra persona”, por tanto, la definición se ajusta a la intencionalidad del homicidio. 
Sin embargo, en esta investigación se utilizó una fuente secundaria que no permitió establecer este aspecto. Por lo tanto, en la 
etapa de recolección de datos se definió homicidio como el acto o agresión en el que se priva de la vida a una o varias 
personas, independientemente de la intencionalidad. 
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proporcionó el lugar –domicilio
104

– donde se registró la agresión; con lo cual fue posible 
georreferenciar los homicidios registrados en el periodo de estudio. Esta etapa se realizó utilizando el 
software de libre acceso Google Earth

®
 (Mountain View, California, EUA). 

En algunos casos los datos proporcionados por la fuente eran imprecisos, por ello fue 
necesario tomar las siguientes decisiones: 1) si sólo se contaba con un “cruce” de calles, colonia y 
municipio, la georreferenciación se hizo a partir de ese “cruce”; 2) si sólo se contaba con la colonia y 
municipio, sin la calle donde ocurrió la agresión, la georreferenciación se hizo en el centroide de dicha 
colonia; y 3) si el “cruce” de calles reportado no coincidía en campo, las coordenadas geográficas se 
obtuvieron a partir de al menos una de estas calles y que además coincidiera con la colonia y 
municipio reportados en la fuente. 

Es necesario resaltar que a partir del proceso de georreferenciación –dato puntual– los 
homicidios quedaron dentro de alguno de las 1,669 unidades censales que integran los seis 
municipios del AMG –dato geoestadístico–, según el Marco Geoestadístico de México del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía

29
. 

Para evaluar la autocorrelación espacial de homicidios localizados en las unidades censales 
se empleó el estadístico Moran

105
 –global–; el cual ha sido utilizado ampliamente en el análisis 

espacial con datos georreferenciados
30, 31

. Este efecto espacial es interpretado como el grado de 
similitud o dependencia, inclusive llamado contigüidad espacial, entre unidades territoriales con 
características similares

31-33
. 

Actualmente existe bibliografía especializada en explicar a detalle cómo funciona teórica y 
metodológicamente este indicador

23, 30, 32, 34
; incluso algunos estudios en México lo han utilizado para 

mostrar su capacidad analítica en otros temas de interés
35, 36

. Por lo tanto, a continuación sólo se 
describen brevemente los aspectos necesarios para interpretar los resultados en el contexto de la 
investigación que aquí se presenta, lo cual ha sido recomendado por diversos autores

23, 31, 32, 34
. 

En este sentido, el valor que resulta del análisis del índice de Moran puede oscilar entre -1 y 
1; cuando el índice es positivo sugiere un patrón de concentración y que las unidades espaciales con 
valores altos o bajos están rodeadas por unidades con similares características –dependencia 
espacial–. 

En cambio, si el valor es negativo sugiere un patrón de dispersión y que las unidades 
espaciales con valores bajos están rodeadas por otras con valores altos o valores altos rodeados por 
valores bajos –heterogeneidad espacial–. Por otro lado, si el valor obtenido es próximo a 0 sugiere 
una distribución aleatoria respecto a los valores analizados. 

En este contexto, la autocorrelación espacial de los homicidios recolectados fue evaluada 
mediante el software ArcMap

®
 10.2 (ESRI, Redlands, CA, EUA); y se utilizó la herramienta estadística 

spatial autocorrelation (Moran´s I). Asumiendo como hipótesis nula que la distribución de los valores 
analizados se ajustó a un patrón aleatorio. Una vez realizado el test de hipótesis, se consideraron los 
valores de p (< 0.05) y z (desviación estándar) obtenidos en el análisis y bajo el supuesto que los 
valores se ajustaron a una distribución normal de probabilidad. 

Adicionalmente, se utilizó la técnica hotspots (hotspots analysis Getis-Ord Gi*) para 
caracterizar el patrón espacial

106
 –disperso, aleatorio o concentrado– de los homicidios localizados en 

las unidades censales, lo cual fue representado cartográficamente utilizando el mismo software 
citado. 

 
 

Resultados 
 
 En el análisis de distribución y autocorrelación espacial fueron evaluados 452 

homicidios considerando la localización geográfica de la agresión. Antes de esto, se eliminaron 13 
casos debido a que su localización no coincidió espacialmente con el área de estudio. Como 
resultado, al analizar la frecuencia de homicidios a nivel de unidades censales se encontró que sólo 
en el 19.6% (n= 328) del total se registró uno o más casos. 

                                                           
104

 El procedimiento utilizado por los autores de este estudio permitió garantizar la confidencialidad del dato 
relacionado a la localización geográfica del homicidio; considerando que 3 de cada 10 muertes se vinculó a un domicilio 
determinado (datos no presentados). 

105
 La literatura especializada en el tema plantea dos métodos para evaluar la autocorrelación espacial: el índice de 

Moran global y el local; también conocido como Local Indicators of Spatial Association (LISA)
23

. El primero proporciona un valor 
promedio que representa a todas las unidades espaciales utilizadas en el análisis. Por su parte, el índice local aporta un valor 
para cada una de estas, las cuales contribuyen en el indicador global, y permite explorar visualmente aquellos patrones de 
aglomeración

31, 32
. Como resultado, es posible determinar si unidades espaciales de valores altos están rodeadas de valores 

bajos, o a la inversa, respecto a la variable analizada, así como saber en cuánto contribuye cada unidad espacial
31

. 
106

 También es posible evaluar a través del índice C de Geary, nube variograma
30, 31

, entre otros. 
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Mapa 2. Análisis hotspots e informe de autocorrelación espacial en base a la localización geográfica 
de homicidios en unidades censales del Área Metropolitana de Guadalajara, México, año 2013. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo y del Marco Geoestadístico de México del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

 
Los resultados de ambos análisis sugieren un patrón espacial tipo concentrado –clúster–. En 

el mapa 2 es posible observar la localización de posibles agrupamientos espaciales de homicidios; 
por ejemplo, en Zapopan –noreste y sur–, Guadalajara –centro y noreste– y San Pedro Tlaquepaque 
–centro y este– (en color rojo). 

Por otro lado, se observa un patrón disperso en Guadalajara –poniente– y Tlajomulco de 
Zúñiga –norte y sur– (en color azul). Aún más, llama la atención que en los límites político-
administrativos de Zapopan y Guadalajara se localizaron agrupamientos con una mayor intensidad de 
homicidios respecto a otras áreas. 

En este sentido, la localización geográfica de homicidios en el AMG obedeció a un patrón de 
concentración estadísticamente significativo; el índice de Moran global fue 0.077 (z = 8.3) y la 
probabilidad de que este patrón sea aleatorio fue baja (p < 0.01) (mapa 2). No obstante, este valor 
sugiere una autocorrelación espacial débil, es decir; aunque el valor es positivo también es próximo a 
0. 

Adicionalmente, en tabla 1 se presenta la cantidad de homicidios reportados en cada 
municipio del área de estudio. Zapopan y Guadalajara registraron la mayor cantidad, con el 38.5% (n= 
174) y 29.6% (n= 134), respectivamente. Contrario a esto, El Salto presentó la menor proporción de 
casos; 4.4% (n= 20). 
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Tabla 1. Distribución de frecuencia de homicidios según municipio. Área Metropolitana de 
Guadalajara, año 2013. 

 

Municipio 
Hom

icidios 

Prop

orción (%) 

Pobla

ción total 

Superf

icie (km
2
) 

Zapopan 174 38.5 
1, 

332,272 
893.2 

Guadalajara 134 29.6 
1,460,

148 
150.2 

San Pedro 

Tlaquepaque 
69 15.3 

664,19

3 
270 

Tonalá 32 7.1 
536,11

1 
166.1 

Tlajomulco de 

Zúñiga 
23 5.1 

549,44

2 
636.9 

El Salto 20 4.4 
183,43

7 
41.5 

Total 452 100 
3,393,

331 
2157.9 

 
Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo e información territorial y de población del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2010). 

 
 

Discusión 
 
Este estudio ecológico muestra que, de alguna manera, los homicidios se concentraron en un 

limitado número de unidades censales (19.6%) que integran el AMG, lo cual sugiere un patrón de 
distribución espacial no aleatorio en el año de estudio. Por lo tanto, es posible que esta evidencia sea 
utilizada en futuras investigaciones para conocer en un contexto local los lugares en los cuales es 
necesario, por ejemplo, identificar comportamientos de riesgo relacionados con homicidios; 
considerando que este tipo de intervenciones, si se enfocan en días y horas en las cuales se registran 
más defunciones, pueden contribuir a prevenir y reducir asesinatos. 

En el entorno de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) es necesario considerar un 
efecto llamado heterogeneidad espacial; el cual se refiere a las variaciones en la ocurrencia de un 
fenómeno, por ejemplo, a partir de su localización geográfica

31, 35, 37
. Su importancia radica en la 

interpretación de resultados que son producto del análisis espacial. 
El estudio de Fuentes y Sánchez

22
 realizado en la ciudad de México evaluó el 

comportamiento espacial de homicidios a escala de unidad censal; como resultado encontró un 
patrón tipo concentrado así como autocorrelación espacial débil –índice de Moran 0.056–; es decir, 
heterogeneidad espacial. Sin embargo, a diferencia de nuestro estudio, este resultado pudo obedecer 
a la cantidad de homicidios (n= 136) y unidades censales (n= 411) analizados o debido a la 
distribución desigual de los casos en el área de estudio. 

Por otro lado, la investigación de Cervera y Monárrez
19

, realizada en Cd. Juárez, Chihuahua, 
al analizar la distribución espacial de homicidios encontró una autocorrelación de 0.67; lo cual, 
además de indicar un patrón concentrado, según los autores mostró una autocorrelación espacial 
legítima y sin factor de aleatoriedad –dependencia espacial–. Evidentemente ambos estudios en 
mención identificaron patrones opuestos, sin embargo, establecieron que las muertes analizadas se 
agruparon geográficamente. 

De acuerdo a nuestros resultados, el patrón espacial de homicidios se ajustó al efecto 
heterogeneidad, dado que el valor de autocorrelación fue positivo pero próximo a valores aleatorios. 
Por lo tanto, posiblemente esta causa de muerte se agrupa con una mayor intensidad en un limitado 
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número de unidades censales –posiblemente producto de determinantes sociales–; lo cual se ha 
demostrado empíricamente en investigaciones sobre violencia y crimen

16
. 

La importancia de identificar patrones espaciales de homicidios radica en impulsar estrategias 
preventivas focalizadas para reducir la mortalidad

16, 22
 así como el estudio en mayor detalle de 

aquellos determinantes “presentes” en un contexto social; además, reduce la probabilidad de que los 
esfuerzos se destinen en áreas innecesarias

14
. En países como Brasil

13, 14
, Colombia

30
 y E.E. U.U.

11, 

15
 se ha demostrado que los homicidios se ajustan a patrones espaciales y temporales, incluso 

demográficos –jóvenes y masculinos–. 
Nuestro estudio ciertamente encontró una autocorrelación espacial débil. No obstante, este 

valor en el contexto de la investigación puede sugerir un patrón no aleatorio; sólo en 20 de cada 100 
unidades censales del AMG se registró uno o más homicidios. Por otro lado, recientemente se 
investigó que las principales características socio-epidemiológicas de homicidios en el AMG son: 
sobre-mortalidad masculina en el grupo 15 a 29 y 30 a 44 años, ocurren más homicidios en sábado y 
domingo así como en horario nocturno –entre 21 y 00 horas–; además se documentó que 167 
asesinatos (n= 465) se registraron en la proximidad de la vivienda de la víctima

38
. 

Por lo tanto, los resultados encontrados sugieren que los homicidios posiblemente se 
relacionan con actividades o comportamientos de riesgo por parte de la población, considerando que 
la mayoría de los asesinatos ocurrieron durante su tiempo libre o de esparcimiento; principalmente de 
aquellos individuos que residen en las unidades censales donde se identificaron agrupamientos en 
nuestro estudio. De hecho, otras investigaciones han reportado resultados similares en México

19, 21-23
. 

Por ello, consideramos que los resultados que aquí se presentan permitieron identificar en qué 
lugares del AMG la población residente está más expuesta a asesinatos. 

En la actualidad, la evidencia sobre qué impulsa los patrones de homicidios –en términos de 
frecuencia, distribución geográfica y grupo social– es tema de discusión, sin embargo, se reconoce 
que no se producen de manera aleatoria, sino que su localización geográfica o variaciones espaciales 
pueden atribuirse al contexto social donde se registran

3
. A pesar de que en México se ha desarrollado 

investigación bajo un enfoque multicausal, principalmente acerca de la relación entre mortalidad de 
homicidios y determinantes como: marginación social o densidad de población

22
, desempleo

21
, 

impunidad
20

, pobreza
19

, entre otros más, aún no existe consenso sobre qué podría impulsar los 
patrones epidemiológicos. En cambio, otras investigaciones buscan predecir, mediante modelos 
geoestadísticos, cuáles son las áreas con mayor riesgo de homicidio según determinantes sociales 
específicos

19, 21, 23
. 

Sin embargo, aún con la evidencia estadística que proveen, Gary Slutkin
11

 argumenta que 
para reducir la mortalidad por homicidios no necesariamente se requiere enfocarse en determinantes 
sociales; en principio, debido a que son múltiples los que se han documentado y eso demanda vastos 
recursos tanto económicos como humanos. Además, difícilmente se logra establecer cuál o cuáles 
podrían tener mayor relación estadística; inclusive, algunas condiciones de vida simplemente no se 
pueden modificar, por ejemplo población joven y del sexo masculino

3
. Otros determinantes sociales, 

en cambio, pueden estar relacionados de manera directa, por ejemplo masculinos jóvenes; o 
indirecta, tal es el caso de consumo de alcohol o armas de fuego. 

Contrario a lo anterior, evidencia reciente ha propuesto que para obtener mejor impacto en 
prevención de asesinatos es crucial enfocarse en aquellos lugares, individuos así como 
comportamientos de mayor riesgo; lo cual se justifica debido a los patrones espaciales, temporales y 
demográficos a los que están sujetos los homicidios, lo cual es evidencia que ha sido consistente en 
diversas ciudades de Latinoamérica

10, 16
. No obstante, Viridiana Ríos argumenta que la violencia es 

mucho más focalizada de lo que se ha comprobado, es decir; al interior de barrios o vecindarios es 
donde esta se genera como consecuencia de comportamientos de riesgo en individuos específicos

17
. 

De acuerdo con Abt & Winship, “la violencia se agrupa en específicos lugares, entre personas 
específicas, y entorno a comportamientos específicos”

16
. Por lo tanto, los esfuerzos para reducir las 

violencias deben ser igualmente específicos si se trata de ser eficaces
16, 17

. 
En este contexto, consideramos que la evidencia generada en nuestro estudio permitiría 

focalizar geográficamente aquellas políticas públicas o programas sociales diseñados en el AMG para 
prevenir no sólo los homicidios, sino también conductas o comportamientos de riesgo relacionados 
con violencias; lo cual representa la base de la investigación sobre cómo prevenir y reducir esta 
mortalidad. 

Debido al diseño, metodología y fuente utilizada en este estudio es necesario hacer unos 
señalamientos respecto a las limitaciones relacionadas con la evidencia que aquí se presenta. En 
principio, el análisis y las mediciones realizadas obedecieron a un criterio transversal, por tanto, el 
número de casos incluidos en el estudio dependió de ello. Adicionalmente, en los resultados existió la 
posibilidad de no considerar algún efecto potencial en su interpretación, lo cual es producto del 
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análisis espacial, las técnicas estadísticas utilizadas o bien debido a la escala de análisis (unidades 
censales). 

Por otro lado, el índice de Moran calculado a nivel unidad censal fue de tipo global; y esto no 
permite inferir dónde se localizan los clústers espaciales o, por ejemplo, en qué grado contribuyen en 
el valor global calculado en el estudio. Sin embargo, la técnica de análisis hotspots sí permitió 
explorar la posible localización de agrupamientos espaciales; incluso, esto se podría corroborar en 
futuras investigaciones mediante la herramienta estadística Local Indicators of Analysis Association 
(LISA). 

Ciertamente nuestro análisis se enfocó en reconocer y describir la autocorrelación espacial de 
homicidios, lo cual está considerado como uno de los efectos más importantes en el análisis de datos 
georreferenciados

30
. Por lo tanto, fue posible obtener resultados menos subjetivos respecto al patrón 

espacial de homicidios en un nivel local (unidades censales). 
Además, la georreferenciación de homicidios se hizo a partir del lugar de agresión, lo cual 

potencialmente revela las áreas de mayor riesgo. Como resultado, esto podría aumentar las 
posibilidades de orientar geográficamente los recursos disponibles a aquellos lugares con prioridad 
real de intervención; y así modificar patrones espaciales o comportamientos de riesgo de individuos 
en un nivel local y específico. 

 
 

Conclusiones 
 
En conclusión, aun se requiere desarrollar más investigación sobre homicidios, por ejemplo, 

para explorar y conocer qué es lo que impulsa los patrones epidemiológicos –en términos de 
frecuencia, distribución geográfica y grupo social–evidenciados no sólo en el AMG sino también en 
varias ciudades de México y en Latinoamérica; así como caracterizar aquellos contextos de mayor 
mortalidad según estos patrones. 

Lo anterior, con la finalidad de diseñar, aplicar, pero sobretodo, evaluar estrategias muy 
específicas para prevenir y reducir asesinatos. Inclusive, el uso de fuentes secundarias como la 
prensa escrita, aunque no es “oficial”, en últimos años se ha considerado cada vez más en estudios 
epidemiológicos por el hecho de que generalmente presenta lo que realmente ocurre en términos de 
morbilidad y mortalidad

39
. 

En este sentido, se trata de una aproximación metodológica alterna para los responsables en 
tomar decisiones en materia de seguridad pública a nivel local que bien podría complementar y 
corroborar, por ejemplo, la información de certificados de defunción. Logrando con esto darle 
seguimiento a investigaciones epidemiológicas similares que sistematicen los casos de homicidios 
para poder hacer un contraste y monitoreo respecto a otras fuentes oficiales. 

En efecto, este tipo de metodología podría ser la base de un Sistema Inteligente de Vigilancia 
Epidemiológica (SIVE) que no sólo se enfoque en homicidios, sino también en violencias en general, 
ya que generalmente lo que se contabiliza son las defunciones o lesiones no fatales, es decir, la parte 
extrema y violenta, sin embargo, en no pocos casos existen trazadores epidemiológicos o 
condiciones sociales que bien podrían modificarse o prevenirse. 

Además de lo anterior, las herramientas de los SIG, considerados como una herramienta de 
sobrada capacidad y resolución de problemas geoespaciales o de salud pública, podrían combinarse 
con este tipo de metodología; en el sentido de incrementar la efectividad en el estudio y 
sistematización de violencias y por tanto en la toma de decisiones respecto a estrategias de 
prevención específicas; incorporando necesariamente la dimensión espacial y temporal. 
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Resumo 
O presente estudo surge com o objetivo de analisar a dinâmica espacial dos crimes violentos letais 
intencionais – CVLI, além de avaliar a utilização de técnicas estatísticas a partir da análise 
comparativa dos dados de violência em nível de bairros do município de São Luís. Infere-se ao 
estudo, a sistematização de parâmetros de dispersão e comportamento espacial das Ocorrências de 
CVLI, com a geração de parâmetros estatísticos, a fim de se estabelecer uma complementaridade de 
eventos que permitem a análise globalizada da dimensão espaço-temporal de vulnerabilidade à 
violência letal através de aglomerados. Para o processamento dos dados da Secretaria de Segurança 
Pública e Ministério Público referente ao CVLI por bairro utilizou-se como comparativo os anos de 
2015 e 2016. Neste processo, foram utilizadas técnicas de análise espacial geoestatística como o 
índice G e índice Global de Moran. A capacidade de síntese e a visualização cartográfica destes 
indicadores possibilitou a visualização da dinâmica da violência letal no ambiente urbano, a partir das 
zonas de centralidade e áreas periféricas evidenciando o paradoxo que vivem atualmente nossas 
cidades, tendo em vista a diminuição pontual da violência em determinadas regiões e o aumento das 
ocorrências em diversas outras áreas, que deve estar relacionada ou pela ausência do 
aparelhamento do Estado ou por questões conjunturais. A metodologia desenvolvida permite a 
otimização do planejamento de ações preventivas, bem como uma forma de avaliação de tendências 
e cenários. Por fim, os resultados do estudo apresentam subsídio elaboração e efetivação de políticas 
públicas. 
 
Palavras chave: Crimes Violentos. Segurança Pública. São Luís.  

 
 

Abstract 
The present study aims to analyze the spatial dynamics of intentional lethal violent crimes (CVLI), as 
well as to evaluate the use of statistical techniques based on the comparative analysis of violence 
data in the neighborhoods of São Luis. To the study, the systematization of dispersion parameters and 
spatial behavior of the CVLI Occurrences, with the generation of statistical parameters, in order to 
establish a complementarity of events that allow the globalized analysis of the space-temporal 
dimension of vulnerability to lethal violence through clusters. For the data processing of the Secretariat 
of Public Security and Public Prosecution regarding the CVLI by district, the years 2015 and 2016 
were compared. In this process, geostatistical space analysis techniques such as the G index and the 
Moran Global index were used. The synthesis capacity and the cartographic visualization of these 
indicators made it possible to visualize the dynamics of lethal violence in the urban environment, from 
the centrality zones and peripheral areas, highlighting the paradox that our cities currently live in, in 
view of the occasional reduction of violence in certain Regions and the increase in occurrences in 
several other areas, which must be related either to the absence of state apparatus or due to 
conjunctural issues. The developed methodology allows the optimization of the planning of preventive 
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actions, as well as a way of evaluating trends and scenarios. Finally, the results of the study present 
the elaboration and implementation of public policies. 
 
Keywords: Violent Crimes. Public security. São Luis. 
 
 
Introdução 
 

Violência se apresenta como fenômeno presente em todos os países e sua dimensão e seus 
impactos são de difícil mensuração. Compreender o fenômeno, identificar suas causas e monitorar as 
dinâmicas que influenciam ou interferem no seu comportamento envolve um processo multidisciplinar 
e interinstitucional que necessita de mobilização contínua para o desenvolvimento de ações de 
gestão do risco bem como de mitigação dos seus efeitos, que envolva não apenas as organizações 
institucionais, mas toda a sociedade. Reduzir os índices de violência apresenta-se como um desafio 
para a sociedade e para as organizações governamentais (IPEA, 2016). 

No Brasil, o cenário de violência se apresenta de forma heterogenia, tanto quando analisada a 

sua dimensão territorial quanto temporal e também no perfil socioeconômico das vítimas (IPEA, 2016). 
O crescimento da violência no país, nas últimas décadas, tornou inegável a importância dos 

estudos de planejamento e gestão ligados ao combate deste cenário. Além dos homicídios, que 
representam o nível extremo que a violência pode alcançar, outros tipos de criminalidade, como 
latrocínio, lesão corporal e roubo, são constatados cotidianamente nas Regiões Metropolitanas do 
País. 

Tal processo perpassa por vários meandros como apresenta Milton Santos (2004) que 
descreve a macrocefalia urbana gerada pela massiva concentração das atividades econômicas, o 
que desencadeia processos descompassados como o redirecionamento de fluxos migratórios, déficit 
no número de empregos, incremento de ocupações desordenadas, estigmatização de estratos 
sociais, ausência do Estado complementado pelo poder paralelo, o que inevitavelmente compromete 
a segurança pública e situa a violência e sua dinâmica espacial como parte integrante da 
problemática urbana. 

Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que o sistema da violência se encontra arraigado 
a fatores urbanos e socioeconômicos, sendo necessário correlacionar às variáveis criminais, 
informações socioeconômicas e dados referentes à distribuição espacial de equipamentos e serviços 
coletivos, além de fatores urbanos que podem influenciar a dinâmica criminal das cidades.  

De acordo com Lira (2014), observa-se que a criminalidade está concentrada no ambiente 
urbano, haja vista sua própria estrutura centralizadora que produz e reproduz conflitos amplificados 
pela ausência e inoperância do Estado. 

Assim o debate sobre metodologias de análise espacial e temporal da criminalidade, 
principalmente nas suas modalidades violentas, ganha notoriedade e dá sentido aos objetivos deste 
artigo, na medida em que crime e violência manifestam-se como fenômenos altamente 
correlacionados com as dimensões espaço e tempo. Dessa forma, ao se propor uma metodologia de 
análise da criminalidade violenta no país, preocupa-se, na realidade, em construir indicadores sociais 
sensíveis o suficiente para, ao mesmo tempo, indicar o movimento e a tendência da violência e 
identificar o resultado da ação do Estado numa área hoje particularmente crítica da nossa sociedade 
(PEIXOTO, 2004). 

A Capital maranhense encontra-se nesse contexto uma vez que possui diversos fatores que 
agravam a escalada de violência na Ilha do Maranhão. Dentre esses fatores destacam-se o 
crescimento do tráfico de drogas e a crise do sistema prisional do Estado em uma conjuntura de 
migração das facções criminosas com origem na região Sudeste do País, somado ao insuficiente 
efetivo policial (o Maranhão possui a menor taxa de policiais militares por habitante – um PM para 
cada 881 habitantes, enquanto a média nacional é de um para cada 473), além de contar com 
infraestrutura inadequada e déficit de viaturas e armamento (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA 
PÚBLICA, 2014). 

Somado a isso se têm altos níveis de exclusão social que em suas várias acepções cria as 
condições para o permanente recrutamento de novos soldados para o crime. Nesse cenário, os 
territórios urbanos caracterizados por baixa escolarização, cobertura insuficiente de serviços de 
saúde, transporte, lazer, segurança e escassa oferta de ocupações legais possibilitam a produção e 
reprodução do sistema vigente. 

Sob essas perspectivas, o presente estudo se desenvolve com o objetivo de analisar a 
dinâmica espacial dos crimes violentos letais intencionais – CVLI, além de avaliar a utilização de 
técnicas estatísticas a partir da análise comparativa dos dados de violência em nível de bairros do 
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município de São Luís. Para tanto, aborda-se inicialmente a descrição dos procedimentos 
metodológicos utilizados para o seu desenvolvimento, posteriormente caracteriza-se os crimes 
violentos letais intencionais na Capital Maranhense especificando a violência contra jovens, mulheres 
e o seu contexto social, e por fim o estudo analisa a partir de geoestatística (índice G e índice Global 
de Moran) a dinâmica espacial das ocorrências de CVLI, onde se pretende fornecer subsídios para a 
proposição de políticas públicas e estratégias de prevenção, controle e combate à violência. 

A sigla CVLI foi criada em 2006 pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), 
vinculada ao Ministério da Justiça (MJ). Esta sintetização dos dados de violência é composta por 
homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte “latrocínio”. 

 
Área de estudo 
 

O município de São Luís situa-se na Região de Planejamento da Ilha do Maranhão, localizada 
na Região Costeira Norte do estado do Maranhão, limitando-se ao norte com o Oceano Atlântico; ao 
sul, com a Baia de São José e o Estreito dos Mosquitos; a leste com a Baía de São José e a oeste 
com a Baía de São Marcos. Conforme o IBGE (2016) a Capital Maranhense possui 1.082.935 
habitantes, distribuídos em 261 bairros de acordo com o Instituto das Cidades (INCID) (Figura 01). 

 
Mapa 01: Mapa de delimitação dos bairros do município de São Luís. 

 
Fonte: IMESC, 2016. 

 
 
Procedimentos Metodológicos de Sistematização e Análise dos Dados 
 

Para o presente trabalho, idealizou-se um modelo para a elaboração do diagnóstico, com 
uma abordagem sistêmica alicerçada por técnicas do Sistema de Informação Geográfico - SIG, com 
base em indicadores espaciais em nível Municipal e Bairros, com a finalidade de analisar a dinâmica 
espacial dos Crimes Violentos Letais Intencionais – CVLI no município de São Luís. Para tanto, 
utilizar-se-á métodos de pesquisa, constituídos por pesquisa documental, bibliográfica e cartográfica, 
além de coleta de dados com informações primárias e secundárias. 

No primeiro momento estruturou-se o Banco de Dados da Violência a partir dos dados de 
mortes violentas tabulados com série histórica do período de 2000 a 2012, do Departamento de 
Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS; de 2013 a 2016, da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública - SSP em nível municipal, correspondendo ao CVLI como: 

 Quantitativo de Ocorrências CVLI; 
 Gênero; 
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 Faixa Etária. 
Após a caracterização em nível municipal, foram agrupados dados de CVLI em nível de bairro 

de 2015 e 2016, disponibilizados pelo Ministério Público – MP. A espacialização dos dados de CVLI 
em nível de bairros exigiu incialmente a consolidação da base cartográfica, tendo em vista a 
inexistência da Lei de Bairros que delimita seus limites em São Luís e o não alinhamento da utilização 
da toponímia dos bairros por parte das instituições, tanto estaduais quanto municipais.  

De acordo com a escala de análise foram utilizados como base cartográfica: 
 Limite Municipal - utilizou-se a base fornecida pelo IBGE e IMESC; 
 Delimitação e lista de Bairros -  utilizou-se a base fornecida pelo Instituto das Cidades – 

INCID, por ser a delimitação oficial do município de São Luís. 
Para tratamento dos dados foram utilizadas técnicas ligadas ao SIG por meio do software de 

geoprocessamento que possibilitou o alinhamento da delimitação de bairros e dos dados da SSP, MP 
e INCID.  

A sobreposição e agregação de dados em diferentes escalas, fontes e estratos técnicos 
provoca conflitos metodológicos, contudo, devido à indisponibilidade de dados com uma série 
histórica significativa, faz-se necessário a utilização de tais procedimentos técnicos. É importante 
frisar que para sanar em parte tais “conflitos”, após a tabulação destes, desenvolveram-se testes 
estatísticos para determinar a significância dos dados e dos resultados alcançados. 

Infere-se ao estudo a sistematização de parâmetros de dispersão e comportamento espacial 
das Ocorrências Policiais e CVLI, com a geração de parâmetros estatísticos, no intuito de se 
estabelecer uma complementaridade de eventos que permitam a análise globalizada da dimensão 
espaço-temporal de vulnerabilidade à violência letal por meio de clusters. 

Neste processo, para ampliar o nível de confiabilidade estatística sobre a identificação de 
padrões e comportamentos espaciais, foram utilizadas duas técnicas de estatística espacial 
conhecida como índice G e índice Global de Moran. Apesar das técnicas supracitadas medirem 
questões fundamentalmente diferentes, estas se complementam uma vez que ambas supõem 
normalidade em suas distribuições para construírem intervalos de confiança para a hipótese nula de 
total ausência de autocorrelação local.  

Quanto ao índice G, este se baseia em estimativas de primeira ordem, como um tipo de 
estimador de médias móveis (GETIS; ORD, 1992) onde a técnica realiza uma somatória de valores 
vizinhos definidos a partir de uma matriz de vizinhança. 

O índice G pode ser representado pelo cálculo: 
 

         
Fonte: FERREIRA, 2014. 
 
O índice G será utilizado para o desenvolvimento da análise comparativa anual entre 2015 e 

2016, com a finalidade de mensurar o nível de autocorrelação espacial identificando a existência de 
altos índices de ocorrência deste atributo e um indício de agrupamento de valores baixos, apontando 
o nível de confiança bem como áreas onde não se identifica significância para construção de padrões 
espaciais. 

Já o Índice Global de Moran proposto por Anselin (1994) como uma ferramenta estatística 
para testar a autocorrelação local e para detectar objetos espaciais, surge com o objetivo de informar 
o nível de interdependência espacial entre todos os polígonos em estudo. Esta metodologia explora o 
grau de dependência espacial a partir de uma estimativa de segunda ordem, ou seja, um tipo de 
covariância espacial entre os polígonos.  

O índice Global de Moran pode ser representado pelo cálculo: 

 
Fonte: FERREIRA, 2014. 
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A interpretação mais direta do Índice Global de Moran será utilizada para sistematizar o 
comparativo trimestral no ano de 2015 e 2016, com o objetivo de analisar a dinâmica espacial da 
violência em diferentes épocas do ano. Essa técnica será aplicada para quantificar a influência de 
cada partição com os seus respectivos vizinhos, identificando autocorrelação espacial a partir de 
características geográficas, com o fim de indicar o grau de associação espacial entre o conjunto de 
dados (ROGERSON, 2012).  

Conforme Lentz (2009), o Índice Global de Moran mede a autocorrelação baseada na 
localização e nos valores de cada área, simultaneamente, permitindo avaliar se o padrão de 
distribuição é: 

1. HH: alta-alta (agrupamento de valores altos e próximos); 
2. LL: baixa-baixa (agrupamento de valores baixos e próximos);  
3. HL: alta-baixa (outlier de valores altos que não se agrupam, pois se encontram em 

meio a valores baixos);  
4. LH: baixa-alta (outlier de valores baixos que não se agrupam, pois se encontram em 

meio a valores altos);  
5. Não significativos: não se enquadram nos agrupamentos, pois apresentam níveis 

variados assim como os valores dos vizinhos. 
Para se mensurar o grau de autocorrelação espacial em dados de área de uma forma mais 

direta com o índice Global de Moran utiliza-se uma medida de proximidade geográfica entre as 
regiões, onde se interpreta o coeficiente de correlação com scores de +1 indicando um forte padrão 
espacial sobre a premissa que, altos valores tendem a ser localizados perto uns dos outros, e valores 
baixos tendem a ser localizados próximos uns dos outros. Por outro lado, leva-se em consideração os 
outlier que demonstram os scores próximos a -1, e indicam forte correlação espacial negativa, onde 
valores altos tendem a ser localizados perto de valores baixos e por fim os valores pertos a 0 (zero) 
que indicam ausência de padrão espacial (ROGERSON, 2012).   

 
Caracterização dos Crimes Violentos Letais Intencionais em São Luís  
 

O presente estudo analisa as ocorrências de CVLI na capital maranhense, onde se observa 
que juntamente com a grande concentração populacional e a centralização das riquezas do Estado, o 
município de São Luís absorve aproximadamente 70% dos casos de violência da Ilha do Maranhão. 
Contudo, percebe-se que nos últimos 10 anos mudanças significativas foram registradas, como se 
visualiza no gráfico 01. 

  

 
Gráfico 01: Comparativo das ocorrências de CVLI entre os anos de 2000 a 2016. 
Fonte: DATASUS, 2014; SSP/MP, 2016. 

 
Observa-se que no período de 2000 a 2005 em São Luís, registrou-se reduzida incidência de 

ocorrência de CVLI, com relativa estabilidade. Contudo, a partir do ano de 2006 percebe-se um 
crescimento expressivo nas notificações, alcançando em 6 anos um aumento de 107% dos casos de 
CVLI. 

CVLI 
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Neste momento consolida-se um período de crise na segurança pública do Maranhão com o 
colapso no sistema prisional. Isto desencadeou um crescimento exponencial no ano de 2013 com 
ápice em 2014, registrando em 2 anos elevação de aproximadamente 45% dos Crimes Violentos 
Letais Intencionais na Capital maranhense.  

Após 10 anos de ampliação progressiva dos casos de CVLI, observa-se em 2015 redução 
considerável das ocorrências seguindo tendência nacional. Enquanto no Brasil houve redução de 
1,2%, em São Luís registrou-se diminuição de 18% dos casos de homicídios, latrocínios e outros.  

Essa tendência também pode ser visualizada no ano de 2016, com redução de 17,5% de 
CVLI. Alinhado a diminuição de casos de CVLI registrados, estão medidas preventivas como o 
aumento da fiscalização e ações estratégicas por parte da Secretaria de Segurança Pública - SSP, 
que resultou na ampliação de aproximadamente 25% de apreensões de armas de fogo. Ressalta-se 
que a comparação realizada ocorre somente em 2 anos, devido a não disponibilização das 
informações por parte dos órgãos de segurança. 

Ressalta-se que de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2014), o panorama 
nacional mostra situação inversa, pois atualmente há registros da diminuição de apreensões de 
armas de fogo da ordem de 8%. Contudo, a despeito dessas ações percebe-se que se manteve a 
elevada participação de crimes violentos com a utilização de armas de fogo, enquanto identifica-se 
redução do uso de armas brancas (Gráfico 02). Estes dados nos mostram uma relação negativa entre 
apreensões de armas e o uso de armas de fogo em crimes violentos letais, levando ao 
questionamento da eficácia da política atual de apreensão de armas, inclusive no que diz respeito ao 
destino final delas. 
 

 
Gráfico 02: Comparativo de CVLI com participação de armas de fogo em São Luís, 2015 e 2016.            
Fonte: SSP/MP, 2016. 

 
Mortes Violentas decorrentes de intervenção policial e latrocínio 
 

Em nível nacional houve redução da escala de violência, principalmente em relação a 
homicídios dolosos e nas lesões corporais seguidas de morte, em contraponto, houve o crescimento 
nos registros de mortes decorrentes de intervenção policial e de latrocínio. Em relação ao latrocínio, 
no Brasil, essa prática registrou elevação de 7,8% e no Maranhão a taxa de incidência de latrocínio 
alcançou 33,8 a cada 100 mil habitantes, sendo considerada a 14° (décima quarta) do Brasil (Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública, 2014). 

No que tange à Capital Maranhense, nota-se considerada oscilação nos dados, onde se 
registrou redução dos casos de latrocínio entre 2013 e 2014, com posterior elevação de 34,6% em 
2015, e até o mês de outubro de 2016 contabilizou-se diminuição de 38,8% proporcionalmente ao 
com o mesmo período do ano anterior (Gráfico 03).     

  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/10/1827079-nove-pessoas-sao-mortas-por-policiais-a-cada-dia-no-pais.shtml
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      Gráfico 03: Comparativo de Latrocínio em São Luís entre 2013 a 2016. 
      Fonte: SSP/MP, 2016. 

 
Violência contra jovens   

 
Em outro contexto, quando se analisa as ocorrências de CVLI entre jovens como vítimas na 

faixa etária entre 12 a 29 anos, identifica-se concentração superior a 60% dos casos. Entretanto 
ressalta-se que o maior percentual dos casos ocorre na faixa de 19 a 29 anos, faixa etária que 
alcançou 49% e 44% dos casos registrados respectivamente em 2015 e 2016 (Gráfico 04). 

 

 
Gráfico 04: Comparativo de CVLI com ocorrência entre jovens em São Luís entre 2015 e 2016. 
Fonte: SSP/MP, 2016. 

 
É importante frisar o avanço de 3,3% pontos percentuais da incidência de CVLI na faixa etária 

entre 12 a 18 anos entre os anos de 2015 e 2016, enquanto registra-se redução de 4,7% na 
incidência de CVLI na faixa de 19 a 29 anos no mesmo período. Segundo dados da Polícia Civil do 
Brasil (2016) no Maranhão, apenas 1,2% dos casos de CVLI são contabilizados para menores 
infratores na faixa de 12 a 17 anos, enquanto que o mesmo ocorre em nível nacional, onde se 
identifica o percentual de 10,7% de adolescentes autores de homicídios. 

Para além do senso comum, entende-se que tal discussão perpassa por uma série de 
questões inerentes aos problemas urbanos que vivenciamos, bem como demonstra ser imperativo a 
correlação de variáveis ligadas a crimes violentos não letais como roubos, furtos, ocorrências ligadas 

CVLI 
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a drogas e outros, que devem ser complementadas por análises espaciais e sobreposição de 
informações socioeconômicas, com o objetivo de responder as demandas e anseios da sociedade 
através de políticas públicas eficazes.  

Essa perspectiva é reforçada quando se observa o aumento da violência mesmo com a 
ampliação das prisões e consequentemente da população carcerária. Especificamente entre os 
jovens nota-se o crescimento de aproximadamente 443% entre 1996 e 2013, de adolescentes 
cumprindo medidas socioeducativas privativas (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 
2014).    

 
Violência contra mulheres 
 

Estudos sobre o tema da violência letal mostram que homens morrem mais que mulheres, por 
várias causas, entretanto, observa-se que o elemento que mais diferencia a comparação por sexo 
são as mortes pelas causas violentas ou causas externas, relacionadas ao crime e a conflitos 
armados. 

Complementa-se a análise sobre a incidência de casos de CVLI no município de São Luís de 
acordo com gênero, onde se observa grande concentração no sexo masculino, enquanto apenas 5% 
foram registrados contra mulheres em 2015 e, em 2016, esse percentual reduz-se ainda para cerca 
de 3% (Gráfico 05).  

 

 
Gráfico 05: Comparativo de CVLI com ocorrência entre homens e mulheres em 2015 – 2016. 
 Fonte: SSP/MP, 2016. 
 
Porém, conforme o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (2014) considera-se que em 

média apenas 35% dos crimes sexuais são notificados. Esse tipo de violência não é apenas uma 
manifestação da desigualdade de gênero, ele contribui para a manutenção do desequilíbrio de poder 
entre homens e mulheres. Todavia, a violência sexual merece destaque, por se tratar de um 
problema de Saúde Pública de grande magnitude no mundo. Estudo conduzido pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) estima que a prevalência global de violência física e/ou sexual cometida por 
parceiro íntimo abarcou 30% (GARCIA et. al, 2013). 

A violência contra mulheres mostra crescimento no Brasil e ampliação de forma geral nos 
grandes centros urbanos, causando aos cofres públicos, em 2011, um gasto de R$ 5,3 milhões 
somente com internações. O dado foi calculado pelo Ministério da Saúde a pedido da Agência Brasil. 
Foram 5.496 mulheres internadas no Sistema Único de Saúde (SUS), no ano de 2011, em 
decorrência de agressões (SVS, 2012). 

Além das vítimas internadas, 37,8 mil mulheres, entre 20 e 59 anos, precisaram de 
atendimento no SUS por ter sido vítimas de algum tipo de violência. O número é quase 2,5 vezes 
maior do que o de homens na mesma faixa etária que foram atendidos por esse motivo, conforme 
dados do Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério da Saúde. 

Dessa forma é importante ressaltar os diferenciais de gênero na mortalidade por agressões. 
Apesar da mortalidade masculina ser bastante superior à feminina, em decorrência dos modelos 
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culturais, os óbitos entre mulheres ocorrem principalmente no ambiente familiar, à causa de agressão 
perpetrada por conhecidos. Estudos indicaram que 75,9% dos agressores de mulheres vítimas de 
violência são reconhecidos como familiares e conhecidos. Aproximadamente, 39,7% das mulheres 
indicaram ter sofrido violência de repetição, enquanto entre os homens, esse percentual foi de 26,3% 
(GARCIA et. al, 2013). 

 
Violência e o contexto social 

Os dados apresentados neste estudo nos mostram que de forma geral a violência está tão 
presente no nosso cotidiano, que temos dificuldade de tomar a devida distância para torná-la objeto 
de reflexão. É justamente por essa dificuldade que vemos a reprodução da violência surgir como 
verdadeira solução para todos os problemas sociais (FEGHALI et. al, 2006).  

Nesse contexto, analisam-se os casos registrados de CVLI de acordo com a profissão das 
vítimas, destacando-se as profissões de pedreiro e estudantes, bem como desempregados. Frisa-se 
que em grande parte dos casos a profissão de pedreiro e ajudante são vistas como ocupação 
temporária e em muitos casos sem vínculo empregatício formal (Gráfico 06). 
 

 
Gráfico 06: Comparativo de CVLI com ocorrência por profissão São Luís de março a agosto de 2016.       
Fonte: MP, 2016. 

 
Quando se visualiza esses dados não se deve interpretar somente a partir da nomenclatura 

das profissões supracitadas, mas reconhecer os grupos sociais que estão representados, haja vista 
que mais de 90% dos casos incidem sobre pessoas consideradas socialmente vulneráveis. Seguindo 
esta linha de reflexão, Santos (2008) afirma que as desigualdades socioespaciais refletem as 
interações entre grupos populacionais que vivem em determinados contextos, influenciados por 
características do ambiente, da distribuição de serviços, além da organização social, política e 
econômica imposta. 

Faz-se necessário frisar que a pobreza não é a fonte, mas um fator de agravo da violência de 
forma geral. Tal perspectiva pode ser alterada a medida em que as disparidades socioeconômicas 
passam a ser vistas como necessárias e se tornam valores hegemônicos na sociedade.  

Refletir sobre os dados de violência em nível municipal nos faz questionar sobre diversos 
temas, levando em consideração que a segurança pública influencia e ao mesmo tempo é 
influenciada por aspectos da gestão urbana como investimentos públicos que aprofundam a 
concentração ou descentralizam da renda e das desigualdades, trazendo à tona uma construção 
ideológica que torna a condição de cidadania um privilégio e não um direito universal (MARICATO, 
2000). 
 
Análise espacial dos Crimes Violentos Letais Intencionais por bairro no município de São Luís 
 

Os dados apresentados no presente estudo apontam a necessidade do desenvolvimento de 
análises em diferentes escalas, em um contexto multidisciplinar e diferenciado que operacionalize e 
analise a dinâmica da realidade e traduza o não conformismo com as cartografias paradas no tempo 
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e no espaço, com o objetivo de orientar ações políticas para efetivação da gestão a partir do 
planejamento. 

Nesse contexto é imperativo afirmar que os fenômenos geográficos normalmente requerem 
aplicação de métodos estatísticos para produzir novas compreensões e hipóteses para além do 
senso comum.  

De acordo com Rogerson (2012) os mapas de clusters suprem essa demanda por possibilitar 
estatísticas em nível local com objetivo de identificar a detecção de clusters e estatísticas em nível 
global que indicam um grau significativo de aglomerações, bem como homogeneidade, divergências 
e aleatoriedade. 

Ressalta-se que há dificuldade na utilização desta técnica e no tratamento dos dados em 
áreas com grande heterogeneidade de polígonos como em áreas urbanas, haja vista que nas cidades 
existem grandes disparidades sociais e econômicas que resultam em grande variação dos outliers e 
descontinuidade dos clusters.  A Capital Maranhense se enquadra neste contexto por apresentar alta 
diversidade de tamanho, forma e densidade de bairros, isso torna possível a identificação de padrões 
urbanos com polígonos menores e grandes áreas na região sul com características rurais. 

Sob essa perspectiva utilizou-se para análise o índice G e o índice Moran, com o intuito de 
alcançar uma maior aproximação da realidade e dessa forma garantir melhores inferências aos 
dados. Assim sobre variável de CVLI visualiza-se no Mapa 02 primeiramente aplica-se o índice G, 
onde se identifica um comportamento diferenciado das demais regiões da cidade, tanto em 2015 
quanto em 2016, o que acaba formando clusters nos bairros com maior incidência de CVLI na Área 
Itaqui- Bacanga (Região Oeste) e Cidade Olímpica (Região Leste), e com menor incidência no eixo 
Calhau-Olho D’ Agua (Região Norte), com uma variação entre 90% a 99% de confiança. 

 
 Mapa 02: Mapas de CVLI (Índice G) comparativo de 2015 e 2016 por bairros em São Luís. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
Na figura 2 o quadrante norte da cidade também foi indicado como uma região com 

comportamento diferenciado em relação à média da cidade, porém, neste caso os indicadores G 
apontaram como sendo uma alta concentração de valores baixos de ocorrência de CVLI. Nesta 
região estão localizados os bairros do Calhau, Olho D’ agua, Cohama, Cohafuma e Turú. Estas 
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localidades estão situadas próximas à região turística da capital maranhense formada por bairros de 
classe média-alta.    

No comparativo com 2016 segue o perfil da distribuição dos clusters, contudo, percebe-se 
que a redução das ocorrências de CVLI na zona rural e ampliação dos casos nos bairros do Turú e 
Olho D’ agua, propiciaram a não formação de padrão na zona rural e descontinuidade dos clusters na 
região norte. Assim observam-se os clusters com alta concentração de casos nos bairros do Sá 
Viana, Anjo da Guarda, Vila Maranhão, Coroadinho, Sacavêm e na Cidade Olímpica, enquanto as 
áreas com baixa incidência estão concentradas nos bairros do Calhau, Cohafuma e Angelim. 

Complementando a análise da dinâmica espacial da violência em São Luís, aplica-se o índice 
Global de Moran com o objetivo avaliar a incidência de CVLI em diferentes épocas do ano e a 
influência da sazonalidade na violência. Assim utiliza-se essa técnica considerando sua capacidade 
de correlacionar arranjos espaciais a partir da contiguidade, homogeneidade e proximidade 
(FERREIRA, 2014). 

Nesse contexto analisa-se a dinâmica espacial das ocorrências de CVLI trimestralmente nos 
anos de 2015 e 2016 por bairros. Em 2015 no 1° trimestre do ano visualizam-se clusters HH (alta 
concentração de casos) entre os bairros da Cidade Operária, Santa Clara, Janaína e Cidade 
Olímpica, enquanto percebe-se outliers HL (alta concentração de casos próximos a áreas com baixa 
incidência) com continuidade entre os bairros do Turú, Olho D’ agua e Santa Rosa, já o Coroadinho 
também se apresenta como outlier HL mais de forma isolada (Mapa 03). 
 
Mapa 03: Mapas de CVLI (Índice Global de Moran) comparativo por trimestre em 2015, em São Luís. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

No 2° trimestre de 2015, nota-se a formação de padrões isolados com clusters HH nos 
bairros do Coroadinho, Vila dos Frades e a leste na Cidade Olímpica, enquanto os HL formam-se no 
Turú, Conjunto Penalva e Pedrinhas. No 3° trimestre formam-se clusters HH na região do Centro da 
cidade interligando aos bairros da Madre Deus e Areinha, também com esse padrão são identificados 
os bairros da Vila Embratel, Cidade Olímpica e Vila Janaína, em relação aos outliers HL formam-se 
no Olho D’ agua e Cidade Operária, também se pode identificar um outlier LH no Parque Amazonas. 
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Já no 4° trimestre ampliam-se os clusters HH na Área Itaqui-Bacanga conectando ao Centro 
Histórico, na zona rural torna a concentrar padrões elevados de ocorrências com alta concentração 
de casos na Vila Collier e Rio Grande, enquanto os outliers HL ocorreram nos bairros do Calhau, 
Angelim, São Cristóvão, Cruzeiro do Anil e Turú.    

Referente ao 1° trimestre do ano de 2016 observa-se um cluster no bairro do Sá Viana com 
outliers HL Coroadinho, Olho D’ agua, Cidade Operária na zona rural na região do Maracanã e 
Pedrinhas. Já no 2° trimestre a Cidade Olímpica aparece com padrão HH, enquanto os outliers HL 
espraiam-se para Vila Palmeira, Vinhais, Cidade Operária, Aurora e permanecendo nos bairros do 
Turú, Olho D’agua e Maracanã (Mapa 04).   

No 3° trimestre nota-se o deslocamento dos clusters HH para os bairros do Sá Viana e 
Gapara nos arredores da Universidade Federal do Maranhão e Vila Vitória na região leste do 
município, já os outliers HL apresentam-se em Pedrinhas, Barreto, São Cristóvão e Turú.  Referente 
ao 4° trimestre do ano visualiza-se a predominância de clusters HH no município, formando padrão 
de alta concentração de ocorrências de CVLI no Coroadinho, Anil, Cruzeiro do Anil, Janaína e Cidade 
Olímpica, também se identifica o outlier HL ocorrendo no Ipem São Cristóvão. 
 
Mapa 04: Mapa de CVLI (Índice Global de Moran) comparativo por trimestre em 2016, em São Luís. 

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 
A capacidade de síntese e a visualização cartográfica destes indicadores. Podem ser 

observados através destes regimes espaciais extremamente polarizados dentro do ambiente urbano, 
mostra agravos característicos das zonas de centralidade (médio-alto padrão) e das periferias (baixo 
padrão) ocorre em todos os dados analisados e evidencia o paradoxo que vivem atualmente nossas 
cidades. 

Essa realidade é confirmada quando se observa que os clusters HH se formam somente em 
áreas periféricas, contudo, visualiza-se que os outliers HL concentram-se tanto em área periférica 
quanto em áreas de classe média-alta. Observa-se que a dinâmica da violência se altera de acordo 
com a época do ano, apesar de ter maior prevalência em determinados bairros que concentram maior 
parte das ocorrências como Coroadinho, Vila Embratel e Cidade Olímpica, mas percebe-se que em 
meses com férias e feriados prolongados os outliers HL se formam em bairros considerados de médio 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

                                                                                                                                                                 789 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 

e alto padrão como o Turú, Olho D’ agua e Calhau, diferentemente dos clusters formados pelo índice 
G com média anual. 

Isso demonstra a fluidez e grande dinâmica espaço-temporal da violência, bem como coloca 
as disparidades socioeconômicas como agravo e não como único elemento determinante para 
perpetuação ou proliferação dos crimes violentos letais intencionais. Para além da análise dos 
fenômenos individualizados, nota-se que partir da combinação das técnicas estatísticas torna-se 
possível a representação a visualização em diferentes escalas dos arranjos espaciais e das 
características que influenciam os fenômenos.  
 
 
Considerações Finais 
 

O presente estudo descrever destaca as tendências e movimentos da criminalidade, com 
base em critérios e padrões estatísticos que possibilitam auxiliar o gerenciamento de ações efetivas 
para a estruturação de estratégias de combate ao crime, com a identificação de grupos e áreas 
submetidas a grandes incidências de violência. A localização pontual desses grupos permite um 
maior detalhamento da realidade em que essas exposições ocorrem ao mesmo tempo em que 
introduz novas variáveis, intrínsecas ao espaço (JOLLEY et al., 1992; BARCELLOS; BASTOS, 1996). 

A sobreposição destas informações permite uma melhor focalização desses grupos e o 
planejamento de ações, sendo uma tarefa imprescindível para a elaboração de programas 
preventivos e como meio de avaliação de cenários. Os critérios utilizados neste trabalho podem ser 
aplicados e aperfeiçoados, a fim de melhor identificar áreas e grupos de risco em áreas específicas. 
Além disso, o SIG, a exemplo de outros instrumentos de mapeamento pode ser utilizado como 
ferramenta didática e de debate com a comunidade sobre suas condições e inserção no espaço 
urbano. 

As técnicas utilizadas demonstram que determinados bairros e regiões vizinhas tem valores 
mais elevados do que a média em relação a uma variável de interesse, nos possibilitando a 
visualização de grandes variações espaço-temporal da violência, a partir da modelagem das 
ocorrências de CVLI e seus arranjos espaciais com maior objetividade, coerência e precisão 
cartográfica, contudo o breve período analisado, não nos possibilita o alcance de um cenário mais 
consolidado. 

A partir dos testes empregados observa-se que o Índice G nos mostra maior 
representatividade e precisão em uma escala temporal ampliada, apresentando o nível de 
autocorrelação espacial entre as regiões através do grau de confiança alcançado. Enquanto que o 
índice de MORAN mostra maior sensibilidade a representação da sazonalidade com períodos 
temporais mais individualizados, apresentando os clusters de valores altos e baixos a partir da sua 
proximidade, bem como demonstrando os outliers como áreas que representam valores atípicos e 
padrões singulares que não se agrupam, mas representam fluidez nas tendências dos crimes 
violentos influenciados pelo contexto regional, histórico e social de cada localidade. Isso demonstra 
que quando essas técnicas são utilizadas em conjunto nos propiciam uma visão mais abrangente da 
situação em estudo. 

Em outra perspectiva observa-se que 80% dos bairros não forma padrões significativos a 
partir da utilização dos indicadores CVLI e nível de proximidade, o que demonstra o grau de 
polarização no ambiente urbano e a necessidade de complementação das técnicas para identificação 
de tendências e cenários. 

Ressalta-se que dados geográficos representados por unidades de área poligonais 
apresentam dificuldades de interpretação, estás são geradas pela ausência de informação sobre o 
comportamento do atributo intraunidade espacial. Com o objetivo de ampliação da escala de análise, 
faz-se necessário a utilização de metodologias baseadas em critérios de divisão do espaço em 
unidades mais individualizadas e com maior significância.  

No caso dos bairros de São Luís a grande heterogeneidade espacial e as características 
internas de cada localidade limitaram uma visualização mais refinada das análises. Para aumentar a 
relação com a realidade, torna-se imperativo a ampliação do refinamento dos dados a partir da escala 
espacial e temporal, com a finalidade de se alcançar maior detalhamento e consolidação dos 
cenários. 

O estudo demonstra que os instrumentos analíticos devem e podem ser utilizados, como 
soluções simples e originais para aperfeiçoar o modelo de gestão instituído. Os resultados 
apresentam que os registros de crimes ainda possuem volumes elevados, mas, ao que tudo indica 
não se pode afirmar que existe uma redução ou um aumento generalizado dos crimes violentos letais, 
tendo em vista que a dinâmica da violência possui grande fluidez e capacidade organizativa e 
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principalmente migratória, o que resulta em diminuição pontual da violência em determinadas regiões, 
assim como o aumento das ocorrências em diversas outras áreas, seja por ausência do 
aparelhamento do Estado ou por questões conjunturais arraigadas. 

Cabe destacar que a redução da criminalidade observada a partir das estatísticas oficiais, 
pode estar refletindo uma série de outros fenômenos que não ao aumento de efetivo policial ou a 
operações circunstanciais, mas a ações preventivas ligadas a efetivação de políticas públicas. Vale 
lembrar que, como fonte de informação, dados estatísticos, em sua maioria produzidos pelo Estado, 
implicam necessariamente na contextualização dos resultados obtidos. 

Para além da construção de indicadores, defende-se a incorporação de diferentes técnicas 
para formulação de políticas públicas. Dessa forma busca-se a superação do empirismo e avanços 
na articulação de novos procedimentos de gestão e integração de ações, muito mais efetivos do que 
alterações legislativas casuísticas e pautadas pela vontade de vingança despertada pela sensação de 
medo, insegurança e impunidade que é observada no país (PEIXOTO et. al, 2004). 

Assim observa-se a necessidade de se construir a partir da parceria entre Ministério Público, 

Secretaria de Segurança Pública e instituições de pesquisa, um painel de análise de informação 
sobre a violência com a finalidade de uniformizar, padronizar, informatizar e efetivar políticas 
públicas. 

Por fim, os resultados do estudo apresentam, mesmo que indiretamente, informações sobre a 
efetividade de políticas públicas. Com base neles, pode-se pensar em como a realidade exposta é 
influenciada e influência ações de múltiplos atores, mas principalmente demonstra um cenário de 
causa e efeito que merece atenção e um maior senso de prioridade. 
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Resumo 
A presente discussão analisa os fatores que interferem no acesso de travestis e mulheres transexuais 
nos espaços formais de saúde, tendo por recorte espacial a cidade de Curitiba, Paraná. Evidencia-se 
que as vivências espaciais são heterogêneas e que a heterogeneidade está relacionada a 
determinados fatores que interferem nas relações sociais e de nossas relações com a organização 
espacial, material ou imaterial. Assim sendo, verifica-se que a população de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Transexuais (LGBT), apesar de compartilharem os mesmos espaços com as pessoas 
heterossexuais, não possuem as mesmas vivencias, pois são oprimidos pelos sujeitos que os 
violentam verbalmente ou fisicamente. Para a realização de tal compreensão, realizaram-se 6 
entrevistas com 1 travesti, 2 mulheres transexuais e 3 homens transexuais residentes na cidade de 
Curitiba. Como instrumento de coleta de informações, utilizou-se questionário on-line 
semiestruturado, do Google Formulário. A pesquisa compreendeu que entre as pessoas LGBT, as 
travestis e mulheres transexuais são mais vulneráveis, pois as modificações físicas do corpo 
evidenciam a identidade de gênero que, segundo Butler (2016), escapam do dispositivo de 
inteligibilidade acerca da heteronormatividade. Os corpos dessas pessoas não são aceitos pela 
sociedade nos espaços formais de saúde, coagindo desse modo que as mesmas não se sintam 
convidadas a circularem por esses espaços e procurarem serviços de saúde nos espaços informais 
como, por exemplo, casas de bombadeira, sem nenhuma assistência médica formal. Embora exista 
uma crescente preocupação com a saúde desse grupo como, por exemplo, evidenciada na Política 
Nacional de Saúde Integral de LGBT (BRASIL, 2010), observa-se a existência de uma interdição 
espacial na vivência das travestis e mulheres transexuais que evitam circularem pelos espaços 
públicos durante o dia, a fim de evitar a discriminação e a violência, além dos fatores sociais, culturais 
e econômicos que interferem no acesso das mesmas nos espaços formais de saúde. 
 
Palavras-Chaves: Travestis e Transexuais; Espaço Formal de Saúde; Unidade de Saúde. 

 
 

Abstract 
A presente discussão analisa os fatores que interferem no acesso de travestis e mulheres transexuais 
nos espaços formais de saúde, tendo por recorte espacial a cidade de Curitiba, Paraná. Evidencia-se 
que as vivências espaciais são heterogêneas e que a heterogeneidade está relacionada a 
determinados fatores que interferem nas relações sociais e de nossas relações com a organização 
espacial, material ou imaterial. Assim sendo, verifica-se que a população de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais e Transexuais (LGBT), apesar de compartilharem os mesmos espaços com as pessoas 
heterossexuais, não possuem as mesmas vivencias, pois são oprimidos pelos sujeitos que os 
violentam verbalmente ou fisicamente. Para a realização de tal compreensão, realizaram-se 6 
entrevistas com travestis e mulheres trans residentes na cidade de Curitiba. Como instrumento de 
coleta de informações, utilizou-se questionário on-line semiestruturado, do Google Formulário. A 
pesquisa compreendeu que entre as pessoas LGBT, as travestis e mulheres transexuais são mais 
vulneráveis, pois as modificações físicas do corpo evidenciam a identidade de gênero que, segundo 
Butler (2016), escapam do dispositivo de inteligibilidade acerca da heteronormatividade. Os corpos 
dessas pessoas não são aceitos pela sociedade nos espaços formais de saúde, coagindo desse 
modo que as mesmas não se sintam convidadas a circularem por esses espaços e procurarem 
serviços de saúde nos espaços informais como, por exemplo, casas de bombadeira, sem nenhuma 
assistência médica formal. Embora exista uma crescente preocupação com a saúde desse grupo 
como, por exemplo, evidenciada na Política Nacional de Saúde Integral de LGBT (BRASIL, 2010), 
observa-se a existência de uma interdição espacial na vivência das travestis e mulheres transexuais 
que evitam circularem pelos espaços públicos durante o dia, a fim de evitar a discriminação e a 
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violência, além dos fatores sociais, culturais e econômicos que interferem no acesso das mesmas nos 
espaços formais de saúde. 
 
Keywords: Transvestites and Transsexuals; Formal space; Health Unit. 
 
 
Introdução 

 
Conforme Braga (2007, p.71), o espaço na ciência geográfica denota inúmeras leituras nas 

dimensões política, econômica e cultural, pois “o espaço geográfico é o contínuo resultado das 
relações sócio espaciais”, sendo que o mesmo é produzido de acordo com a apropriação do ser 
humano, podendo resultar em apropriações contraditórias. 

Portanto, as travestis e transexuais se apropriam do mesmo espaço que a população 
heterossexual, pois frequentam os mesmos supermercados, restaurantes, ambientes de trabalho e, 
sobretudo, os espaços formais de saúde, como, por exemplo, hospitais, centros de exames médicos 
e unidades básicas de saúde. 

Diante do exposto, por se tratarem de pessoas que não seguem a orientação 
heteronormativa da sociedade, são seres abjetos (BUTLER, 1993), sendo hostilizadas verbalmente e 
fisicamente nos espaços públicos e privados, pois são corpos que não importam. 

As hostilizações são ações de outros sujeitos que discriminam a população travesti e 
transexual, com base em acusações preconceituosas, piadas vexaminosas, bem como violência 
verbal ou física. 

Os sujeitos que possuem aversão as travestis e transexuais, praticam a transfobia, que se 
caracterizam por comportamentos violentos de discriminação. Assim, segundo o Ministério da Saúde 
(BRASIL, 2008), são situações que produzem sofrimento e adoecem as mesmas. 

Portanto, elas são vulneráveis “(...) quanto ao atendimento de seus direitos humanos, 
incluindo o acesso aos serviços públicos de saúde” (CARDOSO, FERRO, 2012, p.553). Isto é, os 
espaços formais que ofertam os serviços de saúde, pois são discriminadas por outros usuários e em 
alguns casos, sofrem com a discriminação oriunda dos profissionais que trabalham nos espaços 
formais. 

Contudo, as mesmas são visíveis nas políticas públicas de saúde, por ser considerado um 
grupo social vulnerável. Todavia, muitos indivíduos gays, lésbicas e bissexuais se tornam invisíveis 
nas unidades de saúde, pois omitem a orientação sexual com medo de sofrerem algum tipo de 
preconceito (BRASIL, 2010). 

O contrário não é observado com a população de travestis e mulheres transexuais, pois as 
mesmas carregam feições no corpo que denotam as modificações físicas. Devido à discriminação, 
elas procuram os espaços informais de saúde, que são as Organizações Não Governamentais (ONG) 
como, por exemplo, o Transgrupo Marcela Prado em Curitiba/PR, bem como pensões onde existe a 
dona da mesma que cuida das meninas com chá em casos de mal-estar intestinal, dores musculares, 
dentre outras situações de doença. 

Diante da problemática exposta, a presente pesquisa objetivou compreender quais são os 
fatores que interferem no acesso das travestis e transexuais nos espaços formais de saúde, em 
Curitiba/PR, considerando a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (LGBT) (BRASIL, 2010). 

Metodologicamente, a pesquisa teve como fonte primária 1 travesti, 2 mulheres transexuais 
e 3 homens transexuais que foram entrevistadas entre os meses de setembro a outubro de 2016, 
mediante a aplicação de um questionário semiestruturado on-line, pela plataforma Google Formulário, 
que foi divulgado via e-mail conforme a técnica de amostragem Snowball. 

A técnica de amostragem Snowball (bola de neve), considera a rede de contatos sociais de 
um indivíduo, sendo que, segundo Albuquerque (2009, p.12), “(...) cada participante da amostra 
recebe um número limitado (previamente definido pelos pesquisadores) de convites e é estimulado a 
trazer os próximos participantes que farão parte da amostra, através da entrega desses convites”. 

De acordo com Goodman (1961), a técnica snowball se inicia quando o pesquisador lança 
as sementes, que são os primeiros entrevistados que indicam para o pesquisador outros sujeitos 
conhecidos, denominados por frutos. 

O pesquisador pode identificar um sujeito semente ou mais de um, sendo que, conforme 
Albuquerque (2009), essa técnica é viável quando o grupo social apresenta difícil acesso, estimando 
desse modo que um sujeito apresenta grande potencial em conhecer outro sujeito do mesmo grupo. 

Assim sendo, foi identificado um sujeito que frequenta a ONG Transgrupo Marcela Prado 
em Curitiba/PR, que foi convidado a participar da pesquisa, respondendo o questionário on-line. Foi 
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solicitado também que o mesmo enviasse o link para um(a) conhecido(a), para que também 
respondesse a pesquisa e enviasse o link para outro(a) conhecido(a). Desse modo, obteve-se a 
amostra de 6 entrevistas, cujas identidades permanecem em sigilo, a fim de não expor os(as) 
entrevistados(as). 

 
Considerações acerca de gênero e vivencia espacial  

 
Conforme Butler (2005), a identidade de gênero deve ser compreendida de acordo com as 

categorias que tangenciam o espaço e o tempo, pois ser homem no ocidente é diferente de ser 
homem no oriente e a mesma comparação é válida entre os anos, décadas ou séculos. Portanto, 
como pode ser observado no ocidente cuja a maioria da sociedade é machista e patriarcal, a cultura 
normatiza quais são as atividades mais adequadas para os homens e mulheres, sendo que os 
indivíduos dissidentes são abjetos socialmente, pois seus corpos não correspondem a ordem binária. 

Muitos fatores construídos socialmente normatizam a espacialidade do gênero e suas 
interações como, por exemplo, a religião, a política, a economia e a organização do Estado. Assim, 
“La geografía del género tiene una interface en donde se puede ver la mezcla de las três grandes 
aristas de la geografía humana, tanto la política, la cultural y la económica” (RODRÍGUEZ; 
GUIMARÃES, 2013, p.360). 

O contexto político torna-se presente a partir do momento que existe a presença do Estado 
que legitima sobre o corpo dos sujeitos, mediante a documentação legal e nos casos dos sujeitos que 
não correspondem ao binarismo, o Estado possibilita o processo de transexualização, permitindo o 
uso do nome social ou a mudança do nome nos documentos oficias (RODRÍGUEZ; GUIMARÃES, 
2013). 

Os mesmos autores ainda afirmam que a cultura é também um importante fator na 
compreensão do gênero, pois no Chile, assim como no Brasil, os sujeitos dissidentes ao sexo binário 
não são bem recebidos nos espaços públicos. Portanto, as travestis e os transgêneros as transexuais 
são vulneráveis socialmente e intolerados pelos sujeitos que não aceitam essas corporeidades. 

Ao que concerne a Geografia Econômica, segundo Rodríguez e Guimarães (2013), o 
gênero é uma categoria imperativa para a reprodução da mão de obra, pois os casais heterossexuais 
possuem filhos para renovar a mesma no sistema capitalista. 

Foucault (1998) compreende esse fenômeno como uma estratégia da sociedade em ratificar 
a heterossexualidade, tornando-a algo naturalmente aceita e exortando a sociedade a repudiar os 
comportamentos que não são binários. 

 
En este sentido el discurso hegemónico es imperante en las sociedades en 
las cuales es fundamental reproducir el capitalismo, y la idea de la familia 
com un padre proveedor, una mujer sumisa y dueña de casa, y em donde 
por lo general hay dos hijos, la fiel imagen del capitalismo y de la 
heterosexualidad social (RODRÍGUEZ; GUIMARÃES, 2013, p.362-363). 

 
Assim sendo, segundo Silva et al. (2013), os espaços são culturalmente elaborados sob 

uma norma hegemônica, a heteronormatividade, que legitimam o discurso, os corpos e, desse modo, 
a identidade de gênero. 

Portanto, conforme Ornat (2013), o ser humano possui uma identidade de gênero que é 
vivenciada constantemente de diferentes formas, em discrepantes escalas e espaços, pois todo corpo 
consome espaço e cada indivíduo se relaciona de forma subjetiva no espaço, que pode ser material 
ou imaterial. O relacionamento e a interação intersubjetiva entre diferentes indivíduos, constrói e 
modifica o espaço. 

 
Os corpos são materiais, possuem forma e tamanho e, inegavelmente, 
“ocupam” um espaço físico. Por meio de ações, os corpos produzem 
mercadorias. Sendo assim, estados corpóreos, como saúde, doença, força 
física, capacidade reprodutiva e habilidades manuais, são elementos de 
intensa associação entre o corpo e a sociedade e, portanto, o espaço 
(SILVA et al., 2013, p.87-88). 

 
Nesse contexto, Buttimer (1986) afirma que o espaço é construído socialmente pelos 

frequentadores dos mesmos e que os frequentadores transitam por discrepantes espaços.  
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De acordo com Scott (1995), o gênero constitui uma dimensão decisiva da organização da 
igualdade e desigualdade. A oposição binária e o processo social das relações de gênero tornam-se, 
ambos, partes do sentido próprio de poder. 

Segundo Butler (2007), as travestis não são corpos abjetos (corpos que não importam) 
dentro de uma convenção de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Trans, mas são corpos abjetos dentro de 
uma igreja, de uma escola ou de uma unidade de saúde. 

Butler (2007) não adjetiva um grupo como abjeto. Pelo contrário, a autora se preocupa em 
tornar inteligível o processo da abjeção dos corpos, pois o gênero é uma categoria construída por 
culturas que definem o que é homem ou mulher, excluindo os corpos abjetos que não se encaixam 
entre esses gêneros binários. 

Contudo, se o sexo for considerado sob a ótica binária, os homens representam aquilo que 
é masculino (um sujeito forte, com voz grossa, de preferência magro, musculoso e cabelos curtos) e 
mulheres representam o que é feminino (delicada, sensível, com voz fina, de preferência magra, não 
muito alta e cabelos compridos). Todavia, como afirma Butler (2016), não há razão para supor que os 
gêneros devam permanecer em número de dois, bem como não existe razão para supor que a 
orientação sexual heterossexual seja homogênea na sociedade. Sobretudo, que todo homem 
masculino deve possuir todas as características assinaladas anteriormente e ser heterossexual.  

 
A interdição espacial vivenciada pelas travestis e transexuais 

 
Conforme afirmado por Butler (2016), o sexo é um pré-discurso da organização social, pois 

o mesmo não existe antes da organização social. Os corpos carregam marcas (alianças, cabelos, 
peitos, etc.) e as marcas são relações de poder (LOURO, 2008). Assim sendo, salienta-se que as 
marcas do corpo se fazem inteligíveis ou abjetos na sociedade. 

 
A Sociedade ocidental está estruturada, a partir de dois polos de identidade 
de Gênero, masculino e feminino. Os sujeitos que escapam a essas 
configurações indenitárias sofrem toda forma de rejeição que vai desde 
atitudes de constrangimento, até agressões físicas, resultando na morte de 
várias pessoas (CABRAL et al., 2012, p.70). 

 
A população LGBT que esconde a identidade de gênero são invisíveis e excluídas, 

perdendo desse modo qualidade de vida (BRASIL, 2008). Observa-se que são invisíveis por que a 
sociedade heteronormativa se sobrepõe a mesma, coagindo comportamentos de expressividade das 
pessoas LGBT, como coagirem que esses sujeitos se abracem ou se cumprimentem com um beijo 
nos espaços públicos e caso algum LGBT faça isso, pode ser violentado, constrangido ou 
assassinado. 

Cabral et al. (2012) evidenciam que muitas travestis são assassinadas nos espaços 
públicos de forma rápida, a fim de dificultar a identidade do autor do crime, ao contrário dos 
assassinatos nos espaços privados, que são cruelmente lentos e tortuosos. A pesquisa ainda 
demonstra que os espaços públicos da prostituição são os espaços que tornam as travestis mais 
vulneráveis a todos os tipos de violência. 

As pesquisas desenvolvidas por Silva (2013), Cabral et al. (2013) e Ornat (2013), 
demonstram que o espaço não é apropriado das mesmas formas por travestis e mulheres trans, 
assim como é por homens e mulheres que ratificam os comportamentos da heteronormatividade. 

Silva (2013) afirma que existe uma interdição espacial na vivência do mesmo pelas 
travestis, pois elas não são bem-vindas nas unidades de saúde, sobretudo nos hospitais, por que são 
mal atendidas ou ignoradas pelos profissionais de saúde e sofrem com a discriminação dos mesmos 
e dos outros usuários da unidade de saúde. 

Desse modo, os espaços formais de saúde são vistos pelas travestis como o último espaço 
de socorro, pois muitas cuidam da saúde em casa. Conforme a pesquisa realizada por Cabral et al. 
(2013), ao serem esfaqueadas ou levarem um tiro, muitas travestis não procuram os serviços 
médicos e preferem cuidar das feridas em casa, sozinhas ou com o auxílio de alguma amiga travesti. 

Ornat (2013) compreende que muitas travestis não saem nas ruas durante o dia, pois serão 
humilhadas por sujeitos que dizem 'traveco tem que apanhar, vira gente, que coisa é isso?, lá vai o 
viadinho, lá vai o travecão', dentre outras frases vexaminosas. A interdição espacial não ocorre 
somente nos espaços formais de saúde, pois como Silva (2013) e Cabral et al. (2013) apresentam, as 
travestis não são bem-vindas nas igrejas, nas escolas, nos supermercados, nas farmácias, nas casas 
dos familiares, nos restaurantes, em boates, casas de shows, delegacias, dentre outros espaços. 
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Os espaços interditos não possuem avisos sobre a proibição da entrada, e para Silva 
(2013), os mesmos existem a partir da presença dos sujeitos que ratificam nas expressões de olhares 
e pela oratória, quais são as pessoas bem-vindas nos espaços e quais não são, bem como apontam 
no discurso os motivos que justificam o porquê de determinados sujeitos não serem bem-vindos nos 
espaços. 

Conforme Duncan (1990) afirma, os espaços interditos possuem símbolos que são lidos 
pelos sujeitos que não são bem-vindos. Tratam-se não somente das palavras ditas ou escritas, mas 
de comportamentos sociais, bem como das roupas para homens e mulheres. Esses símbolos escreve 
as paisagens e os comportamentos sociais, admitindo o discurso e a ordem heteronormativa. 

Assim sendo, Rodríguez e Guimarães (2013) compreendem que a naturalização do gênero 
binário se tornou hegemônico e excluiu a liberdade do ir e vir espacial, bem como dos direitos civis 
das travestis e transexuaisos. 

A interdição espacial, para Foucault (1996), ocorre com base no discurso, pois é o mesmo 
que normatiza o que é correto/incorreto ou viável/inviável. De acordo com Silva (2013), o espaço das 
travestis possui um discurso, que não são lidos por que são considerados abjetos pela sociedade 
heteronormativa: 

 
As travestis são impedidas de estar em determinados lugares. Isso pode 
ocorrer de maneira sutil, por meio de constrangimentos, como olhares 
acusatórios, sorrisos de deboche e humilhação ou atos de rejeição ou 
exclusão explícita que culminam na sua expulsão de determinados locais. 
Todas estas ações fazem parte do discurso instituído pela sociedade 
heteronormativa que expressa a sua ordem espacial, e todos aqueles que 
não fazem parte da trama discursiva devem sofrer as sanções sociais 
(SILVA, 2013, p.158). 

 
Embora existam poucas travestis e mulheres trans que acendem socialmente, conquistando 

um diploma, sendo aprovada em um concurso público, possui um plano de saúde, etc. (CABRAL et 
al., 2013), muitas delas (a maioria) são socialmente mais vulneráveis, pois são seres abjetos, 
excluídas socialmente dos serviços básicos de educação, saúde e segurança. São violentadas e 
assassinadas pela sociedade heteronormativa que não dão voz as mesmas, excluindo elas das 
estatísticas oficiais, por exemplo, do Sistema Único de Saúde (SUS). 

De acordo com dados publicados pelo Observatorio de Personas Trans Asesinadas, 
administrado pela ONG Transgender Europe (TGEU), entre janeiro de 2008 a junho de 2016 foram 
assassinadas 2.190 trans, sendo que somente no Brasil (o país que mais matou sujeitos trans) foram 
845 assassinatos, conforme demonstra na Figura 01. 
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FIGURA 01 – CASOS ABSOLUTOS DE ASSASSINATOS DE TRANSGENDER (JAN.08-JUL.16). 
FONTE: TGEU (2016, p.12). 
 

A Figura 02 espacializa os assassinatos e apresenta os números absolutos e relativos dos 
mesmos, sendo perceptível que o Brasil é um país intolerante com as transgender.   
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FIGURA 02 – CASOS ABSOLUTOS DE ASSASSINATOS DE TRANSGENDER (JAN.08-JUL.16). 
FONTE: TGEU (2016, p.14). 
 

Salienta-se que externo ao Brasil, sobretudo na língua anglo-saxã, o termo transgender 
define as “pessoas que vivem papel de gênero oposto ao que a sociedade espera de seu corpo 
sexuado” (SILVA, 2013, p.146). Portanto, são indivíduos que transgredem o discurso hegemônico da 
heteronormatividade. 

Os dados publicados pela TGEU (2016) assinalam que 78,1% (1.711) de todos os 
assassinatos se concentram na América Latina, sendo 151 na América do Norte, 113 na Europa, 12 
na África, 198 na Ásia e 5 na Oceania. Portanto, ratificando a intolerância da sociedade perante as 
travestis e transexuais. 
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As travestis e transexuais no acesso aos espaços (in) formais de saúde 
 
De acordo com Cunha et al. (2010, p.726-727), “a acessibilidade aos serviços de saúde 

representa um importante componente de um sistema de saúde no momento em que se efetiva o 
processo de busca e obtenção do cuidado”, compreendendo que o termo “acessível” denota “a que 
se pode chegar ou ter acesso” (BARBOSA et al., 2000, p.35). 

Diante do exposto, tangencia a acessibilidade aos serviços de saúde o horário de 
funcionamento das unidades, bem como a localização geográfica das mesmas, além da logística dos 
meios de transportes (DONABEDIAN, 1988) que podem ser utilizados pelos usuários no acesso aos 
espaços formais de saúde (hospitais, centros especializados para a realização de exames e demais 
unidades de saúde) e aos espaços informais de saúde (ONG, pensões e casas de bombadeira). 

Cardoso e Ferro (2012) compreendem que nos espaços formais de saúde, a 
Transexualidade não é bem vista pelos profissionais de saúde, pois existe um postulado médico que, 
segundo Arán (2006, p.49) reconhece a mesma como um “(...) transtorno de identidade devido a não 
conformidade entre a relação binária sexo e gênero e também pode ser vista como uma psicose, já 
que a transexual apresenta uma suposta recusa da diferença sexual”. Portanto, as transexuais 
apresentam vulnerabilidade ao acessar os espaços formais de saúde, pois já são tratadas como 
doentes. 

Todavia, embora exista o contexto exposto anteriormente, Cardoso e Ferro (2012) 
argumentam que muitas transexuais buscam os espaços formais de saúde em busca da cirurgia de 
transgenitalização, bem como cirurgias plásticas para colocar silicone e, em alguns casos, para 
diminuir a largura do nariz, conforme constatado nas entrevistas realizadas pela presente pesquisa. 

Nesse caso, todas as travestis entrevistadas relataram que planejam realizar alguma 
cirurgia plástica no futuro, sendo que 3 já realizaram o implante de silicone nos peitos. 

Contudo, a situação de doença das mesmas é ratificada por um estudo desenvolvido por 
Arán, Zaidhaft e Murta (2008), que indica que quando as travestis não conseguem arrumar um 
emprego e sofrem discriminação nas instituições de ensino, elas se sentem deprimidas, apresentam 
transtornos alimentares e algumas tentam suicídio. 

Portanto, para muitas travestis, a única saída é viver da prostituição, conforme relatado por 
Lee (2013, p.28), “(...) depois de ser expulsa de casa, eu não iria matar, eu não iria roubar, eu não iria 
vender drogas. Minha escolha foi vender meu corpo (...)”. 

Sampaio (2008) afirma que muitas travestis migram para as metrópoles em busca de 
técnicas que moldam os corpos, além de buscarem lucrar mais com o mercado do sexo que é mais 
lucrativo, podendo chegar a R$ 200,00/h, conforme consulta realizada no dia 16/11/216 no sítio 
http://todasua.com.br/travestis-curitiba, devido à alta procura nos grandes centros urbanos. 

A mesma autora (op. cit.) ainda complementa que a prostituição é, para muitas travestis, a 
única fonte de renda e que a baixa escolaridade também dificulta o acesso ao mercado formal de 
trabalho. Portanto, travestis e transexuais compartilham similares experiências no mundo da 
prostituição e no acesso aos espaços formais de saúde.  

De acordo com Riquelme (2013), muitas travestis não são atendidas nos espaços formais 
de saúde por simplesmente serem travestis. A mesma argumenta que já teve uma amiga que faleceu 
devido a complicações de um acidente de carro, pois nenhum hospital em Ponta Grossa/PR aceitou 
atender ela. 

Diante do exposto, todas as entrevistas apontaram para a situação de receio das travestis e 
transexuais em buscarem atendimento nos espaços formais de saúde, pois são discriminadas, mal 
atendidas e violentadas verbalmente por outros usuários. 

O mesmo acontece com o processo de transformação corporal, pois muitas travestis não 
conseguem realizar consultas médicas ou ter acompanhamento médico, para tomarem hormônios a 
fim de modelar o corpo mais feminino. 

Segundo Riquelme (2013), quando a cafetina gosta da travesti, ela leva a mesma na 
bombadeira, compra hormônios clandestinos e ajuda a travesti a se montar com roupas e 
maquiagem. Isso gera uma dívida da travesti com a cafetina e a travesti só pode sair da casa dela, 
após quitar a dívida. 

 
Diante da dificuldade ao acesso a um tratamento de readequação corporal 
seguro, as travestis ficam à mercê do uso indiscriminado de hormônios e 
das bombadeiras, termo utilizado para a rede ilegal de pessoas que 
oferecem a essa população o serviço de modificações corporais através da 
aplicação de silicone industrial (CARDOSO; FERRO, 2012, p.561). 
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Assim sendo, com base nas entrevistas realizadas, foi possível compreender que as 
travestis e transexuais evitam ir nos espaços formais de saúde, devido a três fatores: social, 
econômico e cultural, que são considerados como fatores determinantes da saúde pela Política 
Integral de Saúde da população LGBT (BRASIL, 2010). 

O fator social torna-se inteligível na discriminação social que as travestis vivenciam, pois 
muitas evitam sair na rua durante o dia. De acordo com Ornat (2011) as mesmas se sentem receosas 
de serem afrontadas por sujeitos heterossexuais que as ofenderão com olhares de canto, piadas de 
mal gosto e poderão até violentar as mesmas fisicamente.  

O fator econômico se torna presente na realidade financeira das travestis, pois muitas não 
possuem uma renda regular, por que não são contratadas pelo comércio devido a discriminação e 
também muitas não possuem um curso profissionalizante. Como a prostituição é para muitas o único 
caminho de conseguir dinheiro, a renda obtida nos programas fica comprometida para pagar dívidas 
da diária da pensão ou o aluguel da moradia, além de contabilizar a alimentação, a vestimenta e a 
mobilidade pela e entre as cidades. 

O terceiro fator que interfere na busca pelos espaços formais de saúde é o cultural, pois no 
Brasil existe a transfobia de uma expressiva parcela da população do país que reconhece os corpos 
das travestis e transexuais como abjetos. A intolerância é visualizada nos fatores sociais e 
econômicos, contudo, é cultural no país a invisibilidade das travestis e transexuais nas universidades, 
no setor terciário econômico, bem como nos dados estatísticos do Sistema Único de Saúde, 
sobretudo o DataSUS que quantifica os casos de doenças e óbitos, considerando os gêneros binários 
homens e mulheres. 

Segundo uma transexual entrevistada, dificilmente um empregador ira dar o emprego de 
vendedora, gerente de loja ou um cargo de assistente de operação, pois o empregador possui o pré-
conceito de que a imagem de seu negócio poderá ser afetada por ter uma transexual ou travesti 
como funcionária. 

Todavia, é no setor público que as transexuais possuem mais chances de conquistarem a 
vaga de emprego, pois as mesmas são aprovadas no processo de concurso público e, de acordo com 
duas entrevistadas, embora sejam poucas travestis e transexuais que consigam ser aprovadas em 
concursos públicos, elas sofrem com as piadas vexaminosas de colegas e a discriminação por parte 
da população. 

 
 

Considerações Finais 
 

Conclui-se que os fatores sociais, culturais e econômicos interferem no acesso das travestis 
e transexuais nos espaços formais de saúde, pois a maioria delas são excluídas do seio familiar e do 
espaço escolar, devido simplesmente possuírem a identidade de gênero dissidente da 
heteronormatividade. 

Essas exclusões posicionam as travestis e transexuais a vivenciarem condições precárias 
de vida, pois não possuem uma alimentação balanceada, possuem dificuldade em conseguir um 
emprego e, consequentemente, não conseguem ter uma renda fixa o suficiente para poder pagar pela 
moradia, alimentação, vestimenta e algum curso profissionalizante. 

Embora o Estado oferte a educação básica gratuita, as travestis e transexuais não são bem 
recebidas nesses espaços, pois são corpos abjetos. São maltratadas, violentadas e humilhadas por 
colegas de classe e geralmente, conforme evidenciado na presente pesquisa, não possui o apoio 
familiar. 

O mesmo ocorre nos espaços formais de saúde, elas são maltratadas e humilhadas por 
outros usuários das unidades de saúde, bem como profissionais de saúde. Assim sendo, as mesmas 
buscam os serviços de saúde nos espaços informais, colocando em risco o estado de saúde física. 

A saúde não deve ser entendida somente pela ótica da ausência de doença, mas deve-se 
considerar todo o contexto cultural, social e econômico dos sujeitos. Portanto, as travestis e 
transexuais são os grupos mais vulneráveis entre as LGBT, conforme indica a Política Nacional de 
Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (BRASIL, 2010). 

Os espaços não são vivenciados da mesma forma por travestis e transexuais, pois a 
pesquisa sugere que os espaços adoecem as mesmas, devido aos fatores apontados. Desse modo, 
existe um horizonte para que futuras pesquisas possam se debruçar em tornar inteligível essa 
proposta. 
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Resumo 
As práticas de violência estão presentes na sociedade desde os tempos mais remotos, apesar de ter 
uma maior expressividade em ambientes urbanos a exemplo do que evidenciamos em 2012/2014 ao 
analisarmos o mapeamento da violência urbana na cidade de Campina Grande cujos resultados 
apontaram para um aumento da sensação de insegurança no uso de espaços públicos. Foi a partir 
deste quadro de referência que entre os anos de 2014/2015 desenvolvemos uma pesquisa voltada 
para análise dos impactos que os eventos de violência têm provocado na saúde psicológica do 
usuário de espaços públicos entre os quais destacamos o Campus Universitário sede da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) devido aos diversos eventos de agressão ao 
patrimônio e a pessoa, evidenciados entre o período estudado. As entrevistas e questionários 
realizados durante este período foram sistematizados ao longo de 2016 com o apoio de estudantes 
do Grupo de Pesquisas Integradas em Desenvolvimento Socioterritorial (GIDs). A partir do uso da 
Análise de Discurso (AD) apresentamos neste artigo uma análise dos resultados obtidos na pesquisa 
no que se refere à espacialização dos eventos de violência e seu rebatimento para a saúde do 
usuário do campus (professores, estudantes e técnicos). 
 
Palavras chave: sensação de insegurança, violência, saúde. 
 
 
Abstract 
The Violence practices have been present in society since the earliest times, despite having a greater 
expressiveness in urban environments, as we saw in 2012/2014 when we analyzed the mapping of 
urban violence in the city of Campina Grande, whose results pointed to an increase the sense of 
insecurity in the use of public spaces. It was from this framework that between the years of 2014/2015 
we developed a research focused on the analysis of the impacts that the events of violence have 
caused in the psychological health of the user of public spaces among which we highlight the 
University Campus headquarters of the Federal University of Campina Grande (UFCG) due to the 
several events of aggression to the patrimony and the person, evidenced between the studied period. 
The interviews and questionnaires carried out during this period were systematized throughout 2016 
with the support of students from the Integrated Research Group on Socio-territorial Development 
(GIDs). From the use of Discourse Analysis (AD) we present in this article an analysis of the results 
obtained in the research regarding the spatialisation of violence events and their reduction to the 
health of the campus user (teachers, students and technicians). 
 
Key works: sense of insecurity, violence, health 
 
 
Introdução 
 

Localizada no bairro Bodocongó, em Campina Grande, a Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG) caracteriza-se como uma instituição referência na região. Contudo, assim como tem 
sido evidenciado em outras universidades brasileiras, a UFCG possui diversos problemas 
relacionados à segurança de sua comunidade (professor, alunos e funcionários) e da sociedade que 
diariamente utiliza seus espaços para algum tipo de atividade de serviços ou de lazer. 

Tal fato despertou-nos o interesse em realizar a espacialização da violência nos espaços 
internos e nos corredores de acesso as dependências do campus visto que esta se expressa tanto no 
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imaginário do indivíduo (sensação do medo) como nas relações cotidianas (evidências de casos 
costumeiros de agressão ao sujeito quanto aos seus objetos no que diz respeito a sua integridade 
física e psicológica).  

A proposta surgiu a partir dos debates desenvolvidos pelos integrantes do Grupo de 
Pesquisas Integradas em Desenvolvimento Socioterritorial (GIDs) e dos Grupos de Pesquisas em 
Geografia para Promoção da Saúde (PROSAUDEGEO), segundo os quais o tema “insegurança no 
Campus” emergiu como algo comum a vários componentes dos grupos. Ao analisarmos os relatos 
dos integrantes observamos que estes apontaram para evidências de casos de situação de risco na 
apropriação do espaço universitário, enquanto motivo do comprometimento à qualidade de vida de 
todos aqueles que convivem diariamente no Campus, assim, como a ausência da sociedade na vida 
Universitária, interferindo diretamente em um dos princípios de um Campus Universitário, 
especialmente em escala Federal.  

O fato é que o desejo de entrar no mundo universitário influencia o ideário da maioria dos 
jovens, sendo que a permanência no mesmo é comprometida por problemas inerentes a vida 
universitária, dos quais a submissão ao risco, na medida em que a sensação do medo e a 
problematização dos locais de risco crescem entre os que vivem no local cotidianamente. Por ser 
uma instituição de natureza pública e, portanto, não poder restringir o acesso aos seus espaços, a 
comunidade acadêmica da UFCG está sujeita a constantes riscos de violência, independente de 
esforços que venham sendo feitos para inibição dessas práticas a exemplo do aumento da vigilância. 
Instala-se, portanto, a sensação do medo e insegurança e, com estes, o estabelecimento das 
transformações paisagísticas dos seus espaços assim como ocorre no ambiente urbano. 

Além das questões relacionadas à acessibilidade ao Campus, outros fatores influenciam 
diretamente no aumento da violência em seu espaço, entre os quais se destacam: a) a falta de 
preparo da comunidade acadêmica quanto ao risco, tendo em vista o fato de ainda associarem o 
espaço do Campus como um ambiente protegido; b) a dificuldade de se controlar o acesso ao 
Campus; c) as atividades cotidianas dentro do Campus e; e) as consequências deixadas nos usuários 
do campus vitimados por práticas de violência, especialmente de natureza comportamental e 
psicológica. 

O fato é que o imaginário do medo ronda todos os arredores e as vias de acesso aos locais 
de ensino. Todos os dias novas notícias sobre violência são massificadas no cotidiano da sociedade, 
debates e ações são criados visando amenizar o problema dentro do Campus, apesar de existir uma 
constante permanência da sensação de insegurança e medo. Na UFCG esta sensação, decorrente 
do aumento da insegurança, tem influenciado nas práticas socioespaciais, especialmente por parte 
dos alunos, conforme poderá ser observado mais adiante. 

A preocupação com as rotas e horários se constitui como estratégia na redução do medo em 
utilizar os diversos espaços da Universidade. Outro aspecto importante, conforme observado, diz 
respeito à procedência desses alunos uma vez que boa parte reside em outras cidades ou vivem na 
periferia urbana da cidade. No caso do primeiro grupo, o desconhecimento da cidade e dos espaços 
do Campus, assim, como a distância entre o local de moradia e o de estudo, interfere diretamente 
nas práticas cotidianas no campus. De fato, no caso dos alunos residentes em outros municípios, a 
ausência de uma experiência com a realidade urbana da cidade e com o cotidiano do Campus pode 
interferir diretamente na sujeição dos mesmos aos casos de violência.  

Já com relação ao segundo grupo (estudantes residentes nas periferias da cidade), a 
experiência com o sentimento do medo materializado no espaço urbano tende a influenciar nas 
práticas dentro do Campus ao tornar estes alunos pessoas mais atentas quanto ao deslocamento 
dentro da Universidade. Tanto em um caso como no outro, a sensação do medo é materializada 
como conseqüência do sentimento presente na realidade urbana, seja este vivenciado ou não, 
associado à ausência de infraestrutura e equipamentos necessários a redução do risco à vivência nos 
espaços e equipamentos da Universidade. Por conta da violência e do aumento da sensação do 
medo coloca-se em xeque o próprio significado da Universidade como espaço público. De acordo 
com Santana (opcit Eufrásio 2009) a violência é uma manifestação que se expressa didaticamente de 
acordo com o agressor, o agredido ou o meio empregado para a consecução de tal ação. Enquanto 
que Chauí (apud 1984 SANTANA, 2003 opcit EUFRÁSIO 2009) vai dizer que a violência é a 
conversão dos diferentes valores em desiguais e a desigualdade em relação ao superior e o inferior, 
como a ação que trata o ser humano não como um sujeito, mas coisa em relação ao seu oponente.  

No Campus I da UFCG pudemos observar que a carência de iluminação e de segurança faz 
com que as pessoas se sintam expostas ao risco de violência, isso porque os blocos mais afastados 
da entrada principal se encontram com pouca iluminação, bem como precárias condições de 
acessibilidade. Além disso, tem-se observado as indignações das pessoas nas redes sociais e 
também através de abaixo assinado para melhorar a segurança no campus. A sensação do medo e 
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da insegurança são fatores que redefinem as relações de espaço e paisagem interferindo nas 
práticas socioespaciais.  

Trabalhar com a temática violência não é nada fácil, uma vez que os responsáveis pelo setor 
de segurança tendem a negar a vulnerabilidade à violência que a instituição está submetida, pois, 
assim, estariam comprometendo o seu trabalho de segurança, ou seja, afirmariam ter violência, indo 
contrário ao seu papel que é de prevenir os atos de violência no Campus. O nosso trabalho encontra-
se estruturado inicialmente em uma exposição introdutória, na qual se procurou contextualizar as 
características da problemática e do referencial teórico utilizado na pesquisa, o texto encontra-se 
divido em três partes: Na primeira buscou-se expor a contribuição metodológica que norteou a 
pesquisa, além de apresentarmos os métodos de análise da temática. Posteriormente, a exposição 
dos principais resultados da pesquisa, seguido das considerações finais. 

 
 

Procedimentos metodológicos adotados 
 

O mapeamento da violência apresenta-se como uma das principais preocupações dos 
setores responsáveis pelo planejamento e ordenamento espacial. Esta preocupação foi consequente 
de debates realizados por membros Grupo de Pesquisas Integradas em Desenvolvimento 
Socioterritorial (GIDs) inseridos na linha de pesquisa produção do espaço e desenvolvimento 
regional, a qual resultou em um estudo acadêmico sobre a geografização da violência urbana da 
cidade de Campina Grande e no seu reflexo na reprodução da identidade urbana. 

 De acordo com Minayo (MINAYO, 2005, p. 81) o uso do Método Qualitativo (MQ) possibilita 
ao pesquisador a “compreensão interpretativa da ação social”. Se inserirmos a produção do espaço 
como expressão dessa ação tem-se que o MQ possibilitaria uma apreensão mais substancial acerca 
das características e limites de cada sujeito social envolvido. Assim, a observação da 
intencionalidade do sujeito, expressa especialmente nos discursos, apresenta-se como um dos 
objetivos desse método (MINAYO, 1998).  

 
O principal interesse dos pesquisadores qualitativos é na tipificação da 
variedade de representações das pessoas no seu mundo vivencial. As 
maneiras como as pessoas se relacionam com os objetos no seu mundo 
vivencional, sua relação sujeito-objeto, é observada através de conceitos 
tais como opiniões, atitudes, sentimentos, explicações, esteriótipos, 
crenças, identidades, ideologias, discurso, cosmovisões, hábitos e práticas 
(...). As representações são relações sujeito-objeto particulares, ligadas a 
um meio social. O pesquisador qualitativo quer entender diferentes 
ambientes sociais no espaço social, tipificando estratos sociais e funções, 
ou combinações deles, juntamente com representações específicas. 
(BAUER & GASKELL, 2002, p. 57) 

 
 O uso deste tipo de aporte metodológico possibilitou identificar as motivações que levam os 

sujeitos sociais, no caso representado pela comunidade acadêmica, ao exercício de suas práticas 
espaciais a partir da fundamentação de elementos que sustentem a produção de um discurso capaz 
de representar o posicionamento de todo o segmento social. Assim, para atender o propósito inicial 
de se mapear os tipos de violência e o impacto destes no uso dos ambientes da Universidade 
(acessibilidade), a opção pelo Método Qualitativo possibilitou uma aproximação dos sujeitos 
envolvidos com o tema, a partir da realização de entrevista com grupo focal e da técnica da 
observação participante (MINAYO, 2005).  

 Na pesquisa sobre a violência urbana, a identificação dos diferentes discursos sobre sua 
expressão geográfica constitui-se como um elemento fundamental. Os espaços do medo, expressão 
da organização territorial da “insegurança”, contextualizam-se de forma diferenciada entre os diversos 
sujeitos sociais. A superposição dessas impressões sobre o urbano produto da violência é possível a 
partir da montagem de uma matriz discursiva, na qual são evidenciados os diferentes discursos sobre 
as expressões da violência.  

No caso da aplicabilidade do método qualitativo, assim, como da técnica do uso do discurso 
do sujeito coletivo no âmbito da pesquisa sobre a violência urbana, se faz necessário o uso de 
algumas técnicas de investigação científica e desenvolvimento de procedimentos metodológicos 
adequados aos objetivos propostos. Desse modo, leva-se em consideração a importância a 
superposição das técnicas desse método na análise das práticas sociais sobre o espaço, de forma a 
compreender os efeitos da sensação do medo imposta pelo risco à violência que a universidade 
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oferece, especialmente no que se refere as consequências psicológicas decorrente dos eventos de 
violência e da difusão da sensação de insegurança.  

Com base neste método, foi possível fazer uma análise da relação sujeito-objeto a partir da 
observação de opiniões, ideologias, atitudes, discurso. Para o desenvolvimento da pesquisa, pelo 
viés qualitativo, adotamos a Análise do discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Essa técnica tem por 
objetivo identificar as ideias centrais extraídas do discurso do sujeito, possibilitando ao pesquisador 
observar o posicionamento de determinado grupo em relação a um dado objeto. Sendo assim, a 
análise do discurso condiz a uma “proposta de organização e tabulação de informações qualitativas 
de natureza verbal, obtidas de depoimentos, artigos de jornal...” (LEFÉVRE; LEFÉVRE, 2003, p.16). 
Portanto, a pesquisa qualitativa nos permite observar as motivações que levam os sujeitos sociais ao 
exercício de suas práticas territoriais.  

No que concerne aos aspectos quantitativos podemos mencionar a sua importância em 
relação à coleta de dados oficiais, aplicação de questionários, etc. Para isto, selecionamos os locais 
de maior movimentação dentro do campus e aqueles em que se evidenciaram testemunhos de 
violência.  

O uso do método qualiquantitativo na pesquisa sobre violência no Campus se faz importante 
devido ao fato da necessidade de compreender como as práticas de violência interferem no cotidiano 
dos indivíduos que frequentam diariamente o ambiente universitário, visto que a sensação do medo e 
da insegurança faz com que as pessoas mudem sua dinâmica de deslocamento e de pertencimento 
ao espaço quando vítimas dos eventos de violência ou conhecedoras de casos de violência.  

 
 

Etapas De Realização Da Pesquisa:  
a) Questionários  
 

Durante a aplicação dos questionários contamos com a ajuda de estudantes do Grupo de 
Pesquisas Integradas em Desenvolvimento Socioterritorial (GIDs), sendo a principal colaboradora a 
estudante de iniciação científica Marcileide Milanez, e pesquisadores e estudantes do Grupo de 
Pesquisas em Geografia para Promoção da Saúde PRÓSAUDEGEO. Os obstáculos encontrados 
para realização de tal atividade decorreram do fato de que as pessoas nem sempre se disponibilizam 
para responder os questionários, dificultando, assim, a obtenção de dados para subsidiar a pesquisa.  

Foram aplicados 100 questionários à comunidade acadêmica, incluindo estudantes, 
professores, e técnicos administrativos. Após a aplicação dos questionários foram elaboradas 
algumas tabelas, como o exemplo a baixo (tabela 1). 

 
 

TABELA 1 – Modelo utilizado para elaboração de análise das respostas 
 

Questionamento Síntese dos sujeitos pesquisados Análise das respostas 
Qual o principal 
problema na 
acessibilidade no 
campus? 

Do total de questionados, 70% 
confirmaram que a distância entre 
os blocos se apresenta como um 
problema ao tempo que os demais 
relacionaram ao descaso da 
prefeitura universitária, a falta de 
planejamento da Pró-reitoria de 
ensino, a ausência de controle na 
acessibilidade de automóveis e a 
existência de agências bancárias 
dentro do campus. 
 

A maioria dos entrevistados afirmou que esses 
espaços são inseguros devido a precariedade de 
iluminação e ausência de vigilância. Outros 
estipularam que se acrescenta a este quadro a 
falta de rampas, ausência de identificação ao 
adentrar na UFCG, ausência de limpeza, praça 
de alimentação e xerox e um grande número de 
escadas. Finalmente, a falta de controle na 
acessibilidade ao campus no que se refere a 
circulação de automóveis associado a existência 
de agências bancárias foram apontados como 
elementos promotores da sensação de 
insegurança.  
 

O que poderia ser 
feito para reduzir a 
sensação de medo 
no campus?  

A maioria dos sujeitos pesquisados 
(86%) relacionam a redução da 
sensação de insegurança a partir 
de um melhor planejamento de 
gestão dos espaços do campus 
(condições de acessibilidade) . 

O posto policial se encontra desativado, assim, 
os membros da UFCG se sentem mais 
vulneráveis a muitos assaltos por parte de 
usuários de drogas. As pessoas relataram ainda 
que é importante ter rotas policias ao redor do 
campus e o aumento do quantitativo de 
vigilantes desarmados em locais estratégicos a 
exemplo da central de aulas, setor dos bancos e 
biblioteca. 
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Você é a favor da 
circulação da policia 
militar aqui no 
campus?  
 

A maioria (75%) são desfavoráveis 
a presença de policiais armados 
dentro do campus e 80% 
relacionaram a necessidade de um 
sistema de vigilância mais eficiente. 
 

Constatou-se uma preocupação com melhorias 
na iluminação, inclusão de mais câmeras de 
vigilância, identificação das pessoas que 
circulam no campus. Quanto à ação humana de 
vigilância o entendimento é que esta seja 
realizada sem o uso de armamentos e feita por 
profissionais terceirizados uma vez que o papel 
do militar é entendido para o serviço da 
sociedade em geral.  
 

O que mudou após 
você ter sido vítima 
de violência dentro 
do campus ou ter 
alguém próximo que 
tenha sido vítima 

90% modificou alguns hábitos de 
circulação a exemplo de evitar 
andar desacompanhado em alguns 
horários específicos. 57% ficou 
psicologicamente afetado optando 
por não acessar mais os locais. 

Quanto a mudança de hábito o resultado tem 
sido a do aumento da sensação de insegurança 
devido ao aumento de espaços não ocupados 
pelo usuário. As unidades, especialmente a 
pedido dos professores e funcionários, 
passaram a exigir a inclusão de grades nos 
ambientes de laboratório e nas salas. Alguns 
entrevistados, especialmente do gênero 
feminino, passaram a ter acompanhamento 
profissional por desenvolverem indícios da 
“síndrome do pânico” 
 

Fonte: Entrevista realizada no campus da UFCG/Campina Grande entre agosto e setembro de 2016. 
O questionário foi aplicado pela estudante Marcicleide Milanez. 

 
b) Entrevistas e construção do discurso:  

Em relação à entrevista, contamos com a participação de sujeitos sociais que pudessem 
representar a comunidade acadêmica. Sendo assim, elegemos um representante do setor de 
segurança; um representante da categoria estudantil, representante de funcionários e um 
representante da classe dos professores. Após a realização de todas as entrevistas, realizamos a 
sistematização das informações e a análise do discurso do sujeito, com intuito de extrair as ideias 
centrais de cada resposta.  

Para a análise das entrevistas, seguimos a seguinte sequência: primeiro extraímos as 
expressões-chave de cada indivíduo, destacando com cores diferentes cada linha de pensamento 
diferente; em seguida foram identificadas as ideias centrais agrupando as ideias que partiram do 
mesmo campo de raciocínio; por último elaboramos o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC), nesse 
ponto é construído um texto a partir das ideias centrais de cada tópico para tal é preciso fazer 
conexões entre as ideias. (Tabela 2) 
 
EXPRESSÕES-CHAVE IDEIAS CENTRAIS DISCURSO DO SUJEITO COLETIVO 

Item do Tópico Guia: consequências dos eventos de violência vividos ou relatados. 
Questão norteadora: sequelas a saúde do usuário. 

E1-professor(a) 
“o maior problema está no acesso para o CAA, local em que 
ministro aula. Principalmente a noite, sabe...se eu vier pelo 
portão das engenharias...o portão C1 que tem do outro lado 
um terreno não ocupado...fico com receio de assalto. Outro 
dia, antes de acessar, fui abordada por duas pessoas...dois 
homens...que me pararam para pedir uma ajuda para compra 
de um leite...foi um susto. Fiquei constrangida. Eram oito 
horas da noite e não tinha muita gente. Mas, quando entro 
pelo portão principal tenho que estacionar em frente ao banco 
do Brasil ou próximo da PRE que sempre tem alguém. O 
problema é o caminho de acesso ao bloco. Falta mais 
vigilância, principalmente a noite..especialmente para nós que 
estamos sempre com  equipamentos”  

IC1 
o maior problema está no acesso 
para o CAA (...)o portão C1 que 
tem do outro lado um terreno não 
ocupado...fico com receio de 
assalto 
 
 
Sair pelo portão C1 é complicado 
porque é tudo deserto e já houve 
casos de assalto 

 

EXEMPLO DO DSC: 
Usuário 
 
O problema está no 
acesso ao Campus. 
Devido a falta de 
vigilantes no caminho 
de acesso aos blocos, 
a inexistência de 
equipamentos e a 
ausência de uma  
iluminação decente os 
membros da 
comunidade 
universitária ficam 
temerosos em acessar 
os blocos de aula por 
proporcionarem 
situações de risco. Isto 
tem provocado 

E2-funcionário(a) 
“Eu fico até fechar o prédio. Vai todo mundo embora e eu e 
mais um ou outro ficamos ainda. Sair pelo portão C1 é 
complicado porque é tudo deserto e já houve casos de 
assalto. Mas, se formos sair pelo portão principal temos que 
passar por um caminho muito esquisito também. Eu mesmo 
fico apavorada todos os dias. Quando dá sete horas da noite 
eu já começo a me preocupar. As vezes peço para o meu 
marido me esperar porque uma colega já foi assaltada e até 

IC2 
O problema é o caminho de 
acesso ao bloco.  
 
, se formos sair pelo portão 
principal temos que passar por um 
caminho muito esquisito também 
 
quando termina a aula agente se 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

                                                                                                                                                                 810 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
hoje ela fica assustada” reúne em grupo para poder passar 

ali pelo Banco do Brasil. É muito 
esquisito 

consequências 
negativas a saúde dos 
usuários a exemplo de 
constrangimentos e 
medo de violência, 
gerando transtornos 
psicológicos. 

E3-estudante(a) 
“quando termina a aula a gente se reúne em grupo para 
poder passar ali pelo Banco do Brasil. É muito esquisito. As 
vezes fica um vigilante perto da biblioteca, mas o coitado fica 
só e não tem luz e nem câmeras. Uma amiga foi assaltada na 
semana passada e está com medo de vir assistir aula porque 
ela pensou que poderia ter sido pior. Disse que foram dois 
homens e um deles queria que ela fosse para detrás da 
biblioteca. O outro foi que não deixou. Pediu o celular e foi 
embora. Mas, isso nos deixou muito assustadas. Algumas 
alunas já pensaram em levar um documento para a PRE 
pedindo para não ter mais aulas aqui no CAA. 

IC3 
Fiquei constrangida. Eram oito 
horas da noite e não tinha muita 
gente 
 
Uma amiga foi assaltada na 
semana passada e está com 
medo de vir assistir aula porque 
ela pensou que poderia ter sido 
pior 
 
Mas, isso nos deixou muito 
assustadas 

E = Entrevistrado          IC = Ideia Central      Usuário: professor, funcionário e estudante. 
 
Fonte: Grupo de Pesquisas Integradas em Desenvolvimento Socioterritorial. Entrevista realizada entre junho e 
agosto de 2016. 

 
c) Atividade de Campo  
As atividades de campo consistiram em visitações aos locais apontados como de sendo de risco a 
violência, em diferentes horários, sempre acompanhados por alguns dos integrantes dos grupos de 
pesquisa. Nas visitas aos locais, foi possível capturar imagens e as coordenadas geográficas com 
GPS.  
 
d) Elaboração do mapa de risco a violência  
 
Enfim, o último passo da pesquisa destinou-se a construção do mapa. Os mesmos foram realizados 
com base na análise dos questionários e entrevistas. O mapeamento foi elaborado com uso de 
softwares Erdas Imagine 2010 e ArcGIS10, licenciados para o Laboratório de Cartografia Digital, 
Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto- CADIGEOS dos cursos de Pós-graduação do Centro 
de Humanidades da UFCG. Dessa forma, foi possível efetuar a espacialização das áreas de risco a 
violência no Campus. Esta etapa foi realizada por estudantes do Grupo de Pesquisa GIDs. 
 
 
Mapeamento das Áreas de risco no Campus Sede da UFCG 

A violência corresponde a um tema controvertido e dialético, produto tanto de um 
sensacionalismo de diferentes meios de comunicação como de fatos reais registrados e mensurados 
por órgãos oficiais (WAISELFISZ, 2008) e dos relatos das experiências qualitativas pautadas em 
reproduções de imagens que os cidadãos passam a materializar acerca do seu espaço de vivência. 
Demonstram que o “medo” ou a “sensação de insegurança” correspondem a uma tendência mundial, 
porém bem evidenciada em países com fortes diferenças sociais. A presença desta “sensação de 
risco constante” tem se constituído em uma realidade presente não apenas nos grandes centros, mas 
em espaços de uso público.  

Ao contrário do que se evidenciou em décadas anteriores, o aumento da violência, 
especialmente nos espaços urbanos, corresponde a uma realidade comum a diversos setores da 
cidade, independente de sua extensão territorial, função ou condições de uso. Aliás, a ausência de 
vigilâncias mais organizadas em setores estratégicos tem servido como elemento de atração para a 
difusão desta prática.  

É importante salientar, no entanto, que as práticas de violência não se constituem como um 
fato ou tema novo nas cidades. Na idade média, por exemplo, a imagem da cidade se estruturava por 
uma conjuntura contraditória: se por um lado expressava sensação de segurança; por outro era um 
espaço constituído pela difusão da violência.  

Para Le Goff (1998), o roubo, por exemplo, correspondia a um crime cuja punição era bem 
mais severa das praticadas nas cidades de hoje, cuja violência tornou-se expressão da agressão ao 
psicológico da coletividade. Conforme mencionado por Le Goff (1998, p.73), “hoje, estaríamos quase 
mais preocupados com as incivilidades, os desentendimentos quotidianos aparentemente sem 
gravidade, as pequenas agressões”.  

O sentido da violência nas cidades de hoje é, no entanto, diferente do seu significado em 
outros momentos da história uma vez que a complexidade social coloca em xeque não apenas a 
integridade física ou propriedade pessoal ou coletiva, mas a própria integridade psicológica do 
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indivíduo-cidadão e da coletividade social no que diz respeito ao amor a cidade através da formação 
de uma identidade com a mesma decorrente de práticas cotidianas. Os espaços nas cidades se 
tornaram o espaço das diferenças; do desconhecido; do estranhamento e da submissão ao medo da 
agressão física e simbólica (CARLOS, 2001).  

Nas cidades, a materialização das práticas de violência se apresenta de forma mais 
expressivas em ambientes de uso público (SANTOS, 2011), estando envolvida em meio a mitos 
criados pela difusão de sensações de insegurança decorrentes do processo de formulação do 
imaginário socioespacial reproduzindo o sentimento de medo entre os usuários. A violência urbana, 
enquanto materialização das práticas socioespaciais (individuais ou coletivas), tornou-se uma 
questão eminentemente geográfica uma vez que se torna de interesse tanto dos setores 
responsáveis pelo planejamento e ordenamento dos ambientes urbanos. 

De acordo com Rodrigues (2002), a violência é expressa no ambiente urbano a partir de alguns 
indicadores concebidos como fundamentais ao processo de ordenamento desse espaço, sendo um 
desses indicadores a falta de urbanidade. 

O fato é que a violência expressa no espaço resulta na consolidação da segregação urbana 
através da reprodução de espaços de insegurança – maior parte dos espaços da cidade ocupados, 
principalmente por uma população de baixo poder aquisitivo – e espaços compostos por edificações 
que se constituem cada vez mais como verdadeiras fortalezas.  

Diante do quadro de referência apresentado, a violência se constitui como prática ou atentado, 
físico ou moral, que venha a gerar danos à vítima (EUFRÁSIO, 2009). Nesse campo de ação, 
percebemos diariamente que esta se propaga rapidamente em diversas escalas, sendo identificada 
em inúmeros tipos de expressão, tais como individual, sexual, contra o patrimônio, psicológica, entre 
outras. Contudo, independente da forma como se materializa, existe uma grande aproximação entre 
da violência com a saúde e destas com a Geografia.  

De acordo com Sá e Vasconcelos (2007) atualmente vivemos em uma sociedade na qual o 
medo parece está mais arraigado e ambientado no fazer/viver cotidiano das pessoas. A pesquisa 
possibilitou evidenciar que isto ocorre no Campus da UFCG. Observamos que a sensação do medo 
que se estabelece no dia a dia daqueles que vivem o ambiente da UFCG, decorre do aumento da 
insegurança, que por sua vez vai influenciar nas práticas socioespaciais, apesar dos diversos 
investimentos da gestão universitária no que diz respeito a adoção de medidas de segurança a 
exemplo da reestruturação da cerca que circunda o campus e orientações quanto ao uso dos 
diversos espaços internos do campus.  

De acordo com os dados coletados através da aplicação dos questionários, foi possível 
observar a insatisfação da comunidade acadêmica em relação à segurança no campus, justificando-
se pela precariedade dos serviços de iluminação, pela pouca quantidade de seguranças para 
abranger toda a extensão da universidade e pela falta de controle do acesso das pessoas ao campus. 
No que diz respeito a essa última justificativa foi elaborado, pelo Conselho Universitário, uma 
resolução (Resolução nº 04/2010) na qual foi proposto o uso de um crachá funcional a ser utilizado 
pelos docentes e técnicos nas dependências do Campus. O crachá vem sendo distribuído desde 
fevereiro de 2017. 

O risco à violência se destaca com mais intensidade nas proximidades dos blocos CAA, 
próximo à biblioteca, próximo à agência do Banco do Brasil, além das entradas e saída das laterais 
do campus. (Figura I) 

Dentre os relatos apontados pelos sujeitos pesquisados, destacam-se com maior 
expressividade os assaltos ocorridos tanto dentro do campus como também em seu entorno. Em 
relação à instalação de câmeras de segurança, as pessoas entendem como sendo um importante 
equipamento para inibir possíveis ações de violência. Os sujeitos pesquisados apontam como 
maiores riscos de violência os assaltos, furtos e depredação. É importante destacar que o constante 
medo de ser assaltado, traz consigo o que Yi-Fu-Tuan denomina como laços topofóbicos, no qual o 
indivíduo não consegue criar laços afetivos de identidade com o ambiente em que vivencia. A 
sensação de insegurança tem provocado mudanças nos hábitos dos usuários que passam a adotar 
medidas alternativas para uso dos espaços do campus sendo os principais problemas relacionados 
ao psicológico dos usuários (Fotos 1 e 2). 

No tocante aos aspectos de acessibilidade ao campus, alguns problemas foram apontados, 
como por exemplo, a distância entre os blocos onde se realizam as aulas visto que em alguns casos 
os estudantes e professores precisam se locomover de um bloco para outro de acordo com as aulas. 
Também foi ressaltado que os blocos que se encontram mais distantes da entrada principal são mais 
vulneráveis a violência, pois os mesmos se localizam em ambientes com maiores problemas de 
iluminação.  
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Figura 1: espacialização das áreas de risco à violência no Campus da UFCG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acredita-se que o aumento do contingente de funcionários do setor de segurança, seria de 

grande importância para proporcionar a sensação de estar seguro no campus, além disso, as 
condições de iluminação é outro fator que interfere diretamente na paisagem do medo. A presença da 
polícia militar no campus traria a sensação de segurança, visto que atualmente a demanda de 
policiais não é suficiente para abranger todo o campus.  

A análise do depoimento dos entrevistados evidenciou que a violência está expressa não só 
em agressão a pessoa física (como assaltos, estupro e etc), mas também a própria integridade 

 

  

Fotografia 1: Acesso ao setor B – Após a construção dos Blocos Bc2 e BZ a prefeitura universitária liberou a abertura do portão 
(2011) cujo acesso não possui iluminação ou ocupação na via de acesso. O aumento de casos de furtos, arrombamentos, e 
assaltos influenciou na criação de uma guarita (2012). Apesar da guarita e da manutenção de um vigilante, os usuários evitam o 
uso do mesmo a noite. 
 
Fotografia 2: Acesso ao setor C – central de aulas dos cursos de engenharia, biblioteca e ciências da natureza. O acesso possui 
pouca iluminação sendo a única alternativa para quem adentra pelo portão principal (1). De acordo com os registros, este 
acesso foi identificado como um dos mais problemáticos por ocasionar a sensação do medo. 
 
Autor: Souza Júnior, 2016. 

1 2 
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psicológica do indivíduo. A localização geográfica da UFCG é um ponto importante a ser discutido, 
visto que a mesma se encontra entre duas comunidades de baixa renda, Vila dos Teimosos, Monte 
Santo e Pedregal, sendo esse ponto visto como fator de vulnerabilidade à violência. Contudo, é 
importante frisar a importância da comunidade acadêmica está em diálogo com essas pessoas, 
situando-se num contexto mais amplo da violência urbana. 

Os sujeitos que vivenciam o campus trazem no seu imaginário a sensação do medo e da 
insegurança apontando como locais de risco a violência os ambientes próximos à biblioteca e ao 
bloco CAA, como também as proximidades do Banco do Brasil, com ênfase aos portões de acesso ao 
campus. O que tem se observado em prol da promoção da segurança do Campus foi o fechamento 
de alguns portões laterais, a mudança do gradeado dos muros da universidade e contratação de mais 
seguranças. Que infelizmente é ineficiente, visto que, como mencionado anteriormente, a falta de 
identificação das pessoas que circulam na universidade é um fator muito importante no que tange ao 
controle dos indivíduos que transitam nesse ambiente.  
 
Considerações finais  

 
A partir dos resultados da pesquisa podemos inferir que a ausência de um número maior de 

vigilantes gera nos usuários (professores, alunos e servidores em geral) a sensação de insegurança, 
visto que o posto policial se encontra desativado e o quadro de funcionários do setor de segurança 
não consegue abranger o campus de forma satisfatória. Sendo assim, os membros da UFCG se 
sentem mais vulneráveis a assaltos, furtos e outros tipos de violência. As pessoas apontam também 
que se faz importante, rotas policiais ao redor do campus, levando em consideração que a presença 
da polícia, se não cessa a violência ao menos transmitem a sensação de segurança, além do mais, 
inibem criminosos e consequentemente diminui o número de furtos e assaltos. Elementos como 
iluminação satisfatória, câmeras de vigilância, identificação das pessoas que utilizam a UFCG, revista 
quando necessário, promover palestras e debates sobre o assunto são fatores importantes para que 
se possam trazer melhorias em prol da segurança do campus. 
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Resumo 
A mobilização social consiste em uma estratégia de promoção da saúde, já sendo adotada por 
diversos serviços. O estudo da variação espacial dos eventos produz um diagnóstico comparativo, 
que pode ser utilizado para: indicar os riscos a que a população está exposta, acompanhar a 
disseminação dos agravos à saúde, fornecer subsídios para explicações causais, definir prioridades 
de intervenção e avaliar o impacto das intervenções. Trata-se de um estudo analítico ecológico 
transversal realizado em três etapas, onde duas são referentes à descrição e análise de dados 
primários e secundários e a terceira referente ao estudo ecológico. Foi realizada sobreposição de 
dados quanto aos casos de dengue, ausência de movimento social no combate a dengue e malha 
urbana, gerando o mapa combinado de debilidades nos serviços e risco da dengue em 2010. Os 
resultados exibem as áreas com maior debilidade nos serviços de saúde quanto a sua promoção e 
educação. A maior parte da cidade tem mobilização social, porém, com alta probabilidade de 
ocorrência de casos, identificados por áreas avermelhadas. Imagina-se que, ainda que haja 
estratégias promocionais na maior parte da cidade, em alguns locais elas são insuficientes. A análise 
espacial pode ser importante para direcionar geograficamente as ações promocionais, bem como 
estabelecer um importante instrumento de avaliação das atuais estratégias de mobilização existentes.  
 
Palavras chave: Dengue. Mobilização. Espaço. Saúde. 
 
 
Abstract 
Social mobilization consists of a health promotion strategy, already being adopted by several services. 
The study of the spatial variation of events produces a comparative diagnosis, which can be used to: 
indicate the risks to which the population is exposed, monitor the dissemination of health problems, 
provide subsidies for causal explanations, define intervention priorities and evaluate the impact Of 
interventions. It is an ecological cross-sectional analytical study carried out in three stages, where two  
are referring to the description and analysis of primary and secondary data and the third one referring 
to the ecological study. Overlapping data on dengue cases, absence of social movement in the fight 
against dengue and urban mesh were generated, generating a combined map of weaknesses in 
services and dengue risk in 2010. The results show the areas with the greatest weakness in health 
services Promotion and education. Most of the city has social mobilization, however, with high 
probability of occurrence of cases, identified by reddish areas. One imagines that, although there are 
promotional strategies in most of the city, in some places they are insufficient. Spatial analysis may be 
important for geographically targeting promotional actions, as well as establishing an important tool for 
assessing existing mobilization strategies. 
 
Key works: Dengue. Mobilization. Space. Healt. 
 
 
Introdução 
 

A mobilização social consiste em uma estratégia de promoção da saúde, já sendo adotada 
por diversos serviços. Seu propósito maior é o de combater doenças transmissíveis e, principalmente, 
enfermidades que estejam diretamente ligadas às condições e ao estilo de vida das pessoas, como é 
possível observar em um trabalho realizado por Oliveira e Valla. Atualmente as instituições 
governamentais e não governamentais investem bilhões em promoção de saúde, mobilização e 
comunicação social, no entanto os indicadores de morbimortalidade por dengue, chikungunya e zika 
demonstram pouco controle vetorial, necessitando, de estratégias que otimizem custos e apresentem 
melhores resultados a médio e longo prazo. O estudo da variação espacial dos eventos produz um 
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diagnóstico comparativo, que pode ser utilizado para: indicar os riscos a que a população está 
exposta, acompanhar a disseminação dos agravos à saúde, fornecer subsídios para explicações 
causais, definir prioridades de intervenção e avaliar o impacto das intervenções. O presente estudo 
objetivou analisar no espaço geográfico a influência da mobilização e a probabilidade de ocorrência 
da dengue em Palmas-TO. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 
Área geográfica e população de estudo 
 

O município de Palmas, fundado em 20 de maio de 1989, após a criação do estado do 
Tocantins pela Constituição de 1988, principiou a ser concretizado, primeiramente, nas pranchetas 
dos arquitetos urbanistas. Depois, ergueu-se pelas mãos de trabalhadores locais e de outros oriundos 
de partes distintas do país. Por fim, só veio a ser implantada como capital definitiva em 1º de janeiro 
de 1990, com a instalação dos poderes constituídos – após a alocação na capital provisória, 
Miracema do Tocantins. A capital do Tocantins nascia como realização dos anseios seculares por 

autonomia de um povo (IÑIGUEZ L, 1998).  

Em linhas gerais, a cidade é caracterizada pelo seu planejamento, criada em moldes 
semelhantes aos de Brasília, com a preservação de áreas ambientais, boas praças, hospitais e 
escolas. Segunda capital mais segura do Brasil – superada apenas por Natal –, é também a última 
cidade do século XX a nascer completamente planejada, já que foi projetada, desde o ínicio, para ser 

a sede do poder do estado do Tocantins. Ainda, é a mais nova capital do país (IÑIGUEZ L, 1998).  

O município de Palmas faz parte da região Norte do Brasil, com 2.218 km² de extensão 
territorial, localizado à margem direita do rio Tocantins. Sua sede municipal tem como coordenadas 
geográficas 10°12’46’’ de latitude Sul, 48°21’37’’ de longitude Oeste e altitude média de 330 m acima 
do nível do mar.  

Para a regionalização climática, em todo o território da cidade, predomina o clima tropical. A 
distribuição sazonal das precipitações pluviais é bem caracterizada, acusando, no ano, dois períodos 
bastante definidos: a estação chuvosa, de outubro a abril, com temperatura média variando entre 22º 
e 28º, com ventos fracos e moderados, e a estação seca, nos meses de maio a setembro, com 

temperatura média que varia entre 27º e 32º e máxima de 41ºC (IÑIGUEZ L, 1998).  

O relevo da região é caracterizado pelas Serras do Carmo e do Lajeado. Entre os principais 
rios e ribeirões do município, destacam-se o rio Tocantins e os ribeirões das Pedras, Taquaruçu, 

Córrego Macaco e Taquaruçu Grande (IÑIGUEZ L, 1998).  

Segundo dados do IBGE do ano de 2008
107

, há uma divisão territorial de 119 setores 
censitários. Porém o Sistema de Informação Geográfica (SIG) de Palmas, criado pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, descreve três distritos:  

 Distrito de Palmas - Centro-Sul; 

 Distrito de Taquaruçu; 

 Distrito de Buritirana. 
O distrito de Palmas é formado por 179 quadras, distribuídas em seis grandes áreas: 

noroeste (20 quadras), nordeste (36 quadras), sudeste (45 quadras), sudoeste (35 quadras), 
Palmasul 1 (24 quadras) e Palmasul 2 (19 quadras), além de áreas verdes (AV), áreas setoriais 
regionais (ASR), áreas comerciais (AC), áreas públicas municipais (APM) e áreas estaduais (AE).  

Os locais selecionados para a análise espacial dos dados secundários situam-se no distrito 
de Palmas e estão distribuídos em todas as quadras residenciais, comerciais, APM, AV e AE, 
totalizando 274 centroides, segundo mapa de zoneamento.  

Para a análise dos dados primários, com variáveis socioambientais, foram utilizadas as 
quadras residenciais cobertas pela Estratégia de Saúde da Família do município, perfazendo um total 
de 74 quadras. 

                                                           
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Miracema_do_Tocantins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tocantins
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_(Rio_Grande_do_Norte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XX


 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   818 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 

 

Figura 1 - Delimitação geográfica da área de estudo, descrevendo os centroides das áreas a serem 
estudadas, Palmas - TO, 2010. 

 
Tipo de estudo 

 
O presente trabalho constitui-se em um estudo transversal ecológico analítico, que é 

caracterizado por avaliar hipóteses entre relações de causa – e efeito – casos confirmados de dengue 
e Mobilização Social. É ecológico, pois a unidade de observação passa de indivíduos para grupos de 
indivíduos, em que áreas geográficas serão usadas como unidades de análise (epidemiologia 
espacial) (ROUQUAYROL; ALMEIDA, 2004) (PEREIRA, 2013).  

Segundo Medronho, estudos ecológicos são estudos em que a unidade de análise é uma 
população ou um grupo de pessoas que geralmente pertence a uma área geográfica definida (cidade, 
Estado, país). Para isso, utilizam bases de dados de grandes populações (SIM, SINASC e outros). Os 
grupos podem ser definidos por meio de unidades geográficas/espaciais (bairros, cidades, regiões ou 
países), e a análise baseia-se na comparação dos indicadores de exposição e doença entre as 
diversas unidades. A evidência de associação é obtida a partir da concordância entre essas variáveis: 
por exemplo, maiores coeficientes de mortalidade em localidades que apresentam maiores níveis de  
poluição. Esses estudos procuram avaliar como os contextos sociais e ambiental podem afetar a 
saúde de grupos populacionais (MEDRONHO, 2004).  

O estudo foi realizado em três etapas distintas. As duas primeiras utilizaram o estudo 
quantitativo analítico transversal a partir de dados do SINAN e dados primários. Já a terceira refere-
se ao estudo ecológico, com utilização da geoestatística como parâmetro principal. 

O estudo foi realizado no período de 2008 a 2010, onde os dados secundários de incidência 
da dengue foram descritos e analisados como variável dependente. E posteriormente para 
estabelecer possíveis associações de risco, a incidência foi padronizada como variável independente 
e a mobilização social foram classificadas como variáveis dependentes. 

 
Levantamento de dados secundários 

 
 Obtenção de documentos históricos, textos, publicações científicas. 
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 Dados censitários e domiciliares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 Imagens terrestres digitalizadas. 

 Obtenção de dados por meio do sistema de informação SINAN-Dengue sobre casos novos 
notificados de 2008 a 2010. 

 Divisão geográfica utilizando Sistema de Informação Geográfica (SIG-Palmas). 
 
O SINAN tem por objetivo o registro e o processamento dos dados sobre agravos de 

notificação em todo o território nacional, fornecendo informações para análise do perfil da morbidade 
e contribuindo, dessa forma, para a tomada de decisões em nível municipal, estadual e federal. O seu 
uso sistemático, de modo descentralizado, contribui para a democratização da informação, permitindo 
que todos os profissionais de saúde tenham acesso aos dados e os disponibilizem a comunidade. É, 
portanto, um instrumento relevante para auxiliar no planejamento da saúde, definir prioridades de  
 
intervenção, além de permitir avaliação do impacto das intervenções (MINISTERIO DA SAÚDE, 
2004). 

Foi utilizada, como instrumento de análise dos dados secundários, a ficha de notificação do 
SINAN (instrumento validado), mas apenas nos campos: data dos primeiros sintomas, sexo, idade e 
dados da residência – logradouros, códigos, ponto de referência. As demais variáveis existentes na 
ficha não são informadas e/ou representam muito pouco a realidade pesquisada, em que mais de 
80% dos dados não são informados.  

Foi utilizado o Sistema de Informação da Febre Amarela e Dengue (SISFAD) para 
georeferenciar, por meio do código da localidade, os índices de infestação predial da dengue nas 
quadras pesquisadas. 

  
O SIG é caracterizado por um conjunto de equipamentos e programas computacionais que 

integram mapas e gráficos a uma base de dados. Em um espaço geográfico, coletam, armazenam, 
manejam, analisam e visualizam informações georeferenciadas na superfície terrestre, representadas 
em uma projeção cartográfica. O sistema objetiva entender e descrever as variações espaciais com 
relação ao risco de um determinado evento de saúde, detalhando seu padrão geográfico ou sua 
distribuição espacial. Tem, também, como função o armazenamento de informações em um mapa, 
atribuindo a ele uma coordenada geográfica com funções analíticas, gerando duas saídas: uma 
tabela de dados e um mapa cartográfico (PAULA; DEPPE; 2005).  
 
Variáveis e detalhamento dos procedimentos 

 
 Índice de infestação predial (IIP). 

 Número de casos notificados. 
Para registro dos casos confirmados, foram adotados os critérios da Vigilância em Saúde/ 

Ministério da Saúde: 
Devido a dificuldades em se obterem dados da população por quadras, informados pelo IBGE 

por setores censitários e em que os casos notificados são identificados quanto ao endereçamento, 
segundo SIG-Palmas, foram realizadas as estimativas de risco pelo número de casos, utilizando-se 
pontos de corte durante todo o processo metodológico do trabalho.  

Para a classificação de risco no espaço geográfico (quadras estudadas), foram utilizados 
parâmetros de corte do número de casos, em que a mediana foi a medida de escolha, por 
representar um estimador mais robusto do que a média, tendo em vista o alto grau de assimetria

 

(DRUCK ET AL, 2004). 
 

Quadro 1 Classificação do número de casos, segundo parâmetros estabelecidos pela mediana. 

Classificação Parâmetro 

Baixa incidência 0 a 10 casos 

Media incidência 11 a 30 casos 

Alta incidência mais de 30 casos 

 
Desenho e população do estudo 

 
Estudo transversal feito a partir dos domicílios cobertos pela Estratégia de Saúde da Família 

(ESF), no município de Palmas. Foi utilizada amostra aleatória simples, com margem de erro de 2% 
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tendo como parâmetro a incidência da dengue no ano de 2007, o que representou o estudo de 2.220 
domicílios. 

Os dados coletados foram inseridos em planilhas no Excel. Para os dados descritivos de 
frequência simples, foi utilizado EPI-INFO 6.04d (CDC, Atlanta, EUA). Os dados foram checados para 
erros e relacionados entre si. Estatística descritiva foi realizada, incluindo-se tabulações de acordo 
com as variáveis selecionadas. Na análise exploratória dos dados primários, foi usado o programa X-
LSTAT, para a construção dos diagramas em caixas (Boxplots), com o objetivo de simplificar a 
descrição e obter uma visão mais profunda de sua natureza.  

Os diagramas em caixas são convenientes para revelar tendências centrais, dispersão, 
distribuição dos dados e presença de outliers (valores extremos). A construção de um diagrama em 
caixa exige que se tenha o valor mínimo, o primeiro quartil (Q1), a mediana (ou segundo quartil Q2), o 
terceiro quartil (Q3) e o valor máximo. Como as medianas revelam a tendência central, ao passo que 
os quartis indicam a dispersão dos dados, os diagramas em caixa têm a vantagem de não serem tão 
sensíveis a valores extremos, como outras medidas baseadas na média e no desvio padrão. Os 
diagramas são mais convenientes na comparação de dois ou mais conjunto de dados (TRIOLA, 
1999). 

Um grupo de indivíduos foram georeferenciados de acordo com a sorologia, positiva da 
dengue, baseados nos casos notificados pela Secretaria Municipal da Saúde no SINAN, autorizado 
por documento oficial (anexo B, C e D). Cada indivíduo selecionado na amostra foi georeferenciado 
no centro de seu respectivo domicílio, utilizando-se o mapa resultante da restituição 
aerofotogramétrica da área de estudo na escala de 1:2000 (DEUTSCH ET AL, 2003). 

Foram construídos semivariogramas experimentais direcionais das variáveis pesquisadas, 
assumindo ponto de corte pela mediana. A mediana foi escolhida porque representa a melhor medida 
para o caso em estudo.  

Em toda a área de estudo, a probabilidade da ocorrência da dengue foi estimada em uma 
malha regular, contendo células com 1.000 m de lado e um raio de busca isotrópico de 8.000 m, por 
meio do método de krigeagem indicadora para a avaliação do risco de dengue em um local não 
amostrado (CRESSIE ET AL, 2003). 

Em seguida, procedeu-se à reestimação dos valores observados, por meio do processo de 
validação cruzada. Para comparação com os valores observados (0 e 1), os valores reestimados 
foram categorizados em 0 e 1, utilizando-se como ponto de corte a mediana da amostra. Os valores 
menores ou iguais a esse ponto de corte foram categorizados como 0 e os acima, como 1. Os erros  
estimados durante o processo foram plotados no mapa para detecção de possíveis aglomerados 
espaciais (CRESSIE ET AL, 2003). 
           Foi criada uma planilha de dados para alimentar as informações sobre os casos de dengue 
notificados (SINAN), as variáveis do estudo, as áreas territoriais e as devidas coordenadas 
geográficas.  

O processamento dos dados coletados foi realizado por meio de técnicas computacionais de 
geoprocessamento, dirigidas em torno do processamento eletrônico de dados que, por sua vez, opera 
sobre registros de ocorrência georreferenciados, analisando suas características e relações 
geotopológicas para produzir informações sobre as variáveis estudadas. 

As coordenadas geográficas das 179 quadras foram catalogadas em 274 centroides e 
associadas ao número de casos de dengue (SINAN), ao índice de infestação predial (IIP) e às demais 
variáveis estudadas. 

Os dados estratificados por área possibilitaram geração de mapas de probabilidade de 
ocorrência de casos, de índice de infestação predial e associação de ambos no espaço geográfico. 

Como parte de um programa que requer uma sequência lógica de atividades e decisões a 
serem tomadas desde a suspeita de casos de dengue em uma população até o alcance das metas de 
remediação, fez-se necessária a identificação das áreas que poderiam apresentar maior 
probabilidade de risco à saúde pública. Para tal procedimento, foi utilizada técnica geoestatística: 
krigeagem indicativa (KI), que forneceu mapas mostrando a distribuição espacial das variáveis 
dependentes e independentes da investigação (LOURENCO; LANDIN, 2005). 

As distribuições de dados amostrais foram definidas com seus respectivos valores de corte zk, 
k = 1, ... k. A codificação foi processada para cada valor de corte, gerando um conjunto amostral de 
dados por indicação i(u,zk) do tipo: 
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Como parâmetro para o ponto de corte, utilizou-se a estimativa da mediana, pois o valor de z 

minimiza E[ L(ɛ(u))], quando L(ɛ(u)) é o modulo de ɛ(u), que é a mediana da distribuição q0.5 (u), 
definida por:  

q0.5 (u) = F
-1

 (u;0.5|(n)) 
 
A mediana foi inferida aplicando-se a função de ajuste da distribuição sobre os valores de 

corte, com probabilidades acumuladas vizinhas ao valor 0.5. A escolha justifica-se em virtude de  
distribuições com alto grau de assimetria, sendo considerada um estimador mais robusto do que a 
média para o presente estudo. 

Foi utilizado o SURFER 8.0, em que os dados de centroide em coordenadas Universal 
Transversal Mercator (UTM) X,Y, seguidos dos atributos (Z) em matriz 0 – 1, foram inseridos como 
planilha de entrada no programa, com os pontos de corte previamente definidos. 

Utilizou-se o método de krigeagem indicativa gerando uma grade de dados, a qual foi inserida 
no programa Global Mapper 11, realizando-se a ortoretificação do plano de trabalho: 

 

 para a geração do Mapa de Probabilidade de Ocorrência (MPO) da dengue foi realizada a 
plotagem dos planos de informações vetorial; 

 para a geração do mapa combinado de MPO da dengue e da Mobilização Social: utilizou-
se a grade de dados previamente ortoretificados, realizou-se a interpolação bilinear de dados 
múltiplos, gerando uma nova grade de dados onde foram plotadas informações vetoriais. 
 
O produto final dos mapas foi gerado em projeção Universal Transversal Mercator (UTM), 

zona -22(54° W – 48° W – Hemisfério Sul), Datum South American 1969 (Brasil), Meridiano Central 
51° W. 
            Os pontos de interseção entre os dois mapas mostram as áreas que apresentaram auto 
correlação espacial, podendo, de tal modo, serem observadas as áreas de maior interferência das 
variáveis e estabelecer-se nova forma de observação. Os produtos gerados foi o Mapa combinado de 
Probabilidade de Ocorrência e a correlação com a variável de Mobilização Social. 

Trata-se de um estudo analítico ecológico transversal realizado em três etapas, onde duas 
são referentes à descrição e análise de dados primários e secundários e a terceira referente ao 
estudo ecológico. Foi realizada sobreposição de dados quanto aos casos de dengue, ausência de 
movimento social no combate a dengue e malha urbana, gerando o mapa combinado de debilidades 
nos serviços e risco da dengue em 2010. Aprovado pelo comitê de ética (03/2009).  
 
Resultados e Discussão  

 
A mobilização social no controle da doença também atua como elemento indispensável à 

sensibilização da comunidade, além de estabelecer medidas intersetoriais importantes para o 
controle vetorial (100). A figura 2 estabelece uma relação entre a mobilização social dos serviços de 
saúde e os casos de dengue.  

 
Legenda: números em cor vermelha: valores médios; números em cor preta abaixo do vermelho: 
mediana; valores extremos mais altos são os outliers (valores atípicos). 
Figura 1 – Análise descritiva (Blox Plots) do número de casos de dengue por área geográfica e 
Mobilização social no ano 2010. 

 

Fig. 2 Mobilização social 
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A mobilização social no controle da doença também atua como elemento indispensável à 

sensibilização da comunidade, além de estabelecer medidas intersetoriais importantes para o 
controle vetorial (DÍAZ ET AL, 2009). Vê-se, neste estudo, que há frequência maior de quadras com 
mobilização, apresentando média de 15,1 e mediana de 12. Os resultados podem revelar a existência 
de movimento concentrado em algumas quadras, mas, inexistente em outras, o que, por sua vez, 
compromete a eficiência de algumas ações, pois a transmissão vetorial poderá alcançar localidades 
vizinhas onde inexistem, ou são precárias as medidas de controle. 

Desejando-se analisar as áreas que apresentaram maior deficiência acerca da promoção da 
saúde, a Figura 3 mostra, nas áreas escuras, locais onde não houve mobilização social no combate à 
dengue. Verifica-se que a região sul foi a mais atingida. Sabem-se da existência de inúmeras ações 
pontuais e locais na prevenção da dengue com intersetorialidade, vultosos investimentos na mídia 
com propagandas e parcerias. As atividades, no entanto, ainda se mostram incipientes diante das 
constantes epidemias e da evolução da forma mais grave da doença: anualmente, morrem pacientes 
com dengue hemorrágica, conforme identificaram Padre et al., 2010, em pesquisa realizada na 
cidade de Feira de Santana, Bahia.  

 
Figura 3 Distribuição espacial das áreas com ausência de movimento social no combate a 

dengue em Palmas - TO, 2010. 
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Figura 4 Sobreposição (overlay) de dados quanto aos casos de dengue, ausência de movimento 
social no combate a dengue e malha urbana, gerando o mapa combinação de debilidades nos 
serviços e risco da dengue. 2010. 

 
           Os resultados geográficos poderão direcionar as medidas promocionais na prevenção contra 
a dengue, objetivando a redução da morbidade provocada pela doença na cidade. 
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Figura 5 – Mapa combinado relacionando a ausência de movimentos sociais com casos de dengue. 
Palmas - TO, 2010. 

          
 A Figura 5 representa o mapa combinado da ocorrência da dengue e da não realização de 
mobilização. Os locais mais escuros evidenciam a auto correlação espacial, demonstrando que há 
associação entre a dengue e a não mobilização social. Esses resultados exibem as áreas com maior 
debilidade nos serviços de saúde quanto a sua promoção e educação. Deve-se salientar que a maior 
parte da cidade tem mobilização social, porém, com alta probabilidade de ocorrência de casos, 
identificados por áreas avermelhadas. Imagina-se que, ainda que haja estratégias promocionais na 
maior parte da cidade, em alguns locais elas são insuficientes. Situação semelhante foi relatada por 
Marzochi (2004) no Rio de Janeiro. 
 

 
Considerações Finais 
 
       A análise espacial pode ser importante para direcionar geograficamente as ações promocionais, 
bem como estabelecer um importante instrumento de avaliação das atuais estratégias de mobilização 
existentes.  
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Resumo 
A dengue é uma doença viral que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, cuja incidência tem 
aumentado continuamente no Brasil. Ao investigar a dengue é comum encontrar trabalhos que o 
relacionem com variáveis climáticas. Entretanto, são poucos os estudos na literatura que tentam 
relacionar a incidência da dengue com elementos da paisagem, como temperatura da superfície, 
hipsometria e declividade. Neste contexto, o objetivo desse trabalho é caracterizar a relação espaço-
temporal da dengue no Distrito Federal com variáveis ambientais (temperatura, precipitação, 
temperatura da superfície, hipsometria e declividade) no período de 2007 a 2014. Para a realização 
deste trabalho foram coletado dados de casos de dengue e de delimitação das áreas de abrangência 
dos centros de saúde junto a SES-DF, dados demográficos da população junto ao IBGE, limites 
territoriais do Distrito Federal junto a Codeplan, dados de precipitação e temperatura através de 
imagens da banda termal do programa LANDSAT e hipsometria e declividade através de imagens do 
modelo digital do terreno do programa SRTM. Para realizar as análises foram utilizados mapas 
temáticos de número de casos, taxa de incidência, temperatura da superfície, declividade e 
hipsometria. Também foram utilizadas técnicas de estatísticas espaciais, Índice Global de Moran e 
Índice Local de Moran. As partir das análises foi possível identificar que da série temporal estudada 
somente os anos de 2010, 2013 e 2014 são epidêmicos. Foi possível identificar padrões de 
temperatura de forma contínua das áreas de maior incidência, e também indicar a influência da 
temperatura da superfície desenvolvimento da dengue. Com a hipsometria foi possível identificar 
possíveis barreiras geográficas de contenção da doença.  
 
Palavras chave: Dengue; Variáveis ambientais; Hipsometria; Declividade. 
 
 
Abstract 
Dengue is a viral disease that is transmitted by the Aedes aegypti mosquito, whose incidence has 
increased greatly in Brazil. When investigating dengue, it is common to find studies that relate it to 
climatic variables. There are few studies in the literature that try to relate the incidence of dengue with 
landscape elements, such as surface temperature, hypsometry and slope. The objective of this work is 
to characterize the spatial-temporal relationship of dengue in the Federal District with environmental 
variables (temperature, precipitation, surface temperature, hypsometry and slope) in the period from 
2007 to 2014. For the accomplishment of this work it was necessary to collect case data Of dengue 
with SES-DF, demographic data of the population with the IBGE, polygons of the territorial limits of the 
Federal District with Codeplan, precipitation and temperature data, images of the thermal band of the 
LANDSAT program and images of the digital terrain model of the SRTM program . In order to carry out 
the analyzes, thematic maps of number of cases, incidence rate, surface temperature, slope and 
hypsometry were used. We also used spatial statistics techniques, Moran Global Index and Moran 
Local Index. From the analyzes it was possible to identify that of the studied time series only the years 
2010, 2013 and 2014 are epidemic. It was possible to identify temperature patterns continuously from 
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the areas of highest incidence, and also to have an idea if the surface temperature would influence the 
development of dengue. With hypsometry, it was possible to identify possible geographical barriers to 
containment of the disease. 
 
Key works: Dengue; Environmental variables; Hypsometry; Declivity. 
 
 
Introdução 
 

A utilização do espaço como categoria de análise para a compreensão da ocorrência e da 
distribuição das doenças nas coletividades sempre foi objeto de estudo para as ciências da saúde, 
até mesmo ante do surgimento da Epidemiológia

 108
 (JESUS, 2011). Já a relação entre o espaço, a 

saúde e os elementos da natureza como clima, água e solo, sempre estiveram contidos nas 
investigações de caráter geográficas, sobretudo no âmbito da geografia da saúde. 

A dengue é uma doença viral que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, cujo aumento 
da cobertura geográfica tem aumentado bastante no Brasil, chegando a um aumento de 30 vezes nos 
últimos 50 anos (GALLI e CHIARAVALLOTI NETO, 2008). Segundo Fernandes et al. (2012), há 
muitos fatores que contribuem na expansão de áreas de ocorrência da dengue no Brasil, dentre eles 
o processo de urbanização, falta de saneamento básico e variações climáticas.   

É comum encontrar estudos que investigam a dengue e a sua associação com variáveis 
climáticas, como precipitação atmosférica e temperatura do ar (FORATTINI, 2002; SOUSA et al., 
GONÇALVES NETO e ROBÊLO, 2004; 2007; OLIVEIRA et al., 2007). Porém,são poucos os estudos 
que tentam relacionar a incidência da dengue com elementos da paisagem

109
, como temperatura da 

superfície, hipsometria e declividade.   
Dessa forma, o objetivo desse trabalho visa caracterizar a distribuição espaço-temporal da 

dengue no Distrito Federal (DF) com variáveis ambientais (temperatura do ar, precipitação, 
temperatura da superfície, hipsometria e declividade) no período de 2007 a 2014. Dentre os objetivos 
específicos, estão as análises da taxa de incidência e número de caso da dengue para o período 
estudado. Apontar a influência da precipitação, temperatura do ar e temperatura da superfície na taxa 
de incidência da dengue e identificar a possível relação entre a taxa de incidência da dengue e as 
variáveis topográficas como hipsometria, relevo sombreado e declividade no DF. 

Para tal, foi necessário coletar diversos tipos de dados como o banco de dados de casos de 
dengue e de delimitação das áreas de abrangência dos postos de saúde da Secretaria de Estado de 
Saúde do Distrito Federal (SES – DF), dados demográficos da população através do Censo 
Demográfico de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), poligonais dos limites 
territoriais do Distrito Federal pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan), banco 
de dados de precipitação e temperatura máxima, mínima e média do ar da estação meteorológica do 
Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) situada em Brasília, imagens referente à banda do termal 
do satélite LANDSAT e imagens do modelo digital do terreno (MDT) do programa SRTM.    

Para a análise dos dados foram criados diversos mapas temáticos de número de casos, taxa 
de incidência, temperatura da superfície, declividade e hipsometria. Também foram calculadas as 
estatísticas espaciais exploratórias, Índice Global de Moran e Índice Local de Moran (LISA).  

Este trabalho é parte integrante dos projetos “Clima urbano e dengue nas cidades brasileiras: 
riscos e cenários em face das mudanças climáticas globais” (CNPq) e “Gestão, Indicador e Território 
em Ambiente no Brasil JEAI GITES – Brasil” (IRD-UnB). Estes projetos estão orientados a realizar 
pesquisas, formar estudantes e fazer emergir uma rede científica nacional e internacional, 
promovendo o intercâmbio entre a França, Brasil e África na temática de ambiente e saúde.  

 
Procedimentos Metodológicos 

 
Este trabalho foi dividido em duas partes: i) Levantamento de dados, com destaque para as 

imagens de satélite e dados de casos de dengue e; ii) Processamento e análise dos dados. 
 
Levantamento de dados 

                                                           
108

 Jesus (2011, p. 216) define epidemiologia como “a ciência que estuda os padrões de 
ocorrência de doenças em populações humanas e fatores determinantes destes padrões”.  

 

 



 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   828 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
 Para a realização da primeira etapa foi necessário obter uma série histórica e multi-temporal 

de imagens da banda termal do programa LANDSAT. O período adotado para obtenção foi de 2007 a 
2014, assim foram adquiridos cenas de diferentes sensores e diferentes satélites: TM/Landsat-5 e 
TIRS/Landsat 8.  

Também foi feita a obtenção de quatro imagens de Modelo Digital de Elevação (MDE) da 
missão SRTM versão 3.0 (Missão Topográfica Radar Shuttle) com resolução espacial de 1 segundo 
de arco, ou seja, um pixel de 30 metros ideal para mapeamento na escala de 1:100.000, que na sua 
junção (mosaico) compreende todo o território do Distrito Federal.  

O MDE é usado frequentemente em processamentos digitais onde há necessidade de 
mapear ou analisar o relevo, gerando assim mapeamentos de variáveis morfométricas tais como: 
declividade, orientação de vertente, drenagens, divisores de água e curvatura (VALERIANO, 2004). 

Todas as imagens utilizadas neste trabalho foram obtidas no formato GEOTIFF, que é uma 
imagem onde cada pixel possui uma latitude e longitude, sendo assim uma imagem georreferênciada. 
Tanto as imagens do programa LANDSAT, quanto as da missão SRTM estão disponíveis de forma 
gratuita pelo site Earth Explore

110
 do Serviço Geológico Americano (USGS). O Earth Explore consiste 

em um site de pesquisa com um catálogo vasto de imagens de satélite. 
Em relação aos dados de casos de Dengue, foi obtido um banco de dados para o período de 

2007 a 2014 de casos não-nominais, junto à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – 
SES-DF, contemplando o período estudado.  

O banco de dados disponibilizados contém todas as notificações registradas ao Sistema, 
dessa forma foi necessário fazer uma limpeza para que pudesse ser usado. Foram retirados os casos 
descartados por exame laboratorial e deixado os dados confirmados e notificados. Também foram 
retirados os casos de residentes em outras unidades federadas, os casos sem o preenchimento do 
campo “NM_BAIRRO” e os casos importados. Para efetuar essa limpeza foi utilizado o software 
EXCEL 2007, conforme a tabela abaixo.   

 
Processamento nos Casos de Dengue 
 
Houve uma necessidade de espacializar os casos de dengue obtidos, porém o DF não possui 

um padrão de endereçamento, diferenciando de acordo com a Região Administrativa (RA). Podem 
ser encontrados endereços como Super Quadra, Quadras, Ruas, Conjuntos, Lotes, Bairros, Casas. 
Esse tipo de endereçamento dificulta o georreferenciamento automático dos casos da dengue por 
endereço. Dessa forma, partiu-se para atribuir os casos a menor unidade territorial disponível de 
trabalho, que foram as áreas de abrangência dos postos de saúde criadas pela Secretária de Estado 
de Saúde do Distrito Federal. 

A criação das áreas de abrangências pela SES-DF fundamenta-se na tentativa de 
territorialização dos limites de cada unidade de saúde ao invés de trabalhar com bairros, pois o bairro 
não faz parte da estrutura geopolítica do Distrito Federal como um todo.   

Assim, foi necessário criar polígonos a partir de uma tabela disponibilizada pela SES-DF, que 
continha todos os limites de abrangência das unidades de saúde publica do DF. Em seguida foi 
utilizando duas bases de imagens para a vetorização das áreas. Imagens do Google Map e Open 
Street Map disponíveis no plugin Open Layers Plugin 1.4.1 do software QGIS Desktop 2.14.0.  

Após a criação de todos os polígonos, foi necessário utilizar a regra topológica polygons must 
not overlap (polígonos não devem sobrepor) (Figura 1) de contida no SIG ArcMap 10.2.2. É 
importante frisar que após a edição vetorial é necessário utilizar regras topológicas, para validar a 
geometria e evitar erros após a edição.  

 
Figura 1- Exemplo de polígonos com sobreposição 

Fonte: ESRI, 2009 
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 http://earthexplorer.usgs.gov/ 
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Por fim, foi criado um polígono topologicamente consistente para cada área de abrangência, 

promovendo junção entre as tabelas a partir do campo “SINAN” de cada ano com as áreas de 
abrangência (Figura 2). Essa espacialização de áreas de abrangência dos postos de saúde foi 
realizada pela equipe do LAGAS-UnB

111
. 

Para analisar espacialmente os casos de dengue, foram utilizados procedimentos 
metodológicos distintos, mas, sobretudo complementares. Para a análise descritiva foram elaborados 
mapas temáticos com o número de casos de dengue e taxa de incidência para todos os anos 
estudados. Possibilitando assim, fazer uma análise visual da dinâmica espaço-temporal dos casos de 
dengue e a sua relação com as variáveis ambientais.  

Para fazer o calculo da taxa de incidência foi necessário, primeiramente, calcular a população 
para cada área de abrangência. Para isso, foram somadas as populações dos setores censitários que 
estavam contidos em cada uma das áreas, utilizando os polígonos dos setores censitários do censo 
demográfico de 2010 disponíveis no sítio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

Para realizar essa tarefa foi necessário transformar os polígonos dos setores censitários em 
pontos, por meio da ferramenta feature to point no software ArcMap 10.2.2. Os pontos criados 
correspondem aos centroides de cada polígono. Em seguida foi realizada uma seleção espacial para 
obter a soma dos valores de população dos setores censitários cujos centroides estavam contidos 
nas áreas de abrangência. A taxa de incidência foi, então, calculada para cada uma das áreas de 
abrangência pela seguinte formula: (número de casos / população) * 100.000 (OPAS, 2008). 

 
Processamentos das Imagens Landsat TM e TIRS 
 
Após a aquisição das imagens de satélite, foi necessário fazer uma seleção de imagens, 

optando por aquelas que detinham a menor quantidade de nuvens, para não prejudicar nas análises 
futuras.  

Após completar essa etapa, foi necessário usar equações específicas para cada sensor, 
porém as equações apresentam um objetivo comum, que é transformar o nível de cinza (NC) das 
imagens em graus célsius (ºC), para que assim possa ser analisada a temperatura da superfície.  

 
Porém, para isso, é necessário seguir os seguintes passos:  
                             NC          Radiância         Kelvins       Célsius 
Para a conversão de NC para radiância nas imagens do sensor TM/Landsat-5, foi utilizado a 

metodologia de Chander et al. (2009) expressa nas Equações 1 e 2, processadas no software ENVI 
4.7.  

L λ = ((lmax λ - λ Lmin) / (QCALMAX-QCALMIN)) * (QCAL-QCALMIN) + λ Lmin (3) 
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 LAGAS - Laboratório de Geografia, Ambiente e Saúde (LAGAS) da Universidade de Brasília (UnB) – 
Mais informações em www.lagas.unb.br 
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Figura 2 - Áreas de abrangência urbanas e rurais e o número do SINAN de todas as 

unidades de saúde pública
112

 
 

Tabela 1 - Explicação das variáveis da Equação 3 
 

Variável Explicação 

L λ Radiância Espectral em sensor de abertura em Watts 

QCAL Valor quantizado calibrado pelo pixel em DN. 

Lmin λ Radiância espectral, que é dimensionado para QCALMIN em Watts = 0.000. 

LMax λ Radiância espectral, que é dimensionado para QCALMAX = 17.040. 

QCALMIN O mínimo valor quantizado calibrado pixel (correspondente a Lmin λ), em DN = 1 

QCALMAX Máximo valor quantizado calibrado pixel (correspondente a LMax λ) no DN = 255. 

  
No sensor TIRS do Landsat 8 a conversão de NC para Radiância foi feita pela equação 3 que 

é disponível no sítio do Serviço Geológico Americano
113

, diferente dos sensores TM e ETM+. 
 

 (4) 
 Onde: 
Lλ = Radiância Espectral  
ML = Fator multiplicativo de redimensionamento da banda 10 
AL = Fator multiplicativo aditivo específico da banda 10 
Qcal = Imagem em níveis de cinza (Banda 10)  
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 Está em anexo a planilha Distritos e Bairros do Distrito Federal, que foi usada pela equipe 
LAGAS-UnB para delimitar as áreas de abrangência. Nela é possível conferir quais são os bairros, 
ruas e condomínios que compõe cada área de abrangência e região de administrativa de 
pertencimento.  

113
 http://landsat.usgs.gov/l8handbook_section5.php 
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Após a aplicação da primeira equação que promove a conversação de ND para radiância, 

aplicou-se a Equação 4 no intuito de converter radiância em temperatura medida em Kelvin, porém 
alguns valores são diferentes entre o sensor TM, ETM+ e TIRS, ilustrados na tabela a baixo. 

 (5) 
Onde: 
T= Temperatura em Kelvin 
K2= Constante de Calibração = 1260.56 
K1= Constate de Calibração = 607.76 
CVR2 = Valor de correção atmosférica (Banda em Radiância) 
 
 

Tabela 2 - Constantes de Calibração dos três sensores usados 
 

  TM/Landsat TIRS/Landsat 

K1 607.76 774.89 

K2 1260.56 1321.08 

 
Por fim, o ultimo processamento é a conversando de Kelvins para Celsius, no qual é feito uma 

subtração do valor gerado pela Equação 5 pelo seu valor absoluto (273,15). 
Para analisar as imagens de temperatura da superfície foram elaborados mapas temáticos 

com todas as imagens termais e a taxa de incidência da dengue referente aos meses das imagens, 
com o objetivo de facilitar a análise descritiva da temperatura da superfície e a sua provável relação 
com a taxa de incidência de dengue. 

 
Processamento das Imagens SRTM 
 
Após a aquisição das quatro imagens foi necessário fazer um mosaico utilizando a ferramenta 

Mosaic To New Raster do software ArcMap 10.2.2, com objetivo de estabelecer somente uma matriz 
altimétricas, pois cada imagem possui um valor mínimo e máximo de altimetria, figura 3.  

 
 
 

 
Figura 3 - A esquerda é a imagem adquirida em quatro cenas e a direita é a imagem em 
mosaico 

 
Em seguida, foi necessário fazer o recorte da imagem usando os limites do Distrito Federal 

utilizando a ferramenta Extract by Mask. Nesse recorte foi usado o arquivo vetorial das Regiões 
Administrativas, confeccionado pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). 

Com a imagem SRTM recortada foi feito uma série de processamentos para a geração de 
planos de informação temáticos: hipsométrico, declividade e relevo sombreado. Através da 
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declividade foi possível estabelecer classes para o relevo, conforme é proposto da Embrapa (1979), 
tabela 3. 

Primeiro processamento na imagem SRTM recortada foi a reprojeção da imagem que estava 
com sistema de referência WGS 84 para o Fuso 23 Sul e o sistema de referência SIRGAS 2000, que 
é o novo datum oficial do Brasil, utilizando a ferramenta Project Raster. Posteriormente foi feito o 
fatiamento do histograma (figura 4) do relevo em classes altimétricas variando de 50 a 50 metros para 
a geração do plano de informação hipsométrico.  

 

 
Figura 4 - Histograma do SRTM do DF 

 
Em seguida foi feito uma imagem sombreada a partir do SRTM, utilizando a ferramenta 

Hillshade, com o azimute de 315 (Noroeste - NO) e o norte de 45° de altitude, favorecendo uma 
visualização do relevo em um plano bidimensional, de superfícies rebaixadas e elevadas (DUARTE e 
SABADIA, 2011).   

Por fim, foi feito a extração da declividade em porcentagem utilizando a ferramenta Slope e 
depois a reclassificação com a ferramenta Reclassity para corresponder às classes propostas pela 
Embrapa.  

Para analisar espacialmente tanto a hipsometria, quando a declividade, foram elaborados 
dois mapas temáticos, um para cada variável. Porém foram destacadas sete áreas de abrangência 
que tiverem ao longo da série temporal as maiores taxas de incidência. O relevo sombreado foi 
utilizando junto aos mapas temáticos como auxílio na visualização das feições geomorfológicas.  

 
Tabela 3 - Tabela de Classes Propostas pela Embrapa 

  
 

 
  

 
 

 
 

 
 
Distribuição espacial e analise exploratória da Dengue no Distrito Federal 
 
No Distrito Federal, a distribuição espacial foi feita a partir da elaboração de dois mapas 

temáticos multi-temporais, um de número absoluto de casos e outro de taxas de incidência (casos por 
100.000 habitantes) onde proporcionou a configuração expressa na figura 5 e 6.  

Classes de Declividade (%) Classes de Relevo 

0 - 3 Plano 
3 - 8 Suave Ondulado 
8 - 20 Ondulado 
20 - 45 Forte Ondulado 
45 - 75 Montanhoso 

> 75 Escarpado 
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Na figura 5, é possível identificar a partir das áreas de abrangência dos postos de saúde que 

nos anos de 2010, 2013 e 2014 apresentaram um elevado grau de casos na maioria da extensão 
territorial do DF. Nos anos de 2007 a 2009 poucas áreas de abrangência apresentaram casos, porém 
a área de abrangência referente ao Centro de Saúde São Sebastião 01 (CSSSb 01) localizada na RA 
de São Sebastião, em 2007, contabilizou o maior numero de casos, totalizando 153 casos 
confirmados.  

Nos anos de 2012 e 2013 a área CSSSb 01 apresentou novamente a maior porção de casos, 
com 100 casos em 2012 e 420 em 2013. Mas as áreas de abrangências da RA de Planaltina também 
apresentaram um elevado número de casos, principalmente a áreas do Centro de Saúde de 
Planaltina 01 (CSP 01) com 68 casos notificados em 2012 e Centro de Saúde de Planaltina 03 (CSP 
03) com 237 casos em 2013.  

É possível identificar que na RA de Planaltina apresenta certa dinâmica em relação aos casos 
notificados, pois não são todas as áreas de abrangência que apresentam números significantes de 
casos notificados, possibilitando assim verificar em um estudo futuro, se há uma direção preferencial 
da doença na cidade.   

Ao analisar o mapa temático referente à taxa de incidência, figura 6, foi possível identificar um 
comportamento espacial diferenciado da doença, onde a gravidade do problema está em termos de 
risco de adoecer, uma vez que considera os tamanhos das populações sob risco (SOUZA et al, 
2007).   

Em termos de distribuição espacial, os anos de 2010, 2013 e 2014 mantiveram um padrão de 
distribuição territorial da doença semelhante em relação ao mapa de casos notificados. Entretanto, o 
destaque está em áreas de abrangência onde em termos populacionais é menos denso, como por 
exemplo, as áreas situadas nas zonas rurais Posto de Saúde Rural 01 Cariru (PSR 01 Cariru) em 
Planaltina, Posto de Saúde Rural 03 Queima Lençol (PSR 03 Queima Lençol) na Fercal, Posto de 
Saúde Rural 07 São José (PSR 07 São José) em Planaltina e Posto de Saúde Rural 01 Catingueiro 
na Fercal. 

Seguindo o mesmo padrão das áreas rurais o Centro de Saúde de Brasília Nº 15 (CSB 15) na 
Vila Planalto apresentou uma taxa de 11.115,86 casos para 100 mil habitantes, indo contrario a ideia 
de que somente locais de baixo grau socioeconômico são mais vulneráveis em comparação as 
demais áreas de maior grau socioeconômico. Isso mostra que a doença está presente em diferentes 
locais, provavelmente relacionado à capacidade do vetor da doença de se adaptar em diversos 
ambientes (CATÃO et al, 2009).  

Observando a série temporal de 2007 a 2014, foi possível identificar que as áreas de 
abrangência situadas em Taguatinga, São Sebastião, Fercal e Planaltina (CST 01, CSSSb01, CSP 
01, CSP 02, CSP 03, CSP 04, CSP 05 e PSR 03 Queima Lençol) apresentaram quase todos os anos 
uma taxa elevada.   

A partir de 2010 a taxa de incidência se mostrou elevada na grande maioria das áreas de 
abrangência, dando destaque no Centro de Saúde de Brasília 15 localizada na Vila Planalto com uma 
taxa de 11.115 casos por 100 mil habitantes. Em seguida a Centro de Saúde de Brasília 01 com 
8.022 casos por 100 mil habitantes e Centro de Saúde de Brasília 05 com 4.589 casos por 100 mil 
habitantes.  

Em 2011 houve uma queda nas áreas de abrangência epidêmicas, porém quatro áreas firam 
acima do limite de 300 casos por 100 mil habitantes. O Centro de Saúde 03 de São Sebastião 
apresentou uma taxa de 637 casos por 100 mil habitantes, seguida pela PSR 03 Queima Lençol com 
400 casos por 100 mil habitantes, Centro de Saúde 01 do Lago Sul com 381 caso e o Centro de 
Saúde da Estrutural com 372 casos por 100 mil habitantes. No ano de 2012 somente duas áreas de 
abrangência ultrapassaram o limiar de 300 casos por 100 mil habitantes, que foram Posto de Saúde 
Rural 01 Nova Betânia e Centro de Saúde 01 de Planaltina com 551 e 319 casos por 100 mil 
habitantes.  
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Figura 5 - Mapa da Distribuição da 

Dengue a partir dos Casos Notificados 
Figura 6 - Mapa da Distribuição da 

Dengue a partir da Taxa de Incidência
 

 
 
 
Sazonalidade da Dengue no Distrito Federal 
 
Habitualmente em estudos que buscam compreender a dinâmica temporal e espacial da 

Dengue é comum apontar a sazonalidade do surto, cuja maior virulência está presente no verão, em 
regiões de terra baixa e centros mais populosos (Donalísio, 1999). 

Observando a sazonalidade da doença a partir do número acumulado de casos (Figura 9), foi 
identificado que nos meses de março, abril e maio agrupam 48% dos casos. Cabe ressaltar que os 
meses de janeiro, fevereiro e junho também apresentam um número significativo de casos, variando 
entre 2.795 a 3.673. 

Também foi possível identificar que a partir de junho há uma queda significativa de casos, 
pois no mês anterior há um total de 8.072 casos, enquanto junho há um total de 3.673 casos. Essa 
queda continua até o mês de outubro, apresentando a menor baixa, totalizando 1.767 casos.   
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Figura 9 - Acumulado de casos por mês, Distrito Federal - 2007 a 2014. 
 
Ao comparar o gráfico de casos acumulados por mês com climograma

114
 do mesmo período 

(2007 – 2014) é possível identificar certa dinâmica entre precipitação e número de casos. 
Tal dinâmica pode ser vista, por exemplo, no ultimo trimestre do ano, período que apresenta 

as maiores precipitações e temperaturas, e em contra partida é o período em que ocorre a menor 
frequência de casos, totalizando somente 13% dos casos.Pode-se inferir que com o aumento 
acentuado da precipitação, mesmo havendo certa estabilidade nas temperaturas (variando de 21,72 
ºC a 21,58 ºC na temperatura média de novembro a dezembro) pode ter ocorrido um processo 
limitante no desenvolvimento do mosquito, como por exemplo, a lavagem dos seus possíveis 
criadores, e assim diminuindo os casos.  

Durante o período de janeiro a abril, considerado meses chuvosos, é possível perceber uma 
estabilidade, tanto de precipitação quanto de temperatura, podendo assim condicionar um ambiente 
propício para o desenvolvimento do mosquito, quando relacionado com o gráfico de casos 
acumulados, figura 14. 

Cabe destacar que o mês de maio apresenta o maior pico de casos em relação aos outros 
meses, correspondendo a 18% dos casos. Ao relaciona-lo com o climograma é possível identificar 
que o mês de maio apresenta a quarta menor taxa de precipitação do período, possuindo um total de 
179,5 mm.  

Assim, também é possível contrapor a afirmativa que a sazonalidade das epidemias se 
concentram em meses mais chuvosos e quentes, devido à criação de condições ideais para a criação 
e desenvolvimento do vetor e o aumento da densidade e probabilidade infecção (CATÃO, 2009). 

 
Ao comparar a sazonalidade da dengue a partir da distribuição dos casos por mês, figura 3, 

foi possível identificar que o comportamento dos anos de 2010, 2013 e 2014 é totalmente atípico em 
relação aos outros anos. Conforme é apresentado na tabela 2, esses anos são considerados como 
epidêmicos, pois apresentam uma taxa de incidência acima de 300 casos por 100 mil habitantes. 

Também foi identificada que os picos de casos vão de março a maio para os anos não 
epidêmicos, tabela 2. Já nos anos epidêmicos essa dinâmica é estendida ou ocorre em outro período 
do ano, como em 2010 em que os picos vão de março a maio e voltam a ocorrer em agosto a 
dezembro. Já nos anos de 2013 e 2014, os picos vão de março a julho, mesmo sendo o momento de 
estiagem.   

 
 

                                                           
114

 Climograma pode ser entendido como uma representação gráfica de dois ou mais elementos do 
clima de uma determinada área ou região. 
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Figura 10 - Climograma da precipitação, temperatura máxima, média e mínima do 

Distrito Federal, 2007 - 2014. 
 
Ao analisar o gráfico de sazonalidade anual, figura 15, foi possível identificar um padrão nos 

casos de dengue, onde em quase todos os anos no inverno, período de estiagem, há uma queda 
abrupta no numero de casos notificados. Somente em 2010 e 2013, anos epidêmicos, esse padrão é 
alterado, onde a queda do numero de casos ocorre em novembro, mês onde a precipitação e mais 
elevada e seguida juntamente por altas temperaturas. 

Nos anos de 2007, 2008 e 2009 são apresentadas dinâmicas comparáveis, pois quando há 
uma diminuição da precipitação em fevereiro e março, há um aumento no número de casos no mês 
de abril e maio. Porém, em 2009 houve um novo aumento de casos em novembro, que pode ter uma 
relação com o pico de precipitação e temperatura ocorrido no mês anterior, outubro. 

Em 2010 houve um veranico no mês de fevereiro, que pode ter promovido o impulso 
repentino no número de caso, pois em março houve um aumento na precipitação e já no mês 
seguinte é apresentada uma queda nos casos notificados.  

 
Tabela 11 - Taxa de Incidência anual da dengue (Número de casos para cada 100 mil 
habitantes) 

Ano Taxa de Incidência 

2007 34,71 

2008 45,41 

2009 25,41 

2010 575,06 

2011 110,50 

2012 50,70 

2013 430,75 

2014 442,31 

 
Fonte: SES-DF, IBGE, 2010.  
  
Os anos de 2011 e 2012 seguem o mesmo padrão dos anos não epidêmicos, apresentando 

um aumento de casos no primeiro e segundo trimestre do ano e uma queda no inverno seco. Já em 
2013 e 2014, há novamente um aumento no número de casos no primeiro trimestre chuvoso do ano, 
porém em 2014 há um pico em novembro, mês que teve um aumento na temperatura em relação a 
dezembro e outubro.  

É importante destacar que nos anos epidêmicos de 2013 e 2014 a queda brusca no período 
do inverno, não é tão acentuada quanto aos demais anos até mesmo o ano epidêmico de 2010. 
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Também é relevante frisar que no último trimestre chuvoso do ano, ou seja, outubro, 

novembro e dezembro, há certa estabilidade no número de casos em relação aos meses secos. 
 

Análise Comparativa da Taxa de Incidência e Temperatura da Superfície do Distrito Federal 
  
É importante destacar que a temperatura extraída a partir de imagens de satélite, retrata um 

recorte tempo-espacial da temperatura radiométrica ou temperatura aparente, ou seja, é a 
concentração do fluxo radiante que sai de um objeto. Esses valores podem apresentar similaridade 
ou não com os valores da temperatura do ar, ou seja, a temperatura cinética, porém a temperatura da 
superfície é sensível ao albedo do material que recebe a radiação eletromagnética e sua posição 
geográfica.  

Por exemplo, a umidade presente em um solo molhado reduz o albedo em comparação ao 
solo seco, assim a sua capacidade de absorver energia e de remissão posterior de calor sensível é 
maior. Se essa superfície possuir uma rugosidade maior, a temperatura tende a ser menor, pois 
maiores são as áreas de sombra (BAPTISTA, 2012). 

Dessa forma, a temperatura da superfície pode representar uma variável importante no 
entendimento da dengue, sobretudo no seu desenvolvimento ao longo do tempo e sua dispersão no 
espaço. Para tal, foram utilizadas imagens de dois meses de cada ano da série temporal, devido à 
cobertura de nuvens limitando assim a utilização de imagens para uma análise anual. Em seguida foi 
especializada a taxa de incidência referente ao mês da imagem e em seguida a comparação da 
temperatura da superfície das áreas que apresentaram uma taxa de incidência igual ou maior a 300 
casos por 100.000 habitantes.  

 Ao analisar a temperatura da superfície e a taxa de incidência dos meses referentes 
às imagens usadas, figura 12 e 13, foi identificado um padrão na temperatura da superfície das áreas 
que apresentaram uma maior taxa de incidência, sobretudo nos anos epidêmicos de 2010, 2013 e 
2014. 

No mês de abril de 2010 foram notificados 2.195 casos, ao espacializá-los a partir da taxa de 
incidência, foi possível identificar que as áreas de abrangência Centro de Saúde 15, situada na Vila 
Planalto, a Centro de Saúde 01 de Planaltina e o Posto de Saúde Rural Rajadinha em Planaltina, 
apresentaram as maiores taxas. Essas áreas apresentaram uma temperatura superficial média entre 
30 a 34 °C, exceto a área rural PSR Rajadinha, que apresentou uma temperatura mais amena de 26 
a 32°C, devido à quantidade de vegetação presente na área rural. 

Ainda no mês de abril todas as áreas de abrangência situadas na zona urbana de Planaltina 
apresentaram taxa de incidência acima de 300 casos por 100.000 habitantes, indicando que são 
áreas de risco de contaminação da doença. Enquanto que em julho de 2010 essas áreas não 
apresentaram uma taxa elevada, pois nenhuma outra área apresentou uma taxa igual ou acima de 
300 casos por 100.000 habitantes.   

Em 2013, durante o mês de maio, as áreas que apresentaram as maiores taxas estão 
situadas no oeste do Distrito Federal, Centro de Saúde 01 e Centro de Saúde 02 de Brazlândia, 
Centro de Saúde 03 de São Sebastião, Posto de Saúde Rural Boa Esperança na Ceilândia e Posto 
de Saúde Rural de Queima Lençol na Fercal. Em todas as áreas de abrangência a temperatura da 
superfície manteve um padrão de 26 a 30°C, até mesmo nas áreas rurais, onde a temperatura 
deveria ser mais amena devido a vegetação presente na área.   

Ainda em 2013, porém em junho, a área de abrangência do Centro de Saúde 03 de São 
Sebastião e do Posto de Saúde Rural Boa Esperança permanecem com um alto índice de incidência 
da dengue, entretanto, nenhum das áreas ultrapassa a taxa de 300 casos por 100.000. Mantendo 
assim a baixa de casos, conforme mostrado na sazonalidade da doença.  
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Figura 1110 - Gráfico para análise de sazonalidade anual, Distrito Federal 2007 – 2014. 
 
Já em maio de 2014, mês com o maior número de casos, doze áreas de abrangência 

apresentaram taxas acima de 300. Porém a PSR Queima Lençol, se destacou perante as demais 
áreas rurais, pois apresentou uma taxa de 6.675,57 casos por 100.000 habitantes.  

Esse número elevado ocorreu devido à área de abrangência estar situa em uma zona rural, 
onde a densidade populacional é baixa e a área apresentou uma alta de casos nesse mês. Outro fato 
importante que deve ser levado em consideração é a proximidade entre a área rural e a área urbana, 
promovendo assim um dinamismo de fluxo de trabalhadores que moram nas áreas rurais e trabalham 
nas áreas urbanas. Isso mostra que no Distrito Federal a dengue não é um problema exclusivamente 
urbano, mas também um problema de saúde rural. 

Novamente, no mês de julho, as áreas rurais apresentaram as maiores taxas de incidência de 
casos de dengue, mostrando que houve uma permanência da incidência da doença. Já em relação 
da temperatura da superfície, mantiveram um padrão de 28 a 32 °C.  
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Figura 12 - Taxa de incidência dos meses 
referentes às imagens de temperatura da 
superfície 
 
Figura 13 - Temperatura da Superfície de 
2007 a 2014
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Análise do Relevo do Distrito Federal e sua Relação entre Dengue 

 
Características presentes no relevo, como altitude e declividade, agem como barreiras que 

impedem o espalhamento da dengue para outras regiões (CATÃO, 2016). Todavia, essas barreiras 
podem promover o “isolamento” da doença acentuando a atuação em determinada região.  

Esse tipo de barreira é conhecido como estrutural, ou seja, esse tipo de determinante pode 
demorar períodos geológicos para ser rompido. Por outro lado, também existe a barreira conjuntural, 
na qual se restringe a uma escala geográfica restrita, como por exemplo, uma escala local (CATÃO, 
2016). A barreira conjuntural é mais sensível a alterações que variam em um curto espaço de tempo, 
como a alteração de precipitação de um mês mais chuvoso para um mês mais seco.  

Segundo Catão (2016), há um consenso na literatura em relação à limitação dos vetores 
acima de mil metros. Entretanto, conforme Braga e Valle (2007) a presença do vetor já foi encontrada 
em alturas acima de 2000 metros, na Índia e na Colômbia. Assim, de acordo com a figura 14 é 
possível identificar que há áreas de abrangência que se destacaram com sua elevada taxa de 
incidência e estão acima de mil metros.   

Portanto, para poder identificar possíveis barreiras estruturais de isolamento no DF foram 
escolhidas, a partir da análise temporal da taxa de incidência, áreas de abrangência que sempre se 
destacaram em relação à taxa de incidência de dengue.   

Ao observar o contexto hipsométrico das áreas de abrangência em evidência, é possível 
distinguir dois padrões distintos. As áreas de abrangência que estão a leste do DF (PSR Queima 
Lençol, CS 01, 03, 04 e 05 de Planaltina, PSR Cariru, e CS 01 de Braslândia) encontram-se em 
altitude de 850 a 1.000 metros.  Já as áreas de abrangência a Oeste (CS 15 de Brasília, CS 
Estrutural e CS 01 de Taguatinga) estão em regiões altimétricas que variam de 1.000 a 1.300 metros. 

As áreas de abrangência a leste estão situadas em áreas onde condicionam o acumulo de 
água, principalmente em vales, devido a sua posição geográfica e formato topográfico. 

Com isso, a alta taxa de incidência presente nas áreas de abrangência urbanas de Planaltina 
pode estar relacionada com a sua posição geográfica, pois é uma região de drenagem cercada por 
duas regiões topográficas elevadas que é Chapada da Contagem e Chapada do Pipiripau (PINTO, 
1994). Porém, cabe ressaltar que o relevo por si só não explica o porquê da variação entre taxas de 
incidência entre áreas de abrangência urbanas em Planaltina. 

Diante de todas as áreas a oeste, sobretudo as que estão nos níveis topográficos mais altos, 
divisores de água, e até mesmo no centro dissecado do domo de Brasília, somente três áreas se 
destacaram, CS 15 de Brasília, CS da Estrutural e CS 01 de Taguatinga.  A razão pela qual a taxa de 
incidência é elevada pode estar relacionada com a dinâmica da região urbana e o tipo de uso e 
ocupação do solo da área de abrangência ou da sua vizinhança. 

Por exemplo, a área CS 15 de Brasília situada na Vila Planalto é cercada por clubes, 
propriedades onde há piscinas e o próprio lago Paranoá.  Essas áreas podem contribuir para o 
desenvolvimento do vetor e promover a dispersão da dengue. A incidência na CS Estrutural pode 
estar relacionada com o saneamento básico da cidade e o lixão próximo à área urbana. Já a da CS 
01 de Taguatinga pode estar relacionada com o saneamento básico, estrutura urbana ou a própria 
dinâmica da cidade, na qual é constante o fluxo de pessoas. 

Ao verificar a descrição do relevo a partir das classes estabelecidas pela EMBRAPA (1979), é 
possível identificar que de maneira geral as áreas de abrangência estão em regiões que variam de 
plano (0-3%) a ondulado (8 a 20%). É compreensível que as áreas de abrangência estejam entre 
essas classes, devido o relevo ser um fator decisivo para o desenvolvimento da mancha urbana.  

Contudo, somente a PSR Queima Lençol apresentou declividades acentuadas, variando de 
20% a acima de 75%, compondo o relevo de forte-ondulado a forte-montanhoso.  

Esse tipo de relevo está relacionado com a caracterização geomorfológica da área, que 
segundo Pinto (1998) classifica a região como vale dissecado, corroborando a ideia de que o 
aumento da taxa de incidência da região pode também ter relação áreas de acumulo de água.  
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Figura 14 - Mapa hipsométrico e de Declividade do Distrito Federal destacando as sete 

áreas de abrangência que tiverem a maior taxa de incidência. 1) PSR Queima Lençol; 2) CS 01, 
03, 04 e 05 Planaltina; 3) PSR Cariru; 4) CS 15 Brasília; 5) CS 01 São Sebatião;6) CS Estrutural 
e; 7) CS 01 Taguatinga. 

 
Considerações Finais 
 

Os resultados mostram que a compreensão da dinâmica da dengue é complexa e que ao 
confronta-lo com os diversos elementos do espaço geográfico, foi possível identificar diferentes 
resultados que hora converge a repostas expostas na literatura e hora diverge de repostas dispostas 
na literatura.  

Foi possível identificar que no DF ao longo da série temporal há áreas de abrangência que 
frequentemente apresentaram tantos valores elevados referentes a taxas de incidência, quanto a 
número de casos, dentre elas PSR Queima Lençol na Fercal, o CS 01, 02, 03, 04 e 05 em Planaltina, 
PSR Cariru em Planaltina, CS 15 na Vila Planalto, CS 01 em São Sebastião, CS Estrutural na 
Estrutural e CST 01 em Taguatinga. 

Também foi possível identificar que há populações situadas em áreas de abrangência em 
regiões rurais que estão sob risco de contaminação devido a sua taxa de incidência da dengue 
elevado. Isso contrapõe a ideia de a dengue ser uma doença quase que exclusiva das áreas urbanas. 
Favorecendo assim a futuras pesquisas explorar eixos de mobilidade entre o rural e urbano, pois 
devido à proximidade dessas áreas no DF é possível que tenha influência no aumento de casos nas 
áreas rurais. 

Os dados de precipitação e temperatura foram fundamentais para entender a sazonalidade 
da dengue ao longo do tempo, mostrando que a precipitação e temperatura podem ser elementos 
cruciais e limitantes para o desenvolvimento do mosquito e assim aumentar o número de casos da 
dengue. Assim, pode-se ver que em determinados anos, como em 2010, a presença de veranicos no 
mês de fevereiro, pode ter influência positiva no impulso repentino do número de casos e alongando 
o período de acasos durante o inverno, diferente do que foi identificado nos anos não epidêmicos. 
 Também foi possível constatar que a epidemia continua a ter um elevado número até 
mesmos no período seco, indicando a permanecia da circulação do vírus mesmo em período pouco 
propicio para o vetor. Esse fato pode estar relacionado com as questões de armazenamento de água 
pela população.  

A utilização da temperatura da superfície a partir de imagens de satélite foi importante para 
identificar padrões de temperatura de forma contínua das áreas de maior incidência em meses 
específicos, e também ter uma ideia de que as ilhas de calor urbano podem ter influência no 
desenvolvimento da dengue, porém para confirmar tal afirmativa é necessário utilizar de técnicas 
mais sofisticadas, como por exemplo, transecto móveis para a detecção de ilhas de calor urbano e 
assim relacionar com casos de dengue. 

Em relação às imagens de satélite é importante ressaltar que há uma limitação nesse tipo de 
dado, devido o projeto LANDSAT disponibilizar imagens orbitais de temperatura em uma resolução 
temporal não satisfatória para esse tipo de estudo.  

A partir da hipsometria foi possível identificar que as altas taxas de incidência das áreas de 
abrangência situadas na área urbana de Planaltina podem está relacionado com a sua posição 
geográfica e sua feição geográfica, pois é uma região de drenagem e cercada por duas regiões 
topograficamente elevadas. Porém, mais especificamente em Planaltina em determinados anos há 
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áreas de abrangência que apresentam uma baixa taxa de incidência e que estão vizinhas de áreas 
com uma elevada taxa de incidência.  

Isso mostra que par uma melhor compreensão da dinâmica da dengue é necessário uma 
análise complexa de diversas variáveis, prezando a relação social/econômico e ambiental/paisagem. 
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Resumo 
A fronteira é caracterizada pelo encontro, ao menos, de duas jurisdições: internacional, regional e 
local. Nela são postos diariamente em confronto os saberes e fazeres particulares de cada cotidiano, 
que se misturam no ambiente fronteiriço. Quase que invariavelmente desperta ambiguidades de 
sentimentos que divide aquilo que é nosso e o que é do outro. O objetivo deste trabalho é analisar 
como os gestores e profissionais de saúde percebem o controle da dengue em seu município pelo 
fato de estar localizado em fronteira. Para tanto foi realizada pesquisa de campo, de natureza 
qualitativa e quantitativa, com 322 pessoas, dentre médicos, enfermeiros, agentes comunitários de 
saúde, agentes de controle de endemias e técnicos da vigilância epidemiológica que atuam no âmbito 
das Unidades de Saúde, além dos gestores da saúde dos municípios de Corumbá e de Ponta Porã, 
na fronteira do Brasil com a Bolívia e Paraguai, respectivamente. Os resultados demonstram que, 
aproximadamente, 95% dos discursos dos entrevistados afirmam a interferência do fato de ser 
fronteira no controle da dengue em seu município. 
 
Palavras chave: Dengue. Fronteira. Vigilância em saúde. 
 
 
Abstract 
A border is characterized by the meeting of at least two jurisdictions: international, regional and local. 
The particular knowledge and practices of each day-to-day life interact and mix in a border 
environment. Almost invariably, ambiguous feelings that divide what is ours and what is theirs emerge. 
The aim of this study is to analyze how health managers and professionals perceive the control of 
dengue in their municipality due to a border location. A qualitative and quantitative field research was 
conducted with 322 people, among physicians, nurses, community health agents, endemic disease 
control agents and epidemiological surveillance technicians working within the Unified Health System 
(SUS) units. Health managers were also consulted in the municipalities of Corumbá and Ponta Porã, 
on the border of Brazil with Bolivia and Paraguay, respectively. The results show that most 
interviewees (~95%) affirm that a border location interfered with the control of dengue in their 
municipality. 
 
Key works: Dengue. Border. Health surveillance. 
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Introdução 
 

A fronteira é formada pelas partes de, pelo menos, dois territórios diferentes (na escala 
nacional) – as díades tratadas por Foucher (2009). Cada território possui normas particulares que 
terminam no seu limite, que compreende a sua jurisdição, ou seja, o espaço geográfico apropriado 
como território por cada Estado Nacional. Logo, as fronteiras contêm o limite (internacional) que 
une/separa as bandas territoriais que a formam (CATAIA, 2007; COSTA, 2012). Nelas coexistem 
relações de troca, de articulação e de comunicação em diferentes magnitudes, em razão das 
temporalidades e territorialidades que se constituem em desafios ou oportunidades para as políticas 
públicas bilaterais (COSTA; SABATEL, 2014).  

As fronteiras são passíveis de travessias de ordem “econômica, social, cultura l, animal, 
de vetores de doença, de circulação atmosférica, dentre outras” (COSTA, 2012, p. 66). Alguns 
fluxos permitem seu controle, outros independem da vontade humana. A circulação viral, por 
exemplo, não pode ser controlada simplesmente com a construção de um muro ao longo do limite 
internacional. Implica em questões sanitárias de diálogo internacional, mas também em 
responsabilidades políticas e sociais. Vale lembrar que jurisdição de cada território termina ou 
começa no limite internacional, que está contido e que dá sentido à essa construção 
sociopolítica, que é a fronteira. Os fluxos impelidos pelo ar ou pela água não compartilham dessa 
lógica territorial (COSTA, 2012). 

Essa condição de ser da fronteira vai implicar diretamente na prevenção e no controle das 
doenças transmissíveis, pois os agentes etiológicos e os vetores das doenças não reconhecem os 
limites estabelecidos pelas relações sociopolíticas de poder (PEITER, 2005). Logo, como as políticas 
públicas se limitam à abrangência jurisdicional, as práticas de vigilância serão prejudicadas caso o 
território vizinho não adote cuidados similares. 

As zonas de fronteira internacional têm características próprias que produzem efeitos no 
comportamento da sua população e, consequentemente, no processo de saúde e adoecimento. 
Enquanto um limite político formal, a fronteira separa realidades que são distintas do ponto de vista 
do desenvolvimento socioeconômico, da legislação, cultura e oferta de serviços, incluindo os da 
saúde (HOUSE, 1980). Por outro lado, o espaço fronteiriço não deve ser entendido como um limite 
para o outro, mas sim como palco de interação entre a população que nele se vive, as que estão 
apenas de passagem e o ambiente construído resultante do arranjo das condições naturais e dos 
elementos culturais.  

A globalização trouxe consigo um aumento considerável nos fluxos de pessoas, mercadorias 
e capitais, exigindo cada vez mais a implantação de sistemas técnicos para permitir maior agilidade 
na circulação da informação, produtos e serviços. Isso também ampliou as possibilidades de 
deslocamento dos patógenos que amplificaram a escala de atuação/incidência ganhando um 
horizonte planetário. As fronteiras, com suas pausas (as aduanas), são as passagens para esses 
fluxos. 

Em razão dessas condições, Peiter (2007) considera que as fronteiras são localidades que 
representam complicações para a vigilância em saúde. Nas suas palavras: 

 
[...] la movilidad transfronteriza es una estrategia de las poblaciones, pero también 
es un problema para la vigilancia en el ámbito de la salud, ya que dificulta los 
registros de salud, el seguimiento del tratamiento de pacientes, la planificación y la 
implementación de acciones en salud. [...] además de hacer ineficaces acciones 
territoriales de salud como la inmunización, el control de vectores, y el control 
ambiental. Por estos motivos, la frontera debe ser vista como un área 
particularmente vulnerable para la salud. Sin embargo, no basta reconocer la 
vulnerabilidad de la frontera, se tiene que considerar también las especificidades de 
cada región para que se instituyan políticas públicas de salud más adecuadas 
(PEITER, 2007, p.238). 

 
A permuta e as interações interescalares (local, regional, nacional e global) também são 

componentes da complexificação das fronteiras que carece de entendimento para a proposição das 
políticas públicas (CAMMARATA, 2003). Outro aspecto a considerar são as diferenças no sistema de 
informação dos indicadores de saúde/doença que ocorrem em sistemáticas distintas ou simplesmente 
não existem num dos lados da fronteira. Giovanella et al (2007, p.10) reconhecem a escassez de “[...] 
dados primários para conhecer e analisar as condições de acesso e demandas por serviços no SUS 
por estrangeiros e brasileiros não residentes nas localidades de fronteira”. Os autores afirmam o 
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baixo nível de conhecimento das “[...] estratégias locais de respostas às pressões específicas por 
atenção à saúde nas regiões de fronteira”. Além disso, as diferenças de funcionamento dos sistemas 
de saúde de cada Estado Nacional colaboram para complexificar, ainda mais, o entendimento dos 
componentes da vigilância em saúde das doenças transmissíveis nas áreas fronteiriças brasileiras. 

Para Pereira et al (2011), a informação é o principal instrumento, o ponto de partida, para a 
vigilância em saúde das doenças transmissíveis. Isso precisa estar articulado em toda a rede de 
saúde, pois a agilidade da notificação e conhecimento da localização geográfica da ação do vetor 
infectado torna seu combate mais eficiente enquanto sua área de atuação for restrita. Na medida em 
que ocorre seu alastramento territorial também são amplificadas as dificuldades de controle. É nesse 
ponto que reside, por exemplo, a maior dificuldade do controle da dengue nas áreas fronteiriças do 
Brasil, carecendo de cooperação internacional na maioria das vezes travada pela burocracia. Isso 
exige dos gestores locais habilidades diferenciadas de governança que auxilie na elaboração de 
ações criativas de cooperação entre territórios internacionais de modo a garantir a correta 
implantação das políticas públicas de prevenção e controle da dengue, reduzindo a morbidade e 
mortalidade pela doença. Ao mesmo tempo, pode gerar insatisfação dos profissionais de saúde 
quanto ao atendimento do outro, seja pelo trabalho, seja pela utilização dos recursos destinados ao 
atendimento dos nacionais. 

As bandas territoriais que constituem um espaço fronteiriço, contém diversidades locais. 
Augustini e Nogueira (2009) afirmam que essa diversidade é influenciada tanto pela cultura 
política como também pelas tradições nacionais e regionais, estrutura, grau de desenvolvimento 
econômico, ideologias e outros. Assim, as orientações legais, constitucionais, jurídicas e 
administrativas não são completamente seguidas pelos gestores municipais de saúde, 
impactando diretamente nas concepções do direito a saúde e nas ações práticas relacionadas à 
sua efetivação. Os diferentes sistemas políticos, monetários, de concepção da proteção social, 
dos intensos fluxos de produtos, serviços e pessoas coexistentes nas fronte iras provocam 
desafios aos sistemas de saúde. 

Para Benedetti (2011) não é possível pensar nas fronteiras e em seus lugares sem levar em 
consideração as mobilidades entre seus territórios e vice-versa. As mobilidades dão vida aos espaços 
fronteiriços. González (2004) entende que a fronteira possibilita a interação com outra 
nação/comunidade e ainda mantêm ou cria nova identidade. É como um terceiro espaço, que contém 
um lado e o outro e cuja união resulta num dado espacial diferente (CASTROGIOVANNI, GASTAL, 
2006). 

As assimetrias nas áreas de fronteira podem ser traduzidas em oportunidades para ambos os 
lados. Um exemplo disso é indicado por Steiman e Machado (2002), em relação ao trabalho. Quando 
um lado da fronteira é mais desenvolvido que o outro, alguns setores de trabalho atraem mais mão-
de-obra do que o outro. As necessidades e os espaços são desiguais, atraindo assim, qualidades 
diferenciadas de trabalhadores. Para a oferta dos serviços de saúde não é diferente. 

O fato de compartilhar os mesmos espaços não elimina as diferenças e divergências de 
objetivos entre os fronteiriços. Conforme Almeida (2005, p. 111): 

 
A fronteira é, portanto, principalmente o espaço de alteridade do Eu e do Outro, no 
qual se observam, se comparam, identificam suas diferenças criam opiniões sobre si 
mesmo e sobre o Outro como, conscientemente cada um pode adotar ou não traços 
do Outro; porém cada um também pode afirmar sua própria identidade. 

 
As diferenças existentes nos espaços fronteiriços, tanto na economia ou na infraestrutura 

podem provocar desequilíbrios entre as localidades. É o caso dos serviços de saúde oferecidos no 
lado brasileiro, gratuito e de maior complexidade que o lado paraguaio ou boliviano. Mondardo (2007, 
p. 22) afirma que a fronteira é o lugar do diverso do “singular”, do “único, do diferente e reúne 
relações que assinalam união e separação”.  

Em uma área de fronteira é preciso cooperação, colaboração entre os países 
(GIOVANELLA et al, 2007). Contudo, as fronteiras são espaços do confronto entre o que é 
NOSSO e o que é do OUTRO (ALBUQUERQUE, 2010). Invariavelmente esses matizes 
ideológicos colorem a atuação do pessoal que trabalha nos serviços públicos de saúde 
localizados nos espaços fronteiriços. Assim, o objetivo deste trabalho é analisar como os gestores e 
os profissionais de saúde percebem o controle da dengue pelo fato de estar localizado num município 
de fronteira.  
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Procedimentos Metodológicos 

 
A opção pela dengue se deve a alguns fatores: a) sua ocorrência de sul a norte nas fronteiras 

brasileiras; b) por seu modo de transmissão que implica em formas de controle compartilhadas na 
fronteira, e; c) por ser um dos principais problemas de saúde pública no mundo e a principal 
arbovirose que atinge os seres humanos na atualidade (WHO, 2016). 

Trata-se de um estudo quali-quantitativo realizado junto aos profissionais e gestores da saúde 
dos municípios de Corumbá e Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, no período de novembro de 2016 a 
janeiro de 2017. 

Foram selecionados os municípios de Corumbá e Ponta Porã (Mapa 1). As cidades sedes 
desses dois municípios do estado do Mato Grosso do Sul estão no limite internacional do Brasil, 
caracterizando uma conurbação (cidade gêmea) com as localidades dos países vizinhos. Essa área 
de abrangência contextual faz parte do chamado “Arco Central” (composto pelos estados de 
Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) que se estende por 1.517 km (6,56%) de limite 
territorial da fronteira continental no Mato Grosso do Sul, sendo 1.131 km com o Paraguai e 386 km 
com a Bolívia (BRASIL, 2005). 

Os critérios utilizados para selecionar os municípios-caso foram: ter contato direto do seu 
território com o limite internacional e ser município prioritário para o Programa Nacional de Controle 
da Dengue (PNCD). 

Corumbá é o maior município em área geográfica do Mato Grosso do Sul, com 64.962,720 
km², localizado em sua porção ocidental, concentrando, regionalmente, a maior parte do Pantanal. A 
cidade de Corumbá possui contato direto com o território boliviano (cidade de Arroyo Concepción, 
distrito de Puerto Quijarro, na província de Germán Busch, no departamento de Santa Cruz) através 
de um pequeno arroio onde foi construída uma ponte de menos de 5 metros de extensão unindo as 
urbes fronteiriças. Empiricamente, são observados inúmeros fluxos diários de pessoas e mercadorias 
frutos da construção histórica das relações entre esses povos e das necessidades de 
complementaridade socioeconômicas.  

 
Mapa 1: Localização geográfica dos municípios de Corumbá e Ponta Porã. 

 
Fonte: Base cartográfica do IBGE, 2015. Limites municipais. 

Elaboração: Autor, 2016. 
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Ponta Porã é um município situado na porção sul do estado de Mato Grosso do Sul, com área 

de 5.328,621 km². A cidade de Ponta Porã é separada por uma rua (a Avenida Internacional) de 
Pedro Juan Caballero (distrito de mesmo nome, departamento de Amambay), no Paraguai. Assim, a 
passagem para um lado e outro do limite internacional é plenamente aberta, sem fiscalização. Ponta 
Porã e Pedro Juan Caballero construíram, historicamente, elementos culturais, comerciais, políticos e 
econômicos, com significativa influência na educação, saúde, lazer, transporte, turismo e segurança, 
e, da mesma forma que Corumbá e Puerto Quijarro, parcela significativa da população dessas 
cidades possuem dupla cidadania. 

No grupo dos gestores da saúde, foram selecionados para a pesquisa, em cada um dos 
municípios, o secretário municipal de saúde, o gerente da vigilância em saúde, o coordenador da 
vigilância epidemiológica, o coordenador de controle de vetores/endemias, coordenador da atenção 
primária à saúde e o presidente do conselho municipal de saúde. Os entrevistados foram escolhidos 
de forma intencional por serem informantes chaves, tendo como critério de inclusão a sua inserção e 
experiência enquanto profissionais componentes do processo de gestão, operacionalização e 
implantação das ações de controle da dengue nos municípios de Corumbá e Ponta Porã. 

Para o grupo dos profissionais da saúde, definiram-se como sujeitos da pesquisa os 
profissionais inseridos na Estratégia Saúde da Família (ESF), das categorias médicos, enfermeiros e 
agentes comunitários de saúde (ACS). Além desses, também foram inseridos os agentes de controle 
de endemias (ACE) e os técnicos da vigilância epidemiológica. A escolha desse grupo foi pautada na 
premissa de que esses profissionais são a referência em saúde nos municípios na área de 
prevenção, controle e tratamento da dengue. 

À época da coleta de dados Corumbá dispunha de 26 ESF implantadas, 22 localizadas na 
zona urbana e 4 na rural. Em Ponta Porã tinha 15 equipes implantadas, sendo 11 na zona urbana e 4 
na zona rural (BRASIL, 2016a). As ESF da zona rural foram excluídas do estudo, devido às 
dificuldades operacionais, a distância e acesso. 

A questão norteadora da pesquisa foi: "Em sua opinião, o fato de seu município ser um 
município fronteiriço dificulta o controle da dengue?" Para a coleta de dados foram realizadas 
entrevistas com os gestores, médicos e enfermeiros. As entrevistas foram gravadas e transcritas 
integralmente para posterior análise. Para a coleta de dados com os outros profissionais da saúde foi 
utilizado um questionário com perguntas abertas. Os dados foram coletados nos respectivos locais de 
trabalho, com intuito de interferir o mínimo possível na rotina dos serviços desenvolvidos. 

Foram entrevistados em Corumbá, seis gestores da saúde, 13 médicos e 20 enfermeiros. 
Responderam ao questionário 111 agentes comunitários de saúde, 43 agentes de controle de 
endemias e seis técnicos da vigilância epidemiológica. Em Ponta Porã foram entrevistados cinco 
gestores (o então secretário de saúde não aceitou participar do estudo), oito médicos e nove 
enfermeiros. Responderam ao questionário 66 agentes comunitários de saúde, 30 agentes de 
controle de endemias e cinco técnicos da vigilância epidemiológica. Portanto, em Corumbá a 
pesquisa foi realizada com 199 indivíduos e em Ponta Porã com 123. 

Para este estudo, a seleção da amostra foi intencional, baseando-se em critérios pragmáticos 
e teóricos em vez de critérios probabilísticos, buscando-se não a uniformidade, mas as variações 
máximas (BRAVO, 1998). O que há de mais significativo nas amostras intencionais ou propositais 
não se encontra na quantidade final de seus elementos, mas na maneira como se concebe a 
representatividade desses elementos e na qualidade das informações obtidas deles (FONTANELLA 
et al., 2008).     

Para exploração dos dados coletados foi utilizada a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo 
(DSC) (LEFÈVRE e LEFÈVRE, 2012) que são discursos-sínteses redigidos na primeira pessoa do 
singular, composto por expressões chaves (ECH) – trechos mais significativos de cada depoimento – 
que têm a mesma ideia central (IC) e/ou ancoragem. Representa um recurso metodológico destinado 
a recuperar e dar luz às representações sociais, apresentando-as sob a forma de painéis de 
depoimentos coletivos. A análise dos discursos foi feita com o auxílio do software DSCsoft (versão 
aprimorada do Qualiquantisoft) desenvolvido na Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São 
Paulo (USP) por Lefevre e Lefevre em parceria com Sales & Paschoal Informática. 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul, sob o protocolo número 1.804.168, atendendo às Diretrizes e Normas de Pesquisa estabelecidas 
pela Resolução nº. 466/12, do Conselho Nacional de Saúde. 
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O enfrentamento da dengue – a fronteira como uma porta aberta 

 
A dengue é uma doença viral transmitida aos seres humanos por mosquitos (principalmente o 

Aedes aegypti e Aedes Albopictus), por isso considerada uma arbovirose, com predominância nas 
áreas urbanas (GUBLER, 2004). Esses mosquitos possuem hábitos doméstico e diurno, além de 
grande capacidade de adaptação a diferentes situações ambientais e de transmitir outras doenças 
como chikungunya, Zika e febre amarela (TAUIL, 2002).  

Em acordo com a OPAS (1997), a ocorrência da dengue está relacionada a alguns elementos 
do clima e do relevo que favorecem a existência dos vetores, tais como: latitude (35º Norte a 35º Sul), 
temperatura 15º a 40ºC), umidade relativa do ar (moderada a alta) e altitude (abaixo de 2200 metros 
em relação ao nível médio do mar). Esses elementos naturais, por si só, não determinam a 
manifestação da doença. A eles associam-se os elementos sociais, como: ambientes urbanos com 
elevada densidade populacional e sem planejamento adequado, habitações precárias, problemas de 
abastecimento de água e com a coleta de resíduos sólidos (OPAS, 1997). A conjunção desses 
fatores com o período de aumento das chuvas resultam em ambientes propícios à propagação da 
doença. Conforme a OPAS (1997), também é necessário considerar os chamados micro-
determinantes de transmissão da dengue (hospedeiro, agente etiológico e o vetor). 

As campanhas com pulverização de veneno para combater o mosquito apresentaram 
resultados imediatos positivos, mas também provocaram a adaptação e criação de uma população de 
Aedes aegypti mais resistente aos inseticidas (AUGUSTO et al, 2016). Nesse sentido, a melhor forma 
de combate ao vetor é a eliminação dos possíveis criadouros, especialmente a água parada. Em todo 
território nacional tem sido utilizadas ações educativas com vistas à sensibilização da população para 
prevenção contra o vetor da dengue, como visitas domiciliares e distribuição de materiais impressos, 
palestras comunitárias e campanhas de rádio e televisão (CHIARAVALLOTI NETO, MORAES e 
FERNANDES, 1998). 

As mesmas formas de campanhas de combate ao vetor da dengue são realizadas nos 
municípios fronteiriços. Como demonstrado, anteriormente, as fronteiras possuem dinâmicas 
particulares, distintas dos demais territórios localizados no interior do país. Os fluxos de pessoas do e 
para o país vizinho são constantes. Os elementos culturais fazem toda a diferença para o 
entendimento do complexo patogênico preconizado por Sorre (2006), desde os anos 1930. 

Peiter (2005) entende que os limites internacionais podem favorecer o aparecimento de 
doenças até então controladas ou desconhecidas num dado território. Através da ineficácia de seu 
poder fiscalizatório, as fronteiras políticas são como “membranas semipermeáveis”, ou seja, porosas, 
abertas para circulação de enfermidades, porém, fechadas para a livre circulação de remédios. Os 
vetores de doenças não atuam somente num único território nacional, e para tanto o controle precisa 
ser realizado pelos Estados Nações componentes da díade. Pelo fato da fronteira ser a porta de 
entrada para o território nacional torna-se um local sensível para iniciar o alastramento das doenças 
para o interior do país. Por isso, Peiter (2005) propõe a necessidade de estudos que levem em 
consideração as desigualdades sociais, a sociologia dos países vizinhos. 

Em estudo comparativo entre unidades territoriais na fronteira do México com os Estados 
Unidos, Reiter et al (2003) observaram que o modo de vida influencia na dinâmica da dengue. A 
presença de vetores aparecia tanto em Nuevo Laredo (México) quanto em Laredo (EUA). Contudo, 
somente na primeira é que se registrou uma forte epidemia da dengue no ano de 1999. A pesquisa 
apontou que os acometimentos da doença nessas cidades foram influenciados decisivamente por 
fatores urbanos particulares do modo de vida de cada localidade. Enquanto na cidade estadunidense 
as casas, prédios, carros, bares, possuíam, em sua maioria, aparelhos de ar condicionado, no lado 
mexicano praticamente inexistia. A maior exposição ao vetor dos indivíduos de Nuevo Laredo tornou 
mais fácil a explosão epidêmica.  

Para Aquino Junior (2014), a relação entre as epidemias de dengue e os fatores climáticos, 
associados aos elementos políticos, econômicos e sociais precisa ser tratada como decisiva para o 
entendimento do complexo patogênico da dengue. Muitas doenças infecciosas endêmicas são 
sensíveis as mudanças climáticas, principalmente aquelas de transmissão vetorial e hídrica, como é o 
caso da dengue. Sua incidência é verificada principalmente nos países tropicais e subtropicais, nos 
quais as condições de temperatura e umidade favorecem a reprodução e dispersão do vetor. 

Vale dizer que o fato de apresentar clima tropical ou subtropical não é determinante para um 
território apresentar epidemias de dengue. É preciso a conjugação dos elementos indicados pela 
OPAS (1997). Aquino Jr (2014) ao estudar o que possibilita a ocorrência de epidemias de dengue na 
tríplice fronteira Foz do Iguaçu (Brasil), Puerto Iguazú (Argentina) e Ciudad de Leste (Paraguai) 
encontrou os seguintes elementos principais: a) o aumento dos vetores e ausência de medidas 
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eficientes (fronteiriças) para tentar evitar a doença; b) as características naturais favoráveis para 
proliferação do vetor; c) as dificuldades quanto ao ordenamento dos setores responsáveis pelo 
controle da dengue; d) características urbanas com elevada mobilidade de pessoas e mercadorias; e) 
infraestruturas urbanas geradoras de resíduos, com dificuldades de destinação adequadas. 

É preciso destacar que as cidades fronteiriças sempre se arranjaram, independente dos 
acordos internacionais, em razão de suas aproximações/distanciamentos historicamente construídos. 
É a condição de ser da fronteira que, frequentemente subverte as lógicas dos territórios nacionais 
(COSTA, 2012). 

 
Contexto geográfico e características gerais dos municípios fronteiriços estudados 

 
O estado de Mato Grosso do Sul conta com área territorial de 357.145,534 km², 

correspondente a 18% da Região Centro-Oeste e 4% do Brasil. Localiza-se entre as latitudes 
17º01’00” Lat. Sul e 24º05’45” Lat. Sul. A população estimada em 2016 é de 2.682.386 habitantes, 
correspondendo a uma fraca densidade demográfica de 7,5 habs/km². O Estado insere-se no contexto 
do “1.º Brasil”, em termos de IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano médio dos Municípios 
(0,725, em 2010). A maioria da população (em torno de 90%) é urbana (IBGE, 2016). 

O relevo do estado é marcado por altitudes modestas (médias entre 200 e 600m), tendo as 
serras da Bodoquena e de Maracaju (sentido Sul-Norte) como os divisores de águas das bacias do rio 
Paraguai (a Oeste) e do rio Paraná (a Leste). Nesse sentido, a geomorfologia estadual favorece a 
penetração de massas de ar frias oriundas da zona Peri Antártida. A calha do rio Paraguai e a planície 
aluvial (Pantanal, com altitudes que oscilam entre 100 e 200m em relação ao nível médio do mar) se 
constituem num corredor que permite a passagem de massas de ar polares até o Norte do país 
(MATO GROSSO DO SUL, 1990). 

Conforme a classificação climática de Zavatini (1992), o Estado é controlado por duas massas 
de ar principais, que o divide praticamente ao meio no sentido latitudinal: a) massas tropicais e polares, 
ao Sul, resultando em climas subtropicais úmidos, e; b) massas equatoriais e tropicais, na porção 
Norte, com climas tropicais alternadamente secos e úmidos.  

Analisando o Atlas Multirreferencial do estado de Mato Grosso do Sul observam-se cinco 
níveis de precipitação atmosférica na forma de chuvas: a) Zona de 1.600 mm anual (mais chuvosa), 
em Ponta Porã, pequena parte da Serra da Bodoquena, Costa Rica e proximidades do município de 
Bandeirantes; b) Zona de 1.400 mm anual, no Sul do Estado e numa pequena porção da área central; 
c) Zona de 1200 mm anual, abrange a maior parte do Estado; d) Zona de1000 mm anual, no 
Pantanal, ao Norte do Estado e em porções do Leste, envolvendo partes de Três Lagoas, Água Clara 
e Ribas do Rio Pardo, e; e) Zona de 800 mm anual (a menos chuvosa) que abarca uma pequena 
faixa que atinge parte do município de Corumbá e estende na direção da Bolívia. 

Observa-se que todo o Mato Grosso do Sul encontra-se no contexto das macro-
determinantes ambientais (elementos do clima e do relevo) apontados pela OPAS (1997) como 
potenciais para a ocorrência da dengue. A baixa densidade demográfica não reflete a realidade das 
áreas urbanas, onde estão concentradas os maiores agrupamentos populacionais. Principalmente as 
periferias ainda apresentam sérios problemas de abastecimento de água, coleta de lixo e 
precariedade das moradias. Essas características somadas a elementos culturais, econômicos e 
políticos resultam na ocorrência de dengue nos 79 municípios do Estado. 

Em Mato Grosso do Sul, a circulação do vírus dengue foi confirmada pela primeira vez em 
1987, quando foi isolado o sorotipo 1 em Campo Grande (CUNHA et al, 1996). No entanto, a primeira 
epidemia ocorreu apenas em 1990, ano em que foram notificados 9.757 casos de dengue, a maioria 
em Campo Grande. 

Em 2013, o estado de Mato Grosso do Sul registrou a maior epidemia de sua história, com 
102.026 casos notificados. Somente a partir de 2010, por três vezes em sete anos, o Estado teve 
mais de 50 mil casos notificados (Gráfico 1). 
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Gráfico 1: Número de casos notificados de dengue no estado de Mato Grosso do Sul, 2010 a 
2016. 
Fonte: Mato Grosso do Sul, 2016. 

 
O Ministério da Saúde padroniza três níveis de casos notificados conforme o risco 

representado à saúde pública. As taxas de incidência são calculadas utilizando os números absolutos 
de casos suspeitos, divididos pela população residente de cada município e multiplicando por 
100.000. Assim, considerando a quantidade de casos por cada 100 mil habitantes, os municípios são 
classificados como de incidência: a) baixa, inferior a 100 casos; b) moderada, entre 100 e 300 casos, 
e; c) alta, acima de 300 casos (BRASIL, 2008). 

A última semana de cada ano epidemiológico registrado no Boletim Epidemiológico da 
dengue no estado de Mato Grosso do Sul revelou dados alarmantes. Tendo por base os três anos 
mais recentes, o Estado apresentou 35,44% dos seus municípios enquadrado como alta incidência 
de dengue em 2014. Os anos seguintes foram ainda piores: 93,67% (em 2015) e 91,14% (em 2016) 
dos municípios foram enquadrados como de alta incidência (MATO GROSSO DO SUL, 2014, 2015, 
2016). O mapa 2 apresenta a disposição geográfica da dengue nos municípios do Estado nesses 
anos. 

Observa-se que a alta incidência de dengue aparece em quase totalidade dos municípios do 
Estado. Como já apontado, a melhor forma de enfrentamento da doença é o combate ao mosquito 
transmissor, eliminando possíveis criadouros. Nos municípios fronteiriços, os elementos culturais, 
como língua e costumes se traduzem em desafios para a eficácia de alcance das informações sobre 
a dengue e, principalmente para as mudanças de comportamento para combate ao vetor. 
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Mapa 2: Casos dengue notificados segundo o percentual da população, por municípios do 

estado de Mato Grosso do Sul: 2014 – 2016. 

 
Elaboração: Autor, 2017. 

 
Mato Grosso do Sul tem seu território localizado em duas fronteiras internacionais do Brasil: 

com a Bolívia e com o Paraguai. Possui 44 municípios (55,70%) localizados na faixa de fronteira (150 
km do limite internacional). Desses, 12 são fronteiriços, ou seja, tem suas terras em contato direto 
com a dos países vizinhos: Mundo Novo, Japorã, Paranhos, Sete Quedas, Coronel Sapucaia, Aral 
Moreira, Ponta Porã, Antônio João, Bela Vista, Caracol, Porto Murtinho e Corumbá. Apenas este 
último está na fronteira com a Bolívia. 

Nem todos esses municípios estabelecem interações fronteiriças cotidianas. Apenas 7 são 
considerados cidades-gêmeas: Bela Vista, vizinha de Bella Vista Norte (Paraguai); Coronel Sapucaia, 
ao lado de Capitán Bado (Paraguai); Corumbá, ao lado de Puerto Quijarro (Bolívia); Mundo Novo 
vizinha de Salto del Guairá (Paraguai); Paranhos, com Ypejhú (Paraguai) próximo ao limite; Porto 
Murtinho, vizinha de Capitán Carmelo Peralta (Paraguai); e Ponta Porã, que fica ao lado de Pedro 
Juan Caballero (Paraguai). 

O Ministério da Integração Nacional definiu as cidades gêmeas no artigo primeiro da Portaria 
Nº 213, de 19 de julho de 2016, nos seguintes termos:  

 
[...] municípios cortados pela linha de fronteira, seja essa seca ou fluvial, articulada 
ou não por obra de infraestrutura, que apresentem grande potencial de integração 
econômica e cultural, podendo ou não apresentar uma conurbação ou semi-
conurbação com uma localidade do país vizinho, assim como manifestações 
"condensadas" dos problemas característicos da fronteira, que aí  adquirem  maior  
densidade,  com  efeitos  diretos  sobre  o  desenvolvimento  regional  e  a  
cidadania (BRASIL, 2016b). 
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No estado de Mato Grosso do Sul os municípios considerados cidades gêmeas se 

caracterizam por apresentar, com exceção de Corumbá e Ponta Porã, populações entre 10 e 25 mil 
habitantes, com crescimento demográfico pouco significativo. Corumbá e Ponta Porã são, também, 
os municípios com a maior oferta de serviços do comércio, do setor bancário, contábil e de saúde 
dessa porção da fronteira brasileira. As relações de fronteira e elementos culturais traduzem ambos 
lugares em potenciais para o turismo de compra nas cidades vizinhas boliviana e paraguaia, 
respectivamente. Além disso, formam com as cidades lindeiras aglomerações urbanas de 150 a 200 
mil pessoas, marcadas por intensas mobilidades humanas cotidianas. 

Existe uma diferença sutil nessas fronteiras - a distância entre as cidades. Ponta Porã (Brasil) 
e Pedro Juan Caballero (Paraguai) estão lado a lado, bastando atravessar a rua para estar no outro 
país. Corumbá (Brasil) e Puerto Quijarro (Bolívia) estão unidas por uma estrada de aproximadamente 
5 km (Imagem 1 A e B). A passagem pelo limite internacional é diferenciada. De Corumbá para 
Puerto Quijarro existe uma passagem de fronteira, com aduana e fiscalização policial e tributária. De 
Ponta Porã para Pedro Juan Caballero toda a linha internacional representa passagens de fronteira. 
Contudo, as mobilidades territoriais são intensas, frequentes, cotidianas pelas duas fronteiras 
estudadas. 

 
Imagem 1 – Fronteiras Brasil-Bolívia (A) e Brasil-Paraguai (B). 

 
Elaboração: Autor, 2017. 
 
 

Os discursos dos sujeitos coletivos sobre o enfrentamento da dengue na fronteira 
 

Os resultados quantitativos serão apresentados na forma de tabelas. Para os resultados 
qualitativos serão apresentados os discursos dos sujeitos coletivos (DSC) das categorias mais 
lembradas entre os pesquisados. Ao analisar os discursos percebeu-se a necessidade de separar os 
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profissionais de saúde em dois grupos: a) agentes comunitários de saúde, agentes de controle de 
endemias e técnicos da vigilância epidemiológica e; b) enfermeiros e médicos.  

A partir das respostas dos agentes comunitários de saúdes, agentes de controle de endemias 
e técnicos da vigilância epidemiológica de Corumbá e de Ponta Porã obteve-se um conjunto de ideias 
centrais que evidencia o fato de ser fronteira como fator complicador para o controle da dengue no 
seu município. Apenas 7,4% das categorias de discurso em Corumbá e 3% em Ponta Porã não 
sinalizaram a fronteira como um problema. Na Tabela 1 são apresentadas as ideias centrais 
agrupadas em 11 categorias formadas a partir dos discursos e a proporção obtida para cada uma 
delas. 
 
Tabela 1: Distribuição das ideias centrais formadas a partir das respostas dos Agentes 
Comunitários de Saúdes, Agentes de Controle de Endemias e Técnicos da Vigilância 
Epidemiológica segundo categorias, Corumbá e Ponta Porã, 2017. 
 

Categorias Corumbá Ponta Porã 

n % n % 

Sim. Porque no país vizinho não há controle da dengue 61 37,0 49 48,5 
Sim. Por causa do fluxo de pessoas 44 26,7 17 16,8 
Sim. Por ser uma fronteira aberta 17 10,3 9 8,9 
Sim. Porque o país vizinho não possui estrutura adequada 
para combater a doença 

14 8,4 7 6,9 

Sim. Por causa dos diferentes sistemas políticos 3 1,8 10 9,9 
Sim. Porque falta um trabalho conjunto entre os dois 
países 

5 3,0 4 4,0 

Sim. Por causa das diferenças culturais 5 3,0 2 2,0 
Não. Porque o próprio morador não faz sua parte 6 3,7 - - 
Não. Porque nós fazemos nosso trabalho 6 3,7 - - 
Sim. Porque dificulta a busca ativa dos casos de dengue 4 2,4 - - 
Não. Porque um país ajuda o outro - - 3 3,0 
Total  165 100 101 100 

 
Observa-se que tanto em Corumbá como em Ponta Porã, a maioria dos pesquisados acredita 

que o fato de estar na fronteira dificulta o controle da dengue, porque não existe esse controle no país 
vizinho (Quadro 1). Percebe-se que os discursos são praticamente iguais, mudando apenas o país de 
referência.  

 
Quadro 1. DSC - Sim. Porque no país vizinho não há controle da dengue. 

Agentes comunitários de saúde, agentes de 
controle de endemias e técnicos da vigilância 

epidemiológica de Corumbá 

Agentes comunitários de saúde, agentes de 
controle de endemias e técnicos da vigilância 

epidemiológica de Ponta Porã 
Sim. Porque, infelizmente no país vizinho não existe 
controle, ou melhor, programa de controle da dengue. 
A Bolívia não vê a dengue como prioridade. Eles não 
trabalham com prevenção; eles nem tem acesso à 
saúde pública, utilizam a nossa. Nós intensificamos o 
controle, porém o vizinho não faz. Muitas vezes os 
ACE tem que ir lá para ajudá-los a combater o 
mosquito. Eles não têm estratégias de combate ao 
vetor e nem orientam a população. Eles não fazem o 
controle no seu país e isso dificulta o controle na 
nossa região. 

Sim. No Paraguai não tem controle e o mosquito pode 
atravessar. Do lado de lá, a participação da população 
e do poder público é quase zero. O trabalho de 
combate ao vetor no país vizinho não é tão eficiente 
como do nosso lado. Muitas ações são realizadas aqui 
e do outro lado da fronteira não. Aqui no Brasil, faz-se 
o controle e prevenção e lá no outro país não. Lá não 
tem um setor de endemias e aí a gente tem que fazer 
o controle nos dois países. Precisa haver ações dos 
dois lados, pois o mosquito não respeita a fronteira. 

 
A segunda resposta mais lembrada, em ambos os municípios, foi alusiva aos fluxos. A 

porosidade e permeabilidade da fronteira são vistas como um risco à saúde dos nacionais, conforme 
discutida por Peiter (2005; 2007) e Giovanella et al (2007). Nota-se, como no primeiro caso 
apresentado, muita semelhança entre os discursos, apesar de ser outra fronteira, outra complexidade 
territorial (Quadro 2). 
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Quadro 2. DSC - Sim. Por causa do fluxo de pessoas. 

Agentes comunitários de saúde, agentes de 
controle de endemias e técnicos da vigilância 

epidemiológica de Corumbá 

Agentes comunitários de saúde, agentes de 
controle de endemias e técnicos da vigilância 

epidemiológica de Ponta Porã 
Sim. Porque há um fluxo muito grande de pessoas 
que transitam diariamente, tanto do Brasil para a 
Bolívia como de lá para cá. O fluxo de bolivianos é 
muito grande aqui. Muitas pessoas vêm da Bolívia 
com a doença e lá não tem tanto cuidado quanto aqui. 
A área de fronteira proporciona a circulação de 
doenças em nossa cidade, pela rotatividade de 
pessoas que atravessam essa fronteira. Corumbá é 
uma rota de passagem onde entra e sai pessoas de 
vários locais. Isso dificulta o controle da doença. 

Sim. É por causa do fluxo de pessoas. Acontece por 
que tem muitas pessoas que moram no município 
vizinho e passam sempre por aqui. Tem também 
muitos turistas vindos de vários lugares. É uma área 
onde o fluxo de pessoas é muito grande, por ser 
fronteiriça. 

 
Não houve coincidência com a terceira categoria mais importante das ideias centrais dos 

agentes comunitários de saúde, agentes de controle de endemias e técnicos da vigilância 
epidemiológica de Corumbá e de Ponta Porã. Em Corumbá prevaleceu a categoria “Por ser uma 
fronteira aberta”, que em Ponta Porã foi a quarta mais mencionada. Naquele município a terceira 
categoria mais relevante foi “Por causa dos diferentes sistemas políticos”, que em Corumbá foi muito 
pouco significativa. 

O DSC – “Sim. Por ser uma fronteira aberta” dos agentes comunitários de saúde, agentes de 
controle de endemias e técnicos da vigilância epidemiológica de Corumbá foi a seguinte: 

 
Sim. Porque é uma fronteira aberta e isso acaba facilitando a transmissão de alguma 
doença. Não há como controlar a entrada das pessoas e dos vetores na cidade. Os 
bolivianos tem livre acesso à nossa cidade e muitas vezes eles vêm pra cá já 
doentes e isso aumenta o risco da gente também pegar a doença. A fronteira seca 
facilita o trânsito de pessoas e animais. 

 
O DSC – “Sim. Por causa dos diferentes sistemas políticos”, foi construído pelos agentes 

comunitários de saúde, agentes de controle de endemias e técnicos da vigilância epidemiológica de 
Ponta Porã nos seguintes termos: 

 
Sim, porque a gente não conhece a política do outro lado da fronteira. Isso dificulta 
para o município, pois cada país tem suas normas. A gente não controla as 
informações do país vizinho. Não se sabe o método de trabalho deles, ou seja, não 
tem mapeamento da área... Isso tudo influencia para uma boa ação. Não temos 
ideia do plano de trabalho deles. Eles têm diferentes formas de controle, de incentivo 
financeiro e tem diferentes políticas de saúde. Eu não sei como os paraguaios 
trabalham no combate da dengue. É difícil, né? A gente não sabe como é o controle 
de vetores no outro lado. 

 
O fato de ser uma fronteira aberta também apareceu de forma destacada nos discursos dos 

agentes comunitários de saúde, agentes de controle de endemias e técnicos da vigilância 
epidemiológica de Corumbá e de Ponta Porã. Dentre os grupos este foi o único, apesar de pequena 
representação percentual das categorias, que teve uma parcela dos discursos não atribuindo culpa à 
fronteira pelos problemas de controle da dengue. Os enfermeiros e médicos e os gestores foram 
unânimes em perceber dificuldades de controle das doenças em razão de estar num município de 
área de fronteira.  

Destaca-se a diferença de discursos para aqueles que não veem a fronteira como um 
problema. Em Corumbá observaram-se categorias “Não. Porque o próprio morador não faz sua parte” 
e “Não. Porque nós fazemos nosso trabalho”. Em Ponta Porã, a categoria foi “Não. Porque um país 
ajuda o outro”. Essas diferenças podem encontrar explicação nas distâncias entre as cidades. 
Provavelmente o fato de Corumbá não possuir uma contiguidade espacial com Puerto Quijarro possa 
induzir a crença de que garantindo o controle desse lado o risco fica anulado. O mesmo não se 
verifica em Ponta Porã. 

Os enfermeiros e médicos da Estratégia Saúde da Família de Corumbá e Ponta Porã 
apresentaram uma visão diferente dos demais profissionais de saúde, quanto à categoria de 
discursos mais importantes ao considerar a fronteira no controle da dengue. Na Tabela 2 são 
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apresentadas as ideias centrais agrupadas em cinco categorias formadas a partir dos discursos e a 
proporção obtida para cada uma delas. 
 
Tabela 2 - Distribuição das ideias centrais formadas a partir das respostas dos Enfermeiros e 
Médicos da Estratégia Saúde da Família segundo categorias, Corumbá e Ponta Porã, 2017. 
 

Categorias Corumbá Ponta Porã 

n % n % 

Sim. Por causa do fluxo de pessoas 13 33,3 5 25,0 
Sim. Porque o país vizinho não possui estrutura adequada 
para combater a doença 

7 18,0 6 30,0 

Sim. Porque dificulta a busca ativa dos casos de dengue 9 23,1 3 15,0 
Sim. Por causa dos recursos gastos com estrangeiros 6 15,4 4 20,0 
Sim. Por causa das diferenças culturais 4 10,2 2 10,0 
Total  39 100 20 100 

 
O DSC – “Sim. Por causa do fluxo de pessoas” foi a categoria mais destacada entre os médicos 

e enfermeiros de Corumbá e, em Ponta Porã foi a segunda mais lembrada. A ideia de que a livre 
circulação de pessoas pela fronteira dificulta o controle é evidente nos discursos dos grupos 
entrevistados e se aproximam consideravelmente um do outro (Quadro 3). Essa forma de percepção do 
cotidiano corrobora com as observações de Peiter (2007), já tratadas anteriormente, para quem a 
mobilidade humana pela fronteira é, ao mesmo tempo, uma estratégia dos fronteiriços e um problema 
para a vigilância em saúde. 
 
Quadro 3. DSC - Sim. Por causa do fluxo de pessoas 

Enfermeiros e médicos de Corumbá Enfermeiros e médicos de Ponta Porã 
Dificulta porque tem bastante fluxo de gente, tanto indo 
quanto vindo. Os bolivianos entram aqui como se fosse 
outro bairro; as pessoas vão e vem quando querem, às 
vezes duas, três vezes por semana e tem muita gente 
da Bolívia que trabalha aqui. Como é entrada para o 
Brasil, também temos muitos turistas e esse pessoal é 
mais difícil de chegar neles, é uma população flutuante. 
Essas pessoas não acompanham o problema da 
dengue. Elas estão de passagem, não tem essa 
responsabilidade. Eu sempre digo nas reuniões que a 
gente não pode pedir passaporte para o mosquito, não 
tem como. É muito difícil de controlar. 

Sim. É muita gente que vai daqui pra lá e de lá pra cá. 
Por causa dessa movimentação de brasiguaios a 
transmissão é muito maior. Aqui a gente tem muitos 
estudantes que fazem medicina no Paraguai e eles vão 
e voltam todos os dias. A gente trata de ter o controle 
aqui, mas esse pessoal que vai e volta pode adquirir a 
dengue lá e trazer pra cá. Isso não acontece só com a 
dengue, não. É complicado! 

 
O DSC – “Sim. Porque o país vizinho não possui estrutura adequada para combater a doença” é 

a principal categoria de discursos dos enfermeiros e médicos de Ponta Porã e a segunda dos de 
Corumbá. São discursos muito parecidos, baseados no entendimento de que na Bolívia e no Paraguai 
não existem políticas públicas voltadas para a saúde, nem para o enfrentamento da dengue (Quadro 4). 
Em ambos os discursos é evidenciada a necessidade de ajuda dos brasileiros para poder funcionar 
minimamente o controle de vetores de doença. A fronteira sendo vista como espaço de alteridade, como 
já evidenciada por Almeida (2005) e Albuquerque (2010). 

 
Quadro 4. DSC - Sim. Porque o país vizinho não possui estrutura adequada para combater a doença. 

Enfermeiros e médicos de Corumbá Enfermeiros e médicos de Ponta Porã 
Sim, porque lamentavelmente a Bolívia não é atendida 
pelas autoridades de saúde. Eu acho que o trabalho 
daqui é melhor, porque tem agente de endemias, agente 
de saúde, programas da dengue e lá não têm. As 
condições de saneamento básico são muito precárias 
também. Não tem agente de endemias que faz 
campanhas quando tem uma epidemia. Eles não tem 
esse mesmo compromisso com a saúde pública que a 
gente tem, tanto na questão da dengue quanto na de 
outras doenças, como a raiva e leishmaniose. Quem 
vacina os cachorros e os gatos de lá é Corumbá, não por 
bondade, mas para evitar que as doenças cheguem aqui. 

Sim. O Paraguai não tem políticas públicas de saúde. Lá 
do outro lado tem muito em que avançar em relação às 
campanhas de prevenção e manejo da dengue, por isso 
eles vem fazer o atendimento aqui. Os paraguaios tem 
dificuldade, pois eles tem pouca gente, eles não tem 
agentes comunitários e os agentes de endemias são 
poucos. Se não são os agentes de Ponta Porã ajudar, 
não funciona. A fronteira dificulta bastante, acredito que 
tem que ter mais recursos humanos para desenvolver 
um serviço melhor. 
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A segunda categoria de discursos mais relevante dos enfermeiros e médicos de Corumbá foi 

“DSC - Sim. Porque dificulta a busca ativa dos casos de dengue”, pronunciado nos seguintes termos: 
 

Acredito que sim e bastante. Tem gente que vem com dengue e você não sabe dizer se 
adquiriu aqui, ou se a dengue veio da Bolívia para cá. A gente não consegue achar 
esse paciente, esse paciente vem, ele é atendido e diagnosticado com dengue e o 
paciente some, volta para o país dele e depois aparece ou não aparece nunca mais. Os 
bolivianos dão o endereço daqui para serem atendidos, eles pegam uma casa por 
modelo e dizem que todos moram ali. Quando a gente vai atrás desse paciente não 
encontra ele, o endereço é falso. Isso dificulta o controle da dengue. Você não sabe de 
onde ele pegou dengue para fazer um controle, daí ficamos sem saber de onde surgiu o 
foco. É uma série de coisas que a gente precisaria conhecer como se pegou em 
Corumbá, onde pegou, há quanto tempo que pegou, se melhorou. Eles somem e o 
acompanhamento fica difícil. 

 
Quando se analisa o DSC dos entrevistados de Ponta Porã se percebe que não existe diferença 

no conteúdo das falas, mas apenas no grau de importância das ideias centrais. Em Ponta Porã essa 
categoria ficou em quarto lugar. A terceira mais relevante foi o “DSC - Sim. Por causa dos recursos 
gastos com estrangeiros”, assim narrado: 

 
Dificulta. A maioria que mora lá tem documentos brasileiros, então eles vem pra cá para 
serem atendidos aqui. Eles consultam aqui; usam nosso sistema de saúde. O município 
não recebe pra atender eles, mas temos que atender essa população. Daí a gente 
precisa de mais materiais, mais insumos para poder fazer esse atendimento. Muitas 
vezes os próprios brasileiros são prejudicados. Dificulta o atendimento. 

 
Essa categoria ficou como a quarta mais importante para o pessoal de Corumbá. Repetem 

basicamente o mesmo discurso em relação ao atendimento dos bolivianos, destacando os custos e o 
tempo de trabalho como principais problemas evocados pela fronteira. Os discursos que trazem os 
elementos da cultura como responsáveis pelas dificuldades de enfrentamento da dengue nos municípios 
fronteiriços foram os menos importantes do ponto de vista quantitativo. 

Dentre os grupos entrevistados, os gestores foram os que apresentaram maiores 
discordâncias quanto à qualificação da principal categoria de influência nos resultados das ações de 
prevenção e controle de doenças na fronteira. Muito provavelmente, esse resultado ocorre em função 
do número reduzido desses indivíduos em comparação aos demais. Na Tabela 2 são apresentadas 
as ideias centrais agrupadas em quatro categorias formadas a partir dos discursos e a proporção 
obtida para cada uma delas. 
 
Tabela 3 - Distribuição das ideias centrais formadas a partir das respostas dos gestores 
segundo categorias, Corumbá e Ponta Porã, 2017. 
 

Categorias Corumbá Ponta Porã 

n % n % 

Sim. Por falta de recursos específicos  3 33,3 3 42,9 
Sim. Porque dificulta a busca ativa dos casos de dengue -  4 57,1 
Sim. Por ser uma fronteira aberta 3 33,3 -  
Sim. Por causa dos diferentes sistemas políticos 3 33,4 -  
Total  9 100 7 100 

 
Os gestores de Corumbá encontraram a mesma ordem de importância para três categorias 

de discursos: a falta de recursos específicos para atuar em fronteira, o fato de ser uma fronteira 
aberta e a diferença de sistemas políticos entre as bandas territoriais componentes da fronteira. 
Apenas o primeiro deles também esteve nos discursos dos gestores de Ponta Porã, como a segunda 
categoria mais importante. A primeira foi aponta para a dificuldade de busca ativa dos pacientes.  

O DSC – “Sim. Por falta de recursos específicos” dos gestores de Corumbá e de Ponta Porã 
são muito próximos (Quadro 5). O primeiro é menos detalhado, com foco na população boliviana que 
se soma à corumbaense, tanto nas práticas preventivas como assistencialistas. O segundo é mais 
rico em detalhes, relatando a dificuldade do enfrentamento das epidemias no lado paraguaio. Neste 
caso fica evidente as amarras das jurisdições territoriais que limita o uso dos recursos humanos e 
financeiros ao território. Dessa forma o gestor se vê na difícil tarefa de decidir entre o risco de má 
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aplicação dos recursos públicos e suas contas glosadas pelos órgãos de auditorias fiscais e ajudar o 
vizinho a enfrentar uma epidemia, pois disso pode resultar a proteção de sua própria população. 
 
Quadro 5. DSC - Sim. Por falta de recursos específicos. 

Gestores de Corumbá Gestores de Ponta Porã 
Sim. Por causa do orçamento. As maiores dificuldades é 
orçamento. Eu vejo a necessidade de um recurso 
financeiro específico para a área de fronteira. Tem que 
ser diferenciado, não pode ser igual a todos. O nosso 
SUS abraça a todo mundo, porém os recursos nem 
sempre vem nessa amplitude, então a gente acaba 
tendo que arcar realmente com o país vizinho, tanto na 
prevenção quanto à assistência. Isso dificulta muito. 

O recurso é pouco quando a gente soma as duas 
cidades. Se torna pouco porque ele é baseado somente 
para a população aqui. Para município de fronteira 
deveria ter uma verba específica porque o repasse é 
pouco. É um recurso difícil de se utilizar. É difícil gastar 
dinheiro público hoje. É muita burocracia. Quando tem 
uma epidemia do outro lado a gente precisa se preparar, 
então a gente precisa daquele recurso imediato para 
utilizar, gastar, comprar e a gente não consegue. A 
gente sofre bastante. Então as dificuldades vão ser 
sempre essas em relação ao financeiro. 

 
A implementação e efetivação do Sistema Integrado de Saúde das Fronteiras (SIS 

Fronteiras), proposto pelo governo brasileiro em 2004, poderia resolver essas inconformidades. O 
Programa tinha “os objetivos de promover a integração de ações e serviços de saúde na região de 
fronteiras e contribuir para a organização e fortalecimento dos sistemas locais de saúde” (BRASIL, 
2004). Sua adoção no país poderia permitir uma distribuição mais justa de recursos para os 
municípios fronteiriços a partir do conhecimento da real população atendida e de suas demandas. 

As outras duas categorias de discursos mais importantes dos gestores de Corumbá sinalizam 
para o fato da fronteira ser aberta, facilitando os fluxos de pessoas e por conta das diferenças 
políticas e de procedimentos dos gestores da saúde fronteiriça. 

O DSC – “Sim. Por ser uma fronteira aberta”, foi expressado pelos gestores de Corumbá da 
seguinte maneira: 

 
A maior dificuldade é essa fronteira aberta. A circulação de bolivianos aqui na nossa 
cidade é muito grande. Temos a feira que é diária, então essa população flutua, ela 
entra e sai da fronteira todos os dias trazendo as doenças. Por dia entra mais de 
1500 pessoas aqui. E você vê gente entrando por todos os lados. Isso é uma 
dificuldade, você não ter esse controle aí. 

 
O DSC – “Sim. Por causa dos diferentes sistemas políticos” foi descrito nos seguintes termos 

pelos gestores de Corumbá: 
 

As normativas são diferentes. A gente encontra barreira de fazer o trabalho. Se a 
política fosse a mesma e se fossem adotados os mesmos procedimentos seria muito 
melhor, mas é país diferente e as políticas e normas são diferentes. Seria 
interessante de ter um calendário único para as ações de saúde. A mesma política 
de cuidado e prevenção tem que ser adotado nos dois lados. 

 
A categoria de discurso mais importante destacada pelos gestores de Ponta Porã foi o DSC – 

“Sim. Porque dificulta a busca ativa dos casos de dengue”. A dificuldade de acompanhamento dos 
pacientes com residência no outro lado da fronteira reside no medo deles em revelar seu endereço. 
Isso afeta não apenas o combate adequado ao foco da doença, mas também aos números de 
pacientes verdadeiramente atendidos, conforme DSC: 

 
A gente vivencia muitos impasses, muitos indicadores que a gente acaba deixando 
de cumprir ou deixando de ter uma assistência completa principalmente no 
acompanhamento dos paraguaios que são atendidos aqui. Eles tem o receio de 
passar o endereço real. A gente não consegue acompanhar esse paciente e nem 
bloquear o foco da dengue. A gente tem uma rotatividade de endereços muito 
grande que não consegue dar continuidade e acompanhamento a essas pessoas. 
Quando eles dão o endereço certinho a gente entra em contato com o pessoal do 
Paraguai para fazer o acompanhamento lá, mas isso é muito difícil. 

 
Essas diferenças de posturas e práticas apontadas nos discursos dos três grupos 

entrevistados persistem pela falta de uma verdadeira integração entre os gestores fronteiriços. Não 
existe outra forma de enfrentamento dos seus problemas a não ser a cooperação (GIOVANELLA et 
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al, 2007). Deve-se aproveitar estruturas já existentes, como os Comitês de Fronteira (comandados 
pelos cônsules) ou avançar para espaços mais representativos e cooperativos, como conselhos e 
pactuar ações em ambos os lados da fronteira (COSTA e SABATEL, 2014). 
 

 
Considerações Finais 
 

Os discursos dos profissionais e dos gestores de saúde de Corumbá e de Ponta Porã, no 
estado de Mato Grosso do Sul, confirmam que os municípios localizados em área de fronteira não 
podem receber o mesmo tratamento dos governos estadual e federal que os demais localizados no 
interior do país. A fronteira influencia decisivamente nas práticas de controle e prevenção das 
doenças e na assistência em saúde. A conta não fecha: tem mais população a ser atendida do que os 
números de habitantes dessas unidades administrativas. 

Apesar dos municípios estudados ter formação socioterritorial diferente e ser parte de fronteira 
brasileira com países distintos, os discursos dos grupos entrevistados se mostraram semelhantes, 
guardadas as especificidades do ambiente de atuação de cada um. Os agentes comunitários de saúde, 
agentes de controle de endemias e técnicos da vigilância epidemiológica de saúde valorizaram mais 
os problemas atinentes à prevenção e controle; os médicos e enfermeiros, ao trabalho assistencial e; os 
gestores, à utilização dos recursos disponíveis e validação dos indicadores. 

Por fim, conclui-se que qualquer município brasileiro situado em área de fronteira com 
assimetrias de oferta dos serviços de saúde em favor do território nacional contará com incursões 
cotidianas dos moradores vizinhos. São territorialidades (re)criadas a cada movimento novo das 
políticas públicas do país. É preciso diálogo territorial nas fronteiras e pactuação de ações de 
enfrentamento conjunto dos vetores de doenças. Também, é preciso reconhecer as especificidades dos 
territórios fronteiriços e adaptar as políticas públicas para essas localidades. 
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Resumo 
As transformações climáticas projetadas sobre ambiente urbano sem estruturas básicas de 
conservação, engendra um quadro de epidemias em expansão, antes presentes em determinadas 
áreas, agora por todas as regiões brasileiras, confluindo condicionantes socioambientais necessárias 
ao processo. Dessa problemática de saúde pública, junto a Secretaria Municipal de Educação e ao 
Departamento de Geografia da UFPR, o Laboratório de Climatologia da Universidade Federal do 
Paraná promoveu o projeto de extensão SIGDengue que identificou, em análise dos bairros de 
Curitiba, a vulnerabilidade socioambiental ao risco de incidência e propagação do mosquito Aedes 
aegypti e a ocorrência de criadouros. Baseado no método hipotético-dedutivo, buscou-se organizar e 
interpretar as informações geográficas, coletadas no banco de dados do Censo IBGE 2010 e IPPUC 
– Instituto de pesquisa e planejamento urbano de Curitiba, selecionou-se bairros críticos, 
direcionando a aplicação de ações nas escolas de conscientização sobre o controle dos criadouros e 
dinâmicas da doença, com conceitos e perspectiva geográficos para entender como ocorre a 
espacialização da doença e interações sócio-climáticas. Formando uma noção crítica do aluno sobre 
a paisagem, no ambiente de vivência. Como resultados obteve-se o desenvolvimento do senso 
discriminatório, numa perspectiva geográfica, dos alunos na identificação de áreas consideradas de 
risco a epidemias de dengue, criando mapas temáticos localizando tipos de criadouros. 
 
Palavras chave: SIG. Aedes Aegypti. Dengue. Zika. Educação. 
 
 
Abstract 
Climate changes impacts on urban environments with no basic conservation structures creates a 
scenario of epidemics expansion. If in the past it exists on certain areas now exists on all over 
Brazilian regions, with confluence of social and environment conditioners to its development. With this 
public health problem situation, with Municipal Secretary of Education and Geography Department of 
UFPR, Climatology Laboratory of Federal University of Parana promoted an extension project, 
SIGDengue, which identified, with an analysis of Curitiba’s districts, its social and environment 
vulnerability to incident and propagation of Aedes aegypti mosquito and its breeder occurrences. 
Based on hypothetical-deductive method it tried to organize and interpret geographical information 
from IBGE 2010 census and IPPUC (Curitiba’s urban and planning research institute) database, 
selecting districts and directing actions on schools to raise awareness about breeder control and 
disease dynamics, with geographical perspective and concepts to understand the disease 
spacialization and its social and environment interaction. Creating a critical view on the students over 
its living place landscape. As a result, the creation of students critical sense over a geographical 
perspective on identifying areas with epidemics risk and breeder occurrences was achieved, and 
made possible the development of thematic maps with mosquito breeders location and the 
differentiation over its kind. 
 
Key works: GIS. Aedes Aegypti. Dengue. Zika. Education. 
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Introdução 

 

A Organização Mundial da Saúde (2016) estima que 50-100 milhões de pessoas se infectam 
com o vírus dengue em todo o mundo, por meio do mosquito Aedes Aegypti. No Brasil em 2015 
foram mais de 1,5 milhão de casos notificados. Desses, 46.943 só no Estado do Paraná, um aumento 
de aproximadamente 100% em relação a 2014, com 22.701 casos prováveis (SESA-PR, 2016), sendo a 
maioria desses casos identificados como sorotipo DEN-1 (Boletim Epidemiológico, 2015 p.6). Dessa 
forma, os órgãos de Saúde não podem descuidar da prevenção e do tratamento aos infectados, pois 
o vírus se expandiu por todo o território nacional em poucos anos (SESA-PR, 2017). Assim quando se 
fala na efetividade das políticas públicas deve-se pensar como elas são aplicadas no espaço. 
Normalmente se considera o espaço como homogêneo e então as ações de controle do vetor da 
doença são aplicadas de forma igual e não localizada e adaptada à realidade do local. Por isso o uso 
das informações geográficas se torna essencial na identificação de lugares que possuem maior risco e 
assim possibilitar uma estratégica mais efetiva de política pública.  

Em 1996, o Ministério da Saúde implementou o Programa de Erradicação do Aedes aegypti 
(PEAa), e através desse, percebeu-se que o combate ao mosquito não era viável e eficaz a curto e 
médio prazo. A forma de enfrentar o vetor da doença com uso de recursos imediatista, tais como 
inseticida, mostrou-se inexpressiva e prejudicial à população local, o Ministério da Saúde passou a 
utilizar novas formas de combater a doença: “mobilização social e participação comunitária, 
indispensáveis para responder de forma adequada a um vetor altamente domiciliado” (PNCD, 
2002:3). 

No entanto, os registros de casos só aumentaram. O gráfico 1 apresenta a evolução dos casos 
de dengue registrado no estado do Paraná de 1995 a 2012. Há um aumento dos casos ocorridos, que 
pode ter sido decorrente dos diversos fatores socioambientais, desde a urbanização precária, maior 
acesso aos locais de tratamento (acessibilidade aos serviços de saúde), mudanças climáticas e outros. 
Observa-se que a variabilidade dos casos é flutuante, o que acontece também com os fatores de 
influência como o clima, mas aqueles em geral apresentaram-se crescentes. 

 
Gráfico 1: Estado do Paraná: Incidência dos casos de Dengue – 1995 a 2012 
 

 
Fonte: ARAÚJO, 2013 p.47 

 
Araújo (2013) identificou fatores que influenciam a incidência dos casos de dengue: 
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“[...] 2004 a 2006, o número de registros diminuiu [...] em comparação com os anos de 
2002 e 2003. Dentre muitos fatores responsáveis [..] destacam-se como principais: 
maior controle das políticas públicas frente às epidemias e as condições climáticas, 
com quedas mais abruptas das temperaturas, as quais dificultaram a proliferação e 
manutenção dos ciclos virais da dengue. Mesmo os anos de 2004 e 2006 não tendo 
notificado altas taxas [...] dados disponibilizados pela SESA” evidencia “a existência de 
casos de dengue no Paraná [...] nesse mesmo período houve uma importante 
mudança no sistema de notificação da dengue [...] motivo também” para “uma possível 
explicação para a redução drástica dos casos.” (ARAÚJO, 2013, p.73) 

 
A partir do ano de 2012 as notificações dos casos de dengue no Paraná passaram a ser 

elaboradas por semana epidemiológica apresentando os seguintes valores: 
 

Tabela 1: Dados de dengue por semana epidemiológica – Paraná. 

Período Notificações Casos confirmados 

31/2012 a 30/2013 110.774 54.716 

31/2013 a 30/2014 57.075 16.628 

31/2014 a 30/2015 89.968 35.433 

31/2015 a 30/2016 145.757 56.351 

31/2016 a 09/2017* 18.352 542 
* Em andamento. 
 Fonte: Sala de Situação da Dengue/SVS/SESA (SESA-PR, 2017). 

 
A quantidade do número de casos notificados e confirmados no estado do Paraná justifica a 

importância do trabalho de conscientização, pois, trata-se de uma doença amplamente conhecida, 
mas que ainda se apresenta reincidente no Paraná. 

Um fator importante se refere a urbanização, pois a proliferação do vetor é impulsionada por esse 
crescente processo, que se deu de forma desordenada (TAUIL, 2004). Os grandes centros urbanos 
tornam-se favoráveis à dispersão do mosquito Aedes Aegypti devido a presença de esgoto a céu aberto, 
resíduos sólidos domiciliares nas ruas ou nos quintais das casas que podem acumular água, ocupações 
irregulares, baixos níveis de saneamento básico que, geralmente, ocorrem em localidades negligenciadas 
pelo poder público, caracterizadas por aglomerações populacionais de baixa renda. 

Diante de um cenário em que se percebe um aumento de epidemias de dengue, “após o seu 
ressurgimento durante a década de 1980, os registros de casos vêm aumentando consideravelmente 
em anos de epidemias nacionais” (ROSEGHINI, 2013, p.14). Sabe-se que a dinâmica da doença, a 
proliferação do seu vetor, está relacionada às variações climáticas e ao processo de urbanização 
“sobreposto a um planejamento público ineficaz, os quais promoveram a organização de um 
ecossistema desequilibrado.” (ROSEGHINI, 2013, p.16).  

A concentração da população na cidade a torna essencial na análise dos seus impactos à 
vida, oferecendo ambientes ótimos para o criadouro de vetores de doenças. Soma-se aos problemas 
ambientais os problemas sociais, donde os menos favorecidos economicamente são os que menos 
possuem infraestrutura urbana que possibilite uma melhor qualidade de vida, seja no acesso aos 
serviços públicos ou na melhora do ambiente em que se encontram.  

A importância de se analisar as dinâmicas relacionadas à dengue aumenta ao verificar que as 
populações que mais sofrem são aquelas que se encontram em situações desfavoráveis em termos 
de condições de vida (FOGAÇA, 2015). Ou seja, a vulnerabilidade social à doença a torna de grande 
interesse público e a Geografia é capaz de analisar as formas de controlar o vetor e sua relação com 
fatores ambientais, sociais e econômicos, identificando seu caráter espacial.  

A análise de informações geográficas possibilita uma percepção da dinâmica espacial da 
doença de modo que além de medidas de mitigação e controle seja possível ações prévias efetivas 
de combate. Sabe-se que o mosquito vetor necessita de condições climáticas favoráveis para sua 
proliferação, nesse sentido, Roseghini (2013) aponta a importância das áreas da Geografia da saúde 
e a Climatologia no intuito de buscar a relação entre clima e saúde: 

 

Dessa forma, para as indagações ligadas às doenças transmissíveis por vetores, 
como a dengue, deve-se ter um olhar sobre as questões, do homem com o seu meio, 
as quais levam em consideração uma grande variedade de fatores geográficos, tanto 
de ordem abiótica e física (clima, altitude etc.) como de ordem biótica e social 
(evolução do mosquito, urbanização etc.), dos quais são responsáveis pela formação 
de ambientes vulneráveis e de risco para o aparecimento da doença. (ROSHEGHINI, 
2013, p. 26) 
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Mendonça et al (2004), mostra a espacialização da dengue no estado do Paraná, de 1995 a 

2001, com a ocorrência principal nas localidades do norte e oeste, com clima anual mais quente e 
úmido, mas, ao passar dos anos, começam a se registrar casos de dengue nas localidades mais ao 
sul, onde o clima anual é mais frio.  

 
“As mudanças climáticas percebidas em todo o Paraná, sobretudo aquelas sofridas 
por Curitiba, e o aumento na temperatura registrado nos últimos anos, pode ser 
favorável à elevação na ocorrência da dengue, em virtude de tal aquecimento. O 
aumento das precipitações, aliado ao aumento das médias termais, também seria 
favorável à intensificação do risco de se adquirir dengue, pois com uma maior 
quantidade de chuva, os locais com água limpa e parada nos quais os mosquitos 
transmissores depositam seus ovos aumentariam. Isto talvez ajude a explicar a 
ocorrência dos primeiros casos autóctones de dengue justamente no ano com verão 
mais quente dos últimos vinte anos (2002).” (Mendonça et al, 2004, p.10) 
 

Levando em consideração esses fatos, foi elaborado o projeto de extensão universitária 
intitulado “SACdengue–SIGdengue: Interação Universidade–Comunidade para o controle de 
epidemias de dengue”, vinculado ao Laboratório de Climatologia, do Departamento de Geografia – 
Universidade Federal do Paraná. O projeto consiste em trabalhar educação ambiental em colégios 
públicos de Curitiba, com objetivo de identificar e combater a proliferação do Aedes Aegypti. 

O objetivo deste trabalho é apresentar como foram elaborados os mapeamentos das áreas de 
vulnerabilidade de Curitiba, que, posteriormente, serão utilizados no desenvolvimento do projeto. O 
conceito de vulnerabilidade considerado segue a Estrategia Internacional para la Reducción de 
Desastres (EIRD), definido como condicionantes determinados por  fatores ou processos físicos, 
sociais, econômicos e ambientais que aumentam a suscetibilidade de uma comunidade ao impacto 
de ameaças (VIGIDESASTRES, 2004). 
 Mediante hipótese e dedução avaliou-se as áreas de maior risco e vulnerabilidade à dengue 
nos bairros de Curitiba considerando que a vulnerabilidade para dengue pode ser similar a outras 
doenças, como a leptospirose humana, que apresenta como condicionantes socioambientais, o 
esgotamento sanitário, o lixo, a fonte de água, a condição de moradia, a ocorrência de episódios de 
inundações e alagamentos, a alfabetização, a renda, dentre outros fatores. “A integração desses 
fatores permite evidenciar indicadores compostos da doença no espaço-tempo, nesta pesquisa 
adotada pelo termo de risco e vulnerabilidade.” (BUFFON, 2016, p.9) 

Buffon (2016) identificou bairros com maior vulnerabilidade permitindo a concentração dos 
esforços de controle e combate à leptospirose humana, evitando que bairros que não possuam 
vulnerabilidade recebam ações como medida desnecessária.  

Elencando tipos de criadouros, entendendo o significado de vulnerabilidade socioambiental e 
suas condicionantes, traz-se uma definição desta dimensão na geografia: 

 
“a dimensão socioambiental da geografia - ou geografia socioambiental, parte de uma 
perspectiva de que os problemas ambientais são em sua essência sociais, que 
emanam e evocam princípios humanos, que eles são resultantes da apropriação 
diferenciada da natureza pelos diferentes sistemas sociais; que, por estas condições, 
são inerentes aos homens e que, para sua análise, devem envolver essencialmente 
estes organizados socialmente.” (MENDONÇA, 2002, p.3) 
 

A espacialização da dengue, localizando a ocorrência de suas condicionantes, se torna 
importante ao mostrar a distribuição da doença sobre o espaço de modo que facilita a concentração 
de esforços de prevenção e combate nas áreas mais vulneráveis da cidade de Curitiba. 

  
Procedimentos Metodológicos 
 
 Utilizou-se como base o método hipotético dedutivo, que segundo Marconi e Lakatos (2002) 
parte de teorias consideradas gerais e universais (como os condicionantes da dengue) para explicar 
os fatos e sua ocorrência em fenômenos particulares. 
 Tratando-se de um projeto de extensão, é fundamentada a pesquisa de campo ou pesquisa 
experimental qual observa os componentes do meio em função de relações in loco que são trazidas 

em laboratório e analisadas (SPINK, 2003).  Assim sendo, os conhecimentos adquiridos em pesquisas 

bibliográficas foram repassados à comunidade para que fossem reproduzidos no meio.  
Com base em Buffon (2016), aplicando metodologia semelhante para as condicionantes 

socioambientais da dengue, pretendeu-se identificar os bairros mais vulneráveis à doença para então 
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fazer a seleção daqueles em que a aplicação das ações do atual projeto se tornariam eficientes. 
Assim foram elaborados mapas para o município de Curitiba, porém, levando em consideração o 
acesso e disponibilidade de escolas para execução das atividades, tendo assim, como prioridade as 
áreas localizadas próximas ao Centro Politécnico, campus da Universidade Federa do Paraná, 
localizado no bairro Jardim das Américas. 

Os mapas evidenciaram os aspectos socioambientais favoráveis à proliferação do mosquito. 
Foram utilizados os dados do Censo do IBGE de 2010, relativizados, classificando de acordo com o 
valor os setores censitários, e sobre esses dados foi sobreposto a divisão de bairros do município. 
Para tanto, foram utilizados os softwares Microsoft Excel 2013, para tratamento dos dados, e ArcMap 
10.2.2 para a criação dos mapas temáticos. 

De acordo com o mapa síntese de vulnerabilidade socioambiental, foram selecionados os 
bairros Cajuru, Tarumã, Prado Velho, Uberaba e Parolin e, dentro dessas localidades, foram 
selecionadas pela Secretaria de Educação do município as escolas Linneu Ferreira do Amaral, Maria 
Marli Piovezan, Ko Yamawaki, Noely Simone de Ávila. Cada escola selecionou uma turma do período 
vespertino (do ensino fundamental I); as aulas presenciais foram iniciadas em junho de 2016 com a 
atuação de, pelo menos, dois estudantes participantes do projeto de extensão. 

Para a aula prática sobre dengue, foram elaborados mapas do entorno de cada escola 
selecionada que, posteriormente, foram utilizados na dinâmica de encontrar locais com risco de 
proliferação do mosquito. 

A aplicação do projeto foi organizada em três aulas: o primeiro encontro foi de aula teórica para 
situar o professor da turma sobre os debates atuais sobre a doença e contextualizar o projeto frente à 
situação de epidemias no Paraná e no Brasil. O segundo, utilizado para aplicação de aula teórica com 
as crianças, baseados nos condicionantes socioambientais da doença. No último encontro, os alunos 
aplicaram a legenda adesiva que indicava tipos de criadouros no mapa do entorno da escola 
trabalhada. 
 
 
Resultados e Discussões 
 
Bairros com vulnerabilidade socioambiental à ocorrência da dengue 

 
Como mencionando anteriormente, os condicionantes de características sociais, econômicas e 

ambientais contribuem para a proliferação do vetor da dengue, Aedes aegypti. A espacialização 
dessas condicionantes possibilita identificar populações mais vulneráveis, ou seja, localizadas em 
áreas de maior vulnerabilidade socioambiental. As variáveis utilizadas para determinar o nível de 
risco foram os domicílios afetados por inundações, domicílios com lixo no logradouro e domicílios 
sem coleta de lixo. As figuras 1, 2, e 3 mostram os mapas produzidos desses dados na escala do 
município de Curitiba e do detalhe da área de interesse. Foi considerado que o foco é a 
conscientização sobre a localização de criadouros e controle da doença por meio da eliminação 
desses, por isso, selecionou-se condicionantes que influenciam diretamente na sua ocorrência. 
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Figura 1 – Domicílios atingidos por inundações 2007 a 2012 

 
Fonte dos dados: IPPUC 2012 
 

A água, fundamental no ciclo reprodutivo de diversas espécies, como o Aedes aegypti, 
quando depositada e acumulada, cria ambiente propício ao desenvolvimento desse mosquito. Sendo 
que, as campanhas de saúde pública e de controle à dengue, focalizam principalmente o combate 
aos ambientes favoráveis à proliferação do Aedes Aegypti. 
 
Figura 2 – Domicílios com lixo no logradouro (IBGE 2010) 

 
Fonte dos dados: Censo IBGE 2010 
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A variável Domicílios com lixo no logradouro (IBGE 2010) indica áreas de acúmulo de 

possíveis criadouros, quais agravam a situação de forma a aumentar a taxa de reprodução do Aedes 
aegypti. A oviposição realizada pelo mosquito é dada de acordo com a disposição dos criadouros, 
essa influencia nas distâncias percorridas pelo mosquito. 

 
Figura 3 – Domicílios sem coleta de lixo 

 
Fonte dos dados: Censo IBGE 2010 
 

Com o condicionante “domicílios sem coleta de lixo”, foi possível identificar áreas quais são 
negligenciadas pelo poder público. A situação de não coleta dos lixos propicia a eliminação desses de 
forma incorreta, como incineração a céu aberto ou descarte em terrenos impróprios, gerando 
criadouros e condições favoráveis à quadros epidêmicos. 

Na espacialização dos condicionantes a variabilidade fica evidente com algumas regiões com 
uma concentração maior de cada situação, assim, pode-se pensar que uma política pública que atue 
homogeneamente no espaço teria uma quantidade de recursos desperdiçadas. Assim essas 
informações possibilitam que o esforço seja seletivo e concentrado. Com o objetivo de selecionar 
escolas localizadas nas regiões com maior vulnerabilidade socioambiental, produziu-se um mapa, 
figura 4, com a síntese das três variáveis selecionadas e sobreposto ao resultado as áreas de 
alagamento mapeadas pelo IPPUC (2001) e a localização das escolas municipais. Para a 
combinação cada condicionante teve o mesmo peso atribuído. 

Com base no mapa foram identificados alguns bairros em situações mais críticas, Cajuru, 
Tarumã, Prado Velho, Uberaba e Parolin. Esses bairros foram sugeridos à Secretaria Municipal de 
Educação para que, a partir deles, as escolas pudessem ser selecionadas para a realização das 
ações de prevenção e conscientização. A figura 5 mostra a localização das escolas (círculos 
vermelhos) sobre o mapa de vulnerabilidade. Outro fator, que foi considerado na escolha das escolas, 
foi o perfil dos professores que iriam atuar em parceria com os alunos graduandos em Geografia e, 
assim, avaliar as atividades sugeridas. 
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Figura 4 – Vulnerabilidade socioambiental a criadouros da dengue e localização de escolas. 

 
Fonte dos dados: Censo IBGE 2010; IPPUC 2012. 
 
Figura 5 – Localização das escolas selecionadas. 

 
Fonte dos dados: Censo IBGE 2010, IPPUC 2012 
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Ação nas escolas, prevenção e conscientização a partir da perspectiva geográfica 

 
O diferencial das atividades realizadas na escola foi a perspectiva do olhar geográfico, ou seja, 

a aplicação do conhecimento geográfico na compreensão de um problema que afeta a qualidade de 
vida dos alunos, principalmente de escolas situadas áreas negligenciadas pelo poder público. Assim a 
conscientização do aluno é dada sobre a análise crítica da paisagem onde vive, tendo uma ampla 
perspectiva na utilização de mapas que possibilita o desenvolvimento de uma percepção de 
localização dos elementos de interesse, no caso, os locais que propiciam a manifestação de focos do 
mosquito da dengue. A atuação nas escolas contou com uma exposição teórica sobre criadouros, as 
dinâmicas entre o mosquito da dengue e o espaço e, para tanto, contou com atividades práticas com a 
produção de croquis de localização da escola e a aplicação de legenda sobre mapas do entorno delas. 

A atividade que consistiu da produção de um croqui foi direcionado logo após a exposição 
teórica com a finalidade  de que o aluno localizasse possíveis criadouros no trajeto da sua casa até a 
escola. Essa atividade não possibilitou ampla abrangência, deixando de contemplar alguns alunos, 
devido a localização de suas moradias e as formas de deslocamento desses serem diversas, porém, o 
exercício realizado objetivava iniciar a criação de uma percepção de espacialidade no aluno, para que 
começasse a atentar locais de interesse na paisagem durante o trajeto da escola até em casa. A figura 
6 mostra uma sequência de fotos com alguns resultados da atividade de croqui de localização. 

 
Figura 6 - Croquis de localização 

 
Fonte dos dados: SACDENGUE-SIGDENGUE 2016 
 

A segunda atividade consistiu na aplicação conjunta de uma legenda, que contemplou 
símbolos que representavam criadouros do mosquito, sobre um mapa detalhado do entorno da 
escola que possivelmente compreendesse as moradias dos alunos, que em sua maioria situavam-se 
próximas à essa. A figura 7 mostra um mapa criado para uma das escolas. A construção do mapa foi 
realizada através de vetorização de imagens de satélite do Google Earth no software Qgis 2.14.1. As 
feições foram simplificadas, mas mantiveram um padrão que possibilitasse o reconhecimento das 
localidades. Assim a classificação foi construída com elementos reconhecíveis na paisagem local, a 
classe “Telhado”, nas variações telha e outros materiais, nas cores marrom e cinza, aplicando 
hachura para diferenciação das coberturas ao nível do solo. Também as classes “Calçada” e “Pátio”, 
ambos nas variações concreto e grama, diferenciando o espaço público e privado em cores cinza e 
verde. E, por fim, as classes “Terra” e “Rua”, marcantes na paisagem, assim como a variável “Rio”, 
fornecem ao mapa pontos base para localização. 

Sobre esses mapas, impressos em tamanho A2, se deu aplicação da legenda, que foi 
produzida em papel adesivo, possibilitando os alunos localizarem locais com possíveis criadouros do 
mosquito. A legenda possuía os itens ferro velho, lixo plástico, pneu, entulho, vasos, calhas, poço, 
bromélia e caixa d’água. Colando a etiqueta da legenda em um local específico do mapa o aluno 
reconhecia a paisagem que via no entorno da escola como possível criadouro do mosquito e então 
marcava, exercitando assim um pensar geográfico multiescalar. A figura 8 mostra o resultado com o 
mapa da figura 7 após a atividade. 
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Figura 7 – Mapa detalhado do entorno da escola 

 
Fonte dos dados: SACDENGUE-SIGDENGUE 2016 

 
Figura 8 – Resultado da atividade de aplicação da legenda. 
  

 
Fonte dos dados: SACDENGUE-SIGDENGUE 2016 
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Com os mapas gerados pelo projeto, exemplificado pelo mapa da Escola Municipal Kó 

Yamawaki, observa-se grande quantidade de criadouros distribuídos tanto nos arredores das escolas, 
quanto dentro do perímetro das mesmas. Ressalta-se que a união de criadouros e de condições 
climáticas favoráveis, somada à quantidade de fluxos de pessoas advinda deste tipo de construção, 
potencializa os risco de epidemias e agrava o quadro de saúde pública dessas regiões socialmente 
periféricas. 

 
 

Considerações Finais 
 
 Antes das considerações sobre o trabalho em si, é fundamental ressaltar a importância das 
noções geográficas para os trabalhos quais lidam com uma perspectiva espacial. Durante toda a 
execução das aulas teórica e prática, os conceitos geográficos deram embasamento e consolidaram 
o entendimento dos alunos. Apresenta-se, assim, efetividade no que se refere ao ensinamento e 
repasse do conteúdo ligado à saúde pública que, no caso desse projeto de extensão, ocorreu no 
ensino fundamental I. 

A aplicação do conhecimento geográfico deu-se em dois momentos principais, expostos 
neste artigo. O primeiro foi a espacialização de um fenômeno a fim de compreender suas dinâmicas; 
no caso, a vulnerabilidade socioambiental à ocorrência de criadouros do mosquito, o que permite 
identificar locais em situações mais críticas, e assim direcionar esforços de maneira efetiva com 
medidas de controle e prevenção das ocorrências. O segundo momento foi a introdução da 
perspectiva geográfica na ação de conscientização, possibilitando o desenvolvimento do senso de 
localização e análise crítica na formação de cidadãos que contribuirão para a manutenção da 
qualidade de vida do local onde vivem. 

A relação de aspectos sociais, econômicos e ambientais a fim de compreender as dinâmicas de 
um fenômeno e ainda espacializá-los, possibilitou uma atuação sobre esse de forma efetiva. Assim 
como o espaço, as formas que a sociedade se utiliza dele são heterogêneas, por isso saber direcionar 
esforços de prevenção, de controle e mitigação é essencial a impactos mais efetivos. Sobre o que foi 
exposto seria mais custoso considerar todas as escolas como tendo o mesmo risco socioambiental, 
possibilitando que qualquer uma fosse escolhida, e seria menos efetivo, se a ação de conscientização e 
prevenção ocorresse em uma escola localizada em ambiente com pouco ou nenhum risco de formação 
de criadouros do mosquito da dengue, o conteúdo estaria mais distante da paisagem local e, portanto, 
teria menos efeito na apreensão do conhecimento. 

A perspectiva geográfica de um fenômeno inclui uma análise crítica da paisagem e uma 
percepção sobre a localização desta em várias escalas, e para essas o mapa é a ferramenta ideal. Para 
um indivíduo saber onde está e compreender como um fenômeno o corre no local onde vive ou 
frequenta permite que tenha uma postura mais ativa e efetiva sobre. Saber onde as coisas podem 
ocorrer possibilita o indivíduo uma interação maior com o ambiente e abre a possibilidade de 
compreensão da relação com outros aspectos que contribuem para que o ambiente se encontre em tal 
estado. A percepção espacial e de localização e os instrumentos, como o mapa, permitem que o 
indivíduo empodere-se nas relações com o meio o qual está inserido. Nesse sentido, constatou-se a 
maior interação dos alunos com o entorno das escolas trabalhadas, por proporcionar o momento de 
reflexão sobre os possíveis criadouros e, em seguida, a marcação desses locais especializados, 
contribuindo para a efetivação do projeto de extensão universitária. 
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Resumo 
Entendendo as características ambientais como condicionantes ou limitantes a proliferação de 
determinadas patologias, entre elas a dengue, esse trabalho, inserido dentro do projeto “Clima 
Urbano e Dengue nas cidades brasileiras”, teve como objetivo especializar as condições 
socioespaciais favoráveis a ocorrência de focos de dengue em Curitiba-PR. Apesar da cidade não 
apresentar comportamento epidêmico, casos autóctones foram registrados nos últimos anos. Alguns 
cenários de mudanças climáticas apontam que a ampliação da faixa de temperatura tropical levaria  a 
ampliação da área de habitat do Aedes Aegypti, atingindo cidades como Curitiba. Para a construção 
do mapa, foi utilizado o método da análise multicritério e síntese cartográfica (SAMPAIO, 2012). Com 
base em dados retirados do Censo de 2010, foi produzido um índice de vulnerabilidade a ocorrência 
de focos de dengue na escala espacial do setor censitário. Com isso pode-se identificar quais áreas 
dentro do recorte municipal carecem de mais atenção quanto a dengue, ainda se situações com 
maior risco climático se efetuarem futuramente.  
 
Palavras chave: Dengue, Ambiente Urbano, Análise Multicritério, Curitiba. 
 
 
Abstract 
Understanding the environmental characteristics how conditioning to the proliferations of many 
diseases, among then, the Dengue, this research, inserted in the project “Urban Climate and Dengue 
in Brazilian cities”, had as objective spatialize the socio and spatial conditions propitious to occurrence 
of Aedes Aegypti’s born sites in Curitiba/PR. Although the city doesn’t present epidemic behaviour, 
autochthonous cases have been detected in the last years. Climate changes scenarios demonstrates 
that the enlargement of tropical layer of temperature would increase the enlargement of the Aedes 
Aegypti’s habitat, reaching cities like Curitiba. To the map construction, we utilized the Multicriteria 
Analysis Method and cartographic synthesis (SAMPAIO, 2012). Based in data from the 2010’s 
census, we produced a index of vulnerability to occurrence of dengue born sites for census sector 
spatial scale. With that, we identify which areas inside the municipal perimeter have more lack of 
attention to dengue disease, even if worst climate risk situations happen in future.  
 
Key works: Dengue, Urban Environmental, Multicriteria Analysis, Curitiba. 
 
 
Introdução 
 

Talvez uma das formas mais cabais da influência do meio-ambiente no homem se dê na 

relação entre o ambiente em que vivemos e a nossa saúde, o que nos faz questionar a relutância das 

ciências da saúde durante tanto tempo no paradigma biológico em detrimento do espaço como 

elemento de análise, focando mais no organismo causador da patologia que o meio pelo qual ela se 

desenvolve. 

Neste sentido, trabalhos do âmbito da Geografia da Saúde, isto é, que analisem os 

problemas patológicos evocando o critério espacial e a análise mulitiescalar são essenciais. Segundo 

Medronho “uma vez que o processo saúde-doença reveste-se também de uma dimensão espacial, a 

Geografia representa um importante papel na pesquisa em saúde” (MEDRONHO, 1995, p. 191 apud 

PAULA, 2005, p. 13). 

O espaço afeta a saúde dos indivíduos de diversas maneiras, e o clima se coloca como um 

dos elementos ambientais que a influenciam diretamente (MENDONÇA, 2001, p. 46). Os aspectos 

climáticos que mais afetam os indivíduos, no que tange ao processo de transmissão de doenças são, 

segundo Rouquayrol, a temperatura do ar, a umidade relativa e a precipitação pluviométrica 
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(ROUQUAYROL,1999, p. 98 apud PAULA, 2005, p. 17).  Da mesma maneira, o espaço que é 

socialmente construído, doravante denominado como dimensão sócioespacial, é construído de forma 

desigual, gerando em sua dialética, regiões mais favoráveis a promoção da saúde e outras menos.  

No mesmo sentido, Max Sorre (1984) entende que a saúde humana e o meio interagem a 

partir de três complexos, o climático, compreendido pelo tempo e pelo clima, o complexo vivo, que 

integra as espécies animais e vegetais que coexistem com o ser-humano e o complexo social, 

resultado das dinâmicas humanas, e da forma como esses se distribuem nos diferentes grupos 

sociais.  

A dengue é, há algumas décadas, uma patologia recorrente na maior parte do Brasil, bem 

como na maioria do mundo tropical, resultado de condições ambientais propícias somadas a uma 

vulnerabilidade causada pelo padrão de urbanização aqui praticado, ressaltado principalmente pela 

ausência de planejamento (ROSEGHINI, 2013).  

Percebe-se já, que ao pensarmos as doenças metaxênicas, isto é, essas que necessitam de 

um vetor para a sua proliferação, é imprescindível abordar a ecologia do vetor, e sua relação com as 

condicionantes ambientais naturais, como o clima, juntamente com as características do espaço 

construído e com o ser-humano.  

Dessa forma o que buscamos com o presente estudo foi a caracterização de condicionantes 

ambientais e sociais propícias a criação e manutenção de focos do mosquito Aedes Aegypti, vetor 

não só da dengue mas de doenças como a Chikungunha e o Zika Virus, procurando identificar, dentro 

da cidade de Curitiba, as áreas mais vulneráveis a ocorrência dessas enfermidades.  

Primeiramente iremos discorrer sobre as motivações teóricas que sustentam esse trabalho, 

isto é, como entendemos o conceito de risco e vulnerabilidade dentro de uma perspectiva espacial, e 

como as condicionantes espaciais (ambientais e sociais) se relacionam na produção de espaços mais 

propícios ao aparecimento da dengue.  

Em sequência discutiremos a metodologia utilizada para a espacialização das 

condicionantes, a Cartografia de Síntese baseada na análise multicritério proposta por SAMPAIO 

(2012), bem como a construção dos mapas apresentados. Por último pretendemos realizar a 

comparação dos resultados encontrados com os dados oficiais da secretaria de saúde de Curitiba, 

referente as notificações de dengue.  

 
 

Revisão Bibliográfica 
 

Segundo Buffon (2016), os riscos de dimensão espacial podem ser divididos em três 

categorias, naturais, englobando os riscos naturais e aqueles “decorrentes dos processos naturais 

agravados pela atividade humana e pela ocupação do território” (Ibid. p. 34), sociais, que resultam da 

má distribuição de recursos entre os grupos sociais e os riscos tecnológicos. Sendo difícil algum 

fenômeno se relacionar a uma única classe de riscos, admite-se a denominação de risco híbrido para 

caracterizar aqueles onde uma inter-relação entre as categorias está presente.  

A partir da abordagem sistêmica, que se torna o paradigma dominante dentro da área física 

da Geografia na segunda metade do século XX, o entendimento dos fatores de forma relacionada na 

ideia do meio ambiente se torna muito mais concebível. É neste sentido que Carlos A. F. Monteiro 

propõe entender o clima da cidade como uma produção da própria aglomeração urbana, a partir do 

Sistema Clima Urbano (MONTEIRO, 1976). Da mesma maneira, Mendonça (2004) na proposta de 

um Sistema Ambiental Urbano (S.A.U.), procura entender o meio ambiente produzido pela cidade 

considerando as interações entre a sociedade e a natureza, em uma perspectiva socioambiental.  

Dentro da abordagem do S.A.U., Mendonça entende os riscos como “fenômenos imbricados 

de contingências que desestabilizam as condições de vida das sociedades urbanas”, correspondendo 

a fatores de ordem natural e social (2010, p. 156 apud BUFFON, 2016). Ligado de maneia intrínseca 

a noção do risco, as vulnerabilidades “explicitam diferentes condições de exposição e de fragilidade 

de grupos sociais aos riscos” (Ibid.), sendo portanto o resultado da exposição de determinado grupo 

social a condições de risco. A adaptação, bem como resistência e resiliência serão  
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De acordo com Hayden (2010 apud ROSEGHINI, 2013, p. 24), a transmissão da dengue é 

causada por diversos fatores, dentre os quais, o clima. O vírus da dengue é transmitido pela picada 

de fêmeas do Aedes, gênero da filo Arthropodae que engloba diversas espécies, das quais se 

destaca a Aegypti, extremamente adaptada ao mundo urbano e a Albopictus, mais comum em zonas 

rurais e semiurbanas (CHAN, et al., 1971 apud SIVANATHAN, 2006). Se tratando de doenças 

metaxênicas, as condições ambientais são determinantes para a propagação. Como aponta Oliveira, 

“o desenvolvimento dos vetores bem como a multiplicação do agente patogênico nestes hospedeiros 

estão estritamente ligados ao meio geográfico especialmente às condições climáticas” (OLIVEIRA, 

M., 2006, p. 35).  

Dessa maneira, o clima desempenha papel essencial na distribuição do mosquito tanto em 

escala global, quanto na escala local/regional. Segundo a Organização Mundial de Saúde (WHO, 

2012), o Aedes se distribui entre as isotermas médias anuais de 20°C, principalmente compreendidas 

entre as latitudes 35° N e 35° S, ou seja, o mundo tropical. 

Na escala regional/local, diversos estudos corroboram os efeitos das condições climáticas na 

incidência da dengue. Segundo Johansson (2009, p. 25), enquanto a precipitação regula a 

abundância do vetor, produzindo criadores e focos de reprodução, a temperatura influencia 

diretamente a sobrevivência do mosquito, e também seu desenvolvimento e capacidade reprodutiva, 

sendo o intervalo térmico ótimo para o Aedes durante todas as suas fases do seu desenvolvimento, 

ocorrendo entre 20°C e 30ºC (Tun-Lin et al., 2000 apud MORIN, C., COMRIE, A., ERNST, K, 2013, p. 

1266). 

No entanto, mesmo o clima perfeito para o Aedes, e dessa forma para a ocorrência da 

dengue pode ser mitigado através de ações antrópicas de controle dos criadouros, o que se mostra 

como uma grande dificuldade na realidade de muitas cidades brasileiras, carecendo de planejamento, 

saneamento básico e coleta de lixo, e faltando a população informação adequada sobre a doença. 

Quando esse cenário se soma a condicionantes climáticas propícias, o resultado são as epidemias 

que viram notícia todo ano.  

Dessa forma fica claro que os espaços propícios para ocorrência e propagação da dengue e 

outras arboviroses transmitidas pelo Aedes são compostos por características propícias de ordem 

climática e socioambiental, como aponta Roseghini (2012), Paula (2005) e Aquino Júnior (2010).  

Em estudo similar ao que pretendemos realizar, Perez Martinez (2003), na determinação da 

vulnerabilidade espacial a ocorrência da dengue em Havana, foi levado em conta macrofatores, isto 

é, a “associação a contextos ambientais e sociais favoráveis a difusão da enfermidade” e 

microfatores, ou seja, aqueles associados a proliferação dos focos e a reprodução do vetor. No 

primeiro, foram consideradas as seguintes variáveis: densidade da população; frequência do 

abastecimento de água; disposição de resíduos sólidos; condições não favoráveis de habitação; 

estado da rede viária e terrenos baldios, enquanto para o segundo os ciclos de reprodução do vetor.  

Para o calculo do índice, também foi somada a presença de hotéis e turistas com o objetivo 

de verificar a vulnerabilidade a introdução do vírus, interessante característica a ser levada em conta 

em cidades que não apresentam comportamento epidêmico e muitos casos autóctones, como 

Curitiba. No entanto, por ora, esse estudo irá se limitar aos macrofatores acima descritos, divididos 

entre condicionantes climáticas e sócias.   

Entendendo os fatores considerados como de interferência causal na reprodução do vetor, e 

consequentemente da doença, estes conformam as situações de risco. Esses riscos, por sua vez, 

segundo Mendonça (2010, apud BUFFON, 2016), conforme sua exposição a determinados grupos 

sociais, configurarão diferentes condições de vulnerabilidade com os mesmos. Dessa maneira, ao 

tratarmos aqui de vulnerabilidade espacial, estaremos lidando com a exposição a condições 

sócioespaciais (presença de lixo, abastecimento de água, terrenos baldios) e climáticas favoráveis a 

ocorrência de criadouros do mosquito.  

Não há de se negar que existem outras condicionantes que poderiam ser consideradas, 

como o conhecimento das populações sobre a doença, importantes no entendimento das situações 

de resiliência e resistência aos riscos apresentados. Pretende-se em etapas posteriores da pesquisa 

focar a atenção nesses aspectos.   
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Caracterização do local do estudo 

 

Como várias metrôpoles brasileiras Curitiba também foi uma cidade que se enquadrou no 

processo da urbanização corporativa, num fenômeno que aliou uma rápida concentração 

populacional e crescimento horizontal com pouco ou nenhum planejamento. No caso da capital 

paranaense, muito embora os planos diretores empregados na cidade nas décadas posteriores de 

1960 focalizassem a população central, as áreas metropolitanas cresceram sem a devida atenção.  

 
Fig. 1 Cartograma de localização de Curitiba 

Elaboração: “O autor”. 2017 

 

O tipo climático de Curitiba é o mesotérmico dominado por sistemas tropicais e polares, 

classificado por Koppen como Cfa, subtropical sem estações secas, com precipitações constantes 

(MENDONÇA, 2005).  

De acordo com os dados históricos do Instituto Nacional de Meteorologia, a média térmica 

de Curitiba na última normal climatológica (1961-1990) foi igual a 16,8 ºC, sendo Fevereiro o mês 

mais quente, onde a média das temperaturas máximas foi 26,7ºC, dessa forma não configurando um 

clima propício, no que tange a temperatura, para a reprodução do Aedes Aegypti. No entanto a 

constatação de casos autóctones da doença nos leva a crer que essas condicionantes não 

permanecem iguais, aliadas ainda ao processo de formação de um campo térmico, que no caso de 

Curitiba colabora para a configuração de condições de temperatura propícias para o desenvolvimento 

do vetor da dengue. 

 

 

Materiais e métodos 

 

Os dados que subsidiaram a análise foram obtidos por meio do censo de 2010 realizado 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponíveis no site do mesmo. A malha 

referente aos setores censitários de Curitiba também foi obtida da mesma forma. Todos os cálculos 

estatísticos que possibilitaram a criação do mapa foram realizados no software Excel, e 

posteriormente geoespacializados através do ArcGIS 10.0.  
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 Cartografia de síntese e análise multicritério 

 

Os mapas são uma das principais ferramentas utilizadas pela Geografia para representar os 

fenômenos nela estudados, e sendo um elemento de comunicação visual, devem permitir uma 

compreensão adequada por parte de seus usuários, congruentes com os objetivos do estudo que o 

suporta. 

É neste sentido, que Sampaio (2012) nos apresenta os procedimentos de realização de 

uma álgebra de mapas composta por análise multicritério como ferramenta para a produção de uma 

síntese cartográfica. Nesta é possível a sintetização de um número ilimitado de atributos 

quantitativos, de interesse muito grande quando lidamos com índices graduados, como o risco e a 

vulnerabilidade.  

A análise muiticritério pode também ser utilizada para medir níveis de fragilidade social, 

como demonstra Santos (et. Al, 2012), no estudo realizado para o município de Viçosa. Contudo, é de 

muita valia para a Geografia e Epidemiologia, pois possibilita a combinação de diversos fatores 

ambientais e sua espacialização, procedimento demostrado por Buffon (2016), no estudo que 

relacionou as condicionantes socioambientais à vulnerabilidade a Leptospirose para o aglomerado 

urbano de Curitiba.  

Segundo Sampaio (2012 p.130), 

 

A Cartografia de Síntese, a partir da análise de multicritérios possibilita a 

combinação de diferentes variáveis quantitativas, de forma combinada e sob 

diferentes pesos. Ela permite a obtenção de novos dados, os quais podem facilitar a  

compreensão do fenômeno  que se deseja representar. 

. 

   Os procedimentos metodológicos para a construção do mapa de síntese são divididos em 

cinco etapas de igual relevância para o resultado final, na primeira realiza-se a normalização dos 

dados coletados, onde considera-se a importância relativa e não bruta de cada dado, como por 

exemplo a densidade demográfica, como demonstrada na equação 1. No nosso caso, as variáveis 

escolhidas foram normalizadas pelo número de domicílios, com excessão dos campos referentes a  

renda e alfabetização, os quais foi considerado como normalizadora a variável “total de reponsáveis”.  

 

𝑉𝑛 = 𝑉1/V2 

(Equação 1) 

  
Onde: Vn é a variável normalizada, V1 a variável a ser normalizada e V2 a variável normalizadora. 

 

Uma vez normalizados, os dados na segunda etapa, passam pelo processo de 

padronização, com objetivo de evitar as discrepâncias entre os valores numéricos dos dados, técnica 

usual na produção de índices. A fórmula correspondente a padronização está expressa na equação 

2. Dessa forma conseguimos padronizar todas as variáveis em uma escala de 0 a 1.  

 

𝑉𝑛𝑝 = 𝑉𝑛-𝑉𝑚𝑖𝑛/Vmax-Vmin 

                                               (Equação 2) 

  
Onde Vnp é a variável normalizada padronizada, Vn a variável a ser padronizada (podendo ser normalizada ou não), VMin o 

menor valor da série de dados e VMax o maior valor da série de dados. 

 

A terceira etapa corresponde ao que Sampaio denomina como eleição, caracterização e 

ajuste das variáveis, onde os dados normalizados e padronizados são categorizados e organizados 

em uma chave de interpretação (tabela 1). Sobre a eleição das categoriais e variáveis, Sampaio 

(p.125) indica que essa 
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não deve ser aleatória  ou baseada na opinião pessoal do elaborador da síntese, 

mas respaldada pela a análise da bibliografia correlata e/ou pela aplicação de 

metodologias de pesquisa focadas na redução da subjetividade, como a exemplo a 

metodologia Delphi (KAIRALLA, 1984) e a técnica de análise multicritério AHP 

(CUNHA et al, 2006), as quais se utilizam da  atribuição de pesos por especialistas 

da área de conhecimento. 

 

Em seguida realizou-se a quarta etapa, referente a atribuição de pesos para as variáveis. 

Entende-se que dependendo do objetivo da síntese, estas não apresentam uma participação 

equânime no fenômeno estudado. Dessa forma, é necessário que façamos a ponderação das 

mesmas como também expresso no quadro 1.  

 

Tabela 1: organização e categorização das variáveis. Elaborado pelo autor. 

CATEGORIAS PESO SUBCATEGORIA PESO VARIÁVEIS PESO CÓD. 
(TABELA) 

 

 

Características do 
domicílio 

 

 

 

 

Características do 
domicílio 

0,7 

Condições de 
habitação 

0,15 Moradia Inadequada 0,15 V206, 207  

(6.23) 

Abastecimento de 
água 

0,25 

Poço ou nascente 0,1 V013 (6.2) 

Cisternas 0,1 V014 (6.2) 

Outro tipo 0,05 V015 (6.2) 

Destino do lixo  

 

 

 

Destino do lixo 

0,3 

Coletado em caçamba 0,1 V037 (6.2) 

Jogado em terreno 
baldio ou no 
logradouro 

0,1 
V040 (6.2) 

Jogado em rio, lago 
ou mar 

0,05 V041 (6.2) 

Outro destino 0,05 
V042 (6.2) 

Condições do 
entorno 

0,15 Lixo no logradouro 0,15 
DPP* com lixo 
acumulado no 

logradouro 

0,15 
V056,V058,  
V060 (6.22) 

Características 
dos moradores 

0,15 Densidade 0,1 5 ou mais moradores 0,1 
∑V054 - 

V059 

  Renda 0,025 
Total responsável com 

renda de até 2 
salários mínimos 

0,025 
V010, V011,  

V012 e 
V013  
(6.20) 

  Alfabetização 0,025 
Total de responsáveis 

não alfabetizados 
0,025 V093 (6.5) 

 
*Domicílios Particulares Permanentes 
Fonte dos dados: IBGE, 2010,  
Elaboração: “O Autor”, 2016. 
 

A quinta e última etapa se refere a construção do mapa propriamente dito (figura 2), isto é a 
aplicação do que foi realizado anteriormente, com a definição de classes para com o resultado 
encontrado no índice construído. Os procedimentos de cartografia digital foram realizados através do 
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software ArcGIS 10.0. Primeiramente uma base cartográfica dos setores censitários de Curitiba foi 
carregada, a qual posteriormente foi unida a planilha de extensão “.csv”, contendo os valores 
referentes ao índice calculado. Os dados então foram unidos juntos a informação cartográfica dos 
setores censitários, o que permitiu a espacialização resultante.  
 
 
Resultados e discussão 
 

A partir da análise do padrão espacial encontrado, percebeu-se a predominância de situações 

de vulnerabilidade nulas ou baixas na região central e pericentral, corrobando análises anteriores que 

identificaram a importância dos eixos estruturais no processo de urbanização de Curitiba. Situações 

menos favoráveis foram encontradas na região oeste da cidade, nos bairros mais periféricos, 

especialmente o Tatuquara, Campo de Santana, Cidade Industrial e São Miguel. Áreas onde as 

condições sócioespciais evocam riscos reçacionados não só a dengue, mas a outras enfermidades. 

Destaca-se também o bairro São João no extremo norte de Curitiba. 

Apesar da percepção evidente que os setores censitários mais afastados do centro se 

encontram em geral com índices de vulnerabilidade mais elevados, ainda é possível encontrar 

algumas áreas onde essa situação não se manifesta, bem como setores centrais com altos índices. 

Tal fato revela que características pontuais, isto é, locais, apresentam grande relevância na 

configuração de cenários propícios a ocorrência de focos de dengue.  

De acordo com os dados pesquisados, são raras as áreas da cidade que não contam com 

coleta de lixo, não sendo difícil, no entanto de encontrar pontos de acúmulo de lixo a céu aberto, tais 

quais terrenos baldios e margens de córregos. Ao analisar localmente os lugares onde foram 

encontrados índices elevados, percebeu-se que muitas vezes a existência dessas situações 

influenciava diretamente a ocorrência de tais índices.  

Entende-se aqui que, assim como as condicionantes socioespaciais, aquelas de ordem 

climática são de importância essencial na conformação das situações de risco e vulnerabilidade. 

Foram encontradas em pesquisas anteriores, por meio da análise episódica da situação de El Niño 

ocorrida no verão de 2015/2016, a existência de um campo térmico em Curitiba com diferenças de 

até 4º C entre o interior da Ilha de Calor e do seu entorno. Devido ao fato de Curitiba apresentar 

médias térmicas inferiores ao intervalo de temperatura óptimo ao desenvolvimento do Aedes Agypti, 

tais situações são favoráveis ao desenvolvimento do vetor. 

As áreas mais adensadas, onde a ilha de calor foi evidenciada com maior intensidade, são as 

áreas onde os riscos referentes as condições sócioespaciais são menores, o que reflete de forma 

positiva na análise conjunta. No entanto, na parte oeste da cidade, demarcada pela Cidade Industrial 

e seu entorno aparece enquanto uma região que reúne tanto os fatores climáticos, quanto 

sócioespaciais. A presença de uma grande concentração industrial nessa área do município se 

refletiu nas imagens de satélite com a manifestação de ilha de calor com a mesma itensidade da 

região central. A evidência de situações de vulnerabilidade elevadas na região atraí nossa atenção a 

mesma em estudos posteriores.  
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Figura 2: Espacialização da vulnerabilidade socioespacial a ocorrência de focos do Aedes Aegypti em Curitiba/PR. 

Elaboração: “O Autor”,  2016.  

 

 
Figura 3: Espacialização do campo térmico de Curitiba realizado a partir das coletas de temperatura de 

superfície do sensor MODIS para os meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2016. 

Elaboração: “O autor”, 2016.  
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Ao analisar a espacialização dos casos registrados de dengue no ano de 2016 (figura 4), 

disponibilizado pela secretaria de saúde de Curitiba, percebe-se que as áreas já evidenciadas quanto 

a sua vulnerabilidade sócioespacial e climática também se destacam quanto ao número de casos 

registrados, tanto autóctones, em menor número, quanto os importados.  

Embora os dados disponibilizados estejam na escala do bairro, e não dos setores censitários, 

as duas espacializações, em conjunto, evidenciam as áreas mais favoráveis ao desenvolvimento de 

focos do Aedes Aegypti. Destacamos o pericentro sul, compreendido pelos bairros Parolim, Hauer e 

Guaíra, bem como o extremo leste da cidade com os bairros Boqueirão, Uberaba e Cajuru, de 

caracterítica principalmente residencial.  

Na região oeste da cidade, a Cidade Industrial aparece com o registro de quatro casos 

autoctones, evidenciando as suas condicionantes socioambientais. Embora esse bairro apresente 

uma grande concentração industrial, seu território é marcado pela existência de vários agrupamentos 

de habitações subnormais, dentre os quais, o mais populoso da capital.  

  

 

 
Figura 4: Espacialização dos casos de dengue (importados e autoctones) para Curitiba no ano de 2016. 

Dados: SMS/CE SINAN online, 2016. 

Elaboração: Secretária de Saúde de Curitiba, 2016 
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Conclusão 

 

Esse trabalho teve como objetivo a construção de um panorama geral das condições 

ambientais e de habitação com relação a vulnerabilidade a dengue, evidenciando para isso, as 

condicionante socioespaciais favoráveis a ocorrência de focos do Aedes Aegypti. Curitiba, por não 

apresentar histórico epidêmico, carece de políticas que tenham como alvo direto a reprodução de 

focos de dengue. Tal fato nos leva a questionar o quão preparada está a população em uma eventual 

epidemia, causada por anomalias térmicas.  

Por outro lado, o mapa produzido mostrou que em geral a cidade conta com uma boa 

infraestrutura relacionada ao controle de focos de dengue, principalmente no centro da cidade, de 

forma que  as regiões com risco mais elevado foram assim definidas devido a características locais, o 

que se reflete no contraste entre os setores de maior risco e seu entorno.  No entanto, sabendo que o 

vetor apresenta um raio de ação maior que a extensão territorial da maioria dos setores censitários, 

uma condição local favorável a seu desenvolvimento pode ser o suficiente para que ele atinja também 

outras áreas circuvizinhas.  

Quando comparado com a localização dos casos confirmados, a espacialização da 

vulnerabilidade evidencia as áreas mais favoráveis ao desenvolvimento do vetor, de forma que os 

dois mapas se coincidem em muitos aspectos, ainda que forneçam suas informações em níveis 

escalares diferentes. A análise conjunta demanda uma atenção especial aos bairros do extremo leste 

da cidade, como Boqueirão, Uberaba e Cajuru, além da já citada Cidade Industrial de Curitiba, na 

região oeste e do Sítio Cercado, na região sul.   

O cruzamento com as informações referentes ao campo térmico da cidade podem proporcionar 

um entendimento mais amplo da construção das condições de risco, evidenciando quais as áreas que 

requerem maior atenção. Tal fato se respalda nas possibilidades de ação multidisciplinar que o 

paradigma sistêmico possibilita dentro da Geografia da Saúde. Espera-se que na sequencia do 

trabalho, possamos entender mais detalhadamente como essas condicionantes configuram as 

vulnerabilidades locais, bem como evidenciar as medidas de adaptação e mitigação empregada pela 

população lá residente.  
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Resumo 
Em 2011 o LABOCLIMA/UFPR, criou o Serviço de alerta climaticometeorológico (SACDENGUE) para 
o estado do Paraná com base em variáveis meteorológicas. Neste artigo apresenta-se o processo de 
classificação do potencial climático de proliferação do mosquito Aedes aegypti proposto neste alerta 
para Porto Alegre/RS e os seus resultados por semana epidemiológica nos meses mais propício à 
ocorrência da dengue (dezembro a junho), nos anos 2014/2015 e 2015/2016. Estes dados são 
confrontados com os casos confirmados de dengue registrados pela Vigilância Sanitária de Porto 
Alegre, disponibilizados por semana epidemiológica. Esta análise se integra ao projeto “Clima urbano 
e dengue nas cidades brasileiras: riscos e cenários em face das mudanças climáticas globais” e o 
trabalho se organizou em três etapas distintas. A primeira refere-se à aplicação da proposta do 
SACDENGUE aos recortes temporais propostos.  A segunda refere-se à organização dos dados da 
dengue por semana epidemiológica. Na última etapa, se analisa conjuntamente os dados no sentido 
de constatar possíveis relações. Verifica-se relação entre classes de temperatura e a classificação 
final do risco e ocorrências de dengue para o recorte temporal de 2015/2016, porém, não se observa 
relação similar no recorte temporal 2014/2015. Daí se conclui que o potencial climático é um fator 
confluente para a ocorrência de dengue numa cidade no subtrópico, mas a variabilidade dos casos de 
um ano para o outro, resulta de múltiplos fatores ainda a explorar. 
 
Palavras chave: Clima. El Niño. Sacdengue. Dengue 
 
 
Abstract 
LABOCLIMA / UFPR created in 2011 the Alert Service (SACDENGUE) based on meteorological 
variables valuable for the state of Paraná. This paper aims to present the results of the application of 
SACDENGUE to the data recorded in the automatic meteorological station of Porto Alegre/RS from 
December to April in the years 2014/2015 and 2015/2016 and organize the risk per epidemiological 
week. These data were confronted with the confirmed cases of dengue registered by the Sanitary 
Surveillance of Porto Alegre, also organized by epidemiological week. This analysis is part of the 
project "Urban climate and dengue in Brazilian cities: risks and scenarios in the face of global climate 
change" and the work was organized in three distinct stages. The first refers to the application of the 
SACDENGUE. For this purpose, the hourly data of the automatic meteorological stations were used. 
The second concerns the organization of dengue data per epidemiological week. In the last step, the 
data are analyzed jointly to verify possible relationships. There is a relationship between temperature 
classes, final risk classification and occurrence of dengue for the months of 2015/2016, but no similar 
relationship is observed in the month of 2014/2015. It was concluded that the climatic potential is a 
confluent factor for the occurrence of dengue in a city in the subtropics, but the variability of the cases 
from one year to the next, results from multiple factors still to be explored. 
 
Key works: Climate. El Niño. Sacdengue. Dengue. 
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Introdução 
 

O mosquito transmissor da febre amarela (o mesmo vetor da dengue) foi efetivamente 
eliminado no Brasil na década de 1960, depois de uma década de intensas campanhas de extermínio. 
Posteriormente, parece ter ocorrido uma despreocupação quanto ao controle do mosquito, o que fez 
reemergir a dengue no país nas décadas seguintes até aumentar em progressão desafiadora neste 
novo milênio, particularmente devido a presença de quatro sorotipos da doença e a proliferação da 
dengue em todos os estados da nação (MENDONÇA, SOUZA e DUTRA, 2009, p.259).  

Nesta nova fase de disseminação da dengue no Brasil, o crescimento e adensamento urbano, 
tem contribuído para o aumento dos casos de dengue, visto que o mosquito fêmea precisa de sangue 
humano durante a gestação e, no ato da picada, pode contrair o vírus de alguém contaminado ou 
passá-lo para uma pessoa que ainda não foi infectada. O modo de vida urbano, propiciado pelo 
desenvolvimento de meios de transporte diversos, também ampliou a circulação de pessoas 
contaminadas entre cidades, estados ou países facilitando a transmissão do vírus.  

Estudos recentes têm apontado que o Aedes aegypti está se adaptando a condições 
climáticas adversas, por exemplo de frio ou estiagem; porém, nas latitudes mais meridionais do 
Brasil, por enquanto, os casos de dengue autóctone têm um comportamento mais sazonal. 
Aumentam na condição de tempo mais favorável ao desenvolvimento do vetor (prevalência de 
temperatura mínima e máxima entre 22°C e 30°C com chuvas regulares, mas intermitentes), 
normalmente entre dezembro e abril, e diminuem quando fica mais frio e desfavorável.  Além disso, 
os números totais variam muito de ano para ano e a frequência das ocorrências é variável, mesmo ao 
longo do período mais favorável. Esta variabilidade tem relação com a reintrodução do vírus ou de 
novos sorotipos do mesmo, com o grau de vigilância sanitária, tanto por parte do poder público, como 
da população. Supondo que também possa haver uma relação com a variabilidade climática anual, 
que potencializa ou não a proliferação do vetor da doença, é que se realiza este trabalho aplicando a 
metodologia do SACDENGUE/UFPR para Porto Alegre. 

Neste artigo, apresenta-se o processo de classificação do potencial climático de proliferação 
do mosquito Aedes aegypti para Porto Alegre/RS e os seus resultados por semana epidemiológica no 
período mais propício à ocorrência da dengue (dezembro a junho), nos anos 2014/2015 e 2015/2016. 
Estes dados são confrontados com os casos confirmados de dengue registrados pela Vigilância 
Sanitária de Porto Alegre, disponibilizados por semana epidemiológica. Esta análise faz parte do 
estudo referente a relação entre clima e dengue em Porto Alegre que, por sua vez, se integra ao 
projeto “CLIMA URBANO E DENGUE NAS CIDADES BRASILEIRAS: RISCOS E CENÁRIOS EM 
FACE DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS (Processo CNPQ 404204/2013-9). 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

Este trabalho se organizou em três etapas distintas. A primeira refere-se à aplicação da 
proposta do Serviço de Alerta Climáticos de Dengue, desenvolvido pelo LABOCLIMA (Laboratório de 
Climatologia) da UFPR aos recortes temporais propostos, de dezembro de 2014 a junho de 2015 e de 
dezembro de 2015 a junho de 2016.  A segunda refere-se à organização dos dados da dengue por 
semana epidemiológica. Na última etapa, se analisa conjuntamente os dados no sentido de constatar 
possíveis relações. 

As secretarias de saúde trabalham com a notificação por "semana epidemiológica", que é um 
recorte temporal padronizado, que permite a comparabilidade dos dados. Elas iniciam-se no domingo 
e terminam no sábado. A primeira semana epidemiológica de cada ano é aquela que contém o maior 
número de dias do novo ano. Por isto, elas não coincidem, necessariamente, com o calendário. 

A potencialidade do clima na proliferação da dengue em Porto Alegre foi obtida conforme a 
proposição metodológica do SACDENGUE/UFPR. Esta metodologia permite compreender a 
distribuição temporal de condições propícias, ou não, para o recorte temporal definido na pesquisa.  

Conforme o boletim normativo do LABOCLIMA (Boletim n°0), a reprodução e a evolução do 
mosquito encontram condições ambientais impróprias sob temperaturas acima de 40°C e abaixo de 
10ºC. Porém, nos estudos relativos à biologia e condições térmicas do Aedes aegypti, provenientes 
de quatro regiões bioclimáticas da Paraíba, Beserra (apud MENDONÇA, 2011, p. 3) evidenciou que 
para algumas regiões daquele estado “a amplitude de temperatura favorável ao ciclo de vida das 
populações de A. aegypti em condições de laboratório encontra-se entre 22°C e 30°C, e que os 
extremos de temperatura de 18°C e 34°C apresentaram efeitos negativos sobre o desenvolvimento e 
a fecundidade do inseto”. 
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Para caracterizar cada situação de risco ao desenvolvimento do vetor nas cidades 

considerou-se as condições ambientais/meteorológicas conforme o Quadro 1. 
  

 
Quadro 1 – Condições Ambientais-meteorológicas de Risco de Dengue. 
Fonte: ROSEGHINI, 2013, p. 56. 
 

Com estas bases foram consideradas condições climáticas de alto risco (predominância das 
faixas de temperatura entre 22 e 30°C, precipitação entre 10 e 20mm), médio risco (predominância 
entre 20 a 22°C e 30 e 32°C, precipitação entre 20 e 30 mm), baixo risco (entre 18 e 20°C e 32 a 
34°C, precipitação superior a 30mm) e consideradas fora da zona favorável a reprodução do agente 
transmissor as temperaturas abaixo de 18°C e acima de 34°C e de precipitação contínua ou 
inexistente. O período de ocorrência do quadro de temperaturas aliadas a precipitações também foi 
incluído nas analises, sendo de 3 a 5 dias antes ou depois da precipitação como alto risco, de 5 a 7 
dias como médio risco e acima de 7 dias como baixo risco. 

Para classificar este potencial climático para proliferação do agente vetor da dengue, foram 
obtidos os dados horários da estação automática do INMET de Porto Alegre e organizados em 
planilha Excel. Estes dados meteorológicos foram ajustados ao horário de Brasília (fuso -3) e 
segmentados de acordo com a semana epidemiológica (7 dias) resultando, depois da aplicação de 
fórmulas de contagem, em gráficos de participação de cada classe de temperatura definida pelo 
Sacdengue como mostrado na Figura 1.  
  

 
Figura 1 – Planilha de processamento de dados horários para aplicação do SACDENGUE. 
Fonte: INMET -Estação automática de Porto Alegre/RS (Organizado por Ricardo Brandolt) 
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A Principal variável para a determinação do grau de risco neste processo é a temperatura. Na 

Figura vemos que a interrelação entre planilhas montada em Excel dispõe de células para: 
identificação da SE; período da SE; cabeçalho com as variáveis em questão (temperatura, chuva e 
período); contagem das medidas térmicas dentro das faixas determinadas; representação percentual 
das medidas térmicas (em relação ao universo semanal); somatório das medidas (168 medidas a 
cada SE); proporção em dias com e sem chuva; contagem das ocorrências pluviométricas horárias 
durante a semana (168); precipitação acumulada na semana; média diária de precipitação; 
identificação da período pré e pós chuva da SE; classificar o risco quanto à “T°C ALTA”, “T°C BAIXA”, 
“CHUVA (mm)” e “PERÍODO” que resultam na “CLASSIFICAÇÃO FINAL” do risco de dengue da SE. 

A temperatura foi o principal fator para definir o risco potencial das semanas epidemiológicas, 
considerando que o ovo pode durar até 500 dias em estado hibernativo até que encontre uma 
condição propícia para sua eclosão. Dessa forma, se a predominância das temperaturas se encontra 
entra 40% e 50%, mas com risco alto no que se refere a média diária de precipitação (entre 10mm e 
20 mm) e o período de 72 a 120 sem chuva, pressupões-se, pela análise conjunta das variáveis 
meteorológicas, que a semana apresenta alto risco potencial para a proliferação do mosquito. 

Os dados confirmados de dengue foram obtidos junto aos boletins epidemiológicos da 
Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde de Porto Alegre já disponibilizados pelo espaço temporal 
‘semana epidemiológica’. O ritmo climático local contribui somente para a ocorrência dos casos 
autóctones, mesmo assim, os casos importados também foram incorporados a análise, considerando 
que, normalmente, os primeiros casos de dengue em Porto Alegre são os importados; assim, a 
manifestação dos casos de dengue autóctone ocorre, normalmente, de 10 a 20 dias depois de o vetor 
ter inoculado sangue com o vírus de alguma pessoa que trouxe a doença de fora.  Isto ocorre porque 
o período de incubação extrínseco, que ocorre no vetor, dura em média dez dias e o intrínseco, que 
ocorre no ser humano, dura em média de 3 a 7 dias (podendo variar de 1 a 12 dias). Além disso, os 
casos importados ao longo do período, sempre reintroduzem a possibilidade da transmissão. 

Para uma terceira etapa de trabalho foram confrontados os dados confirmados de dengue 
com o resultado obtido da aplicação do SACDENGUE/UFPR. Normalmente os primeiros casos de 
dengue em Porto Alegre são os importados 

 
 
Resultados  
 

Os meses de verão e outono dos anos de 2014/2015 e 2015/2016 foram diferenciados 
quanto a variabilidade dada pelo El Niño/Oscilação Sul, enquanto o primeiro período foi de El Niño 
Neutro, o segundo foi de El Niño forte. 

Durante janeiro de 2014, após o levantamento de vários modelos climáticos, a Organização 
Meteorológica Mundial advertiu que havia uma possibilidade de um fraco El Niño acontecendo 
durante 2014. Ao longo daquele ano, porém, a atmosfera não conseguiu responder de modo a 
reforçar o desenvolvimento de um El Niño e alguns dos indicadores oceânicos de El Niño voltaram 
aos valores de limiar, devido a um arrefecimento das temperaturas do mar no Pacífico tropical. Assim, 
o fim de 2014 e início de 2015 foi de condições de El Nino fraco antes tendendo a condições El Niño 
Oscilação Sul neutro.  

Em fevereiro de 2015, novos prognósticos indicaram que as condições de El Niño voltariam a 
se fortalecer. Em novembro e dezembro de 2015, o Índice oceânico Niño 3,4 da NOAA atingiu um 
pico de 2,4 ° C de anomalia, valor que ultrapassou os índices máximos encontrados no forte El Niño 
de 1997/1998. A anomalia manteve-se em valores próximos a este até fevereiro de 2015 quando 
começou a baixar significativamente, porém manteve-se acima do limiar até abril.  O evento começou 
a enfraquecer, com valores de anomalia da temperatura do mar decrescentes em todo o Pacífico 
Equatorial. Institutos como o NOAA e o IRI declararam que o evento El Niño tinha terminado no final 
de maio / início de junho de 2016 (NOAA, 2016; IRI 2017). 

A resposta a essa variabilidade global do clima,  no sul do Brasil se manifesta, principalmente, 
no padrão de distribuição da precipitação. Em anos de El Niño forte chove bem mais que a média de 
setembro até o final do verão. Em Porto Alegre, no período 2014/2015, os valores de temperatura 
(máxima, média e mínima) foram ligeiramente superiores ao da Normal Climatológica (1961-1990) 
nos meses de dezembro, janeiro, março, abril, maio e junho, enquanto o mês de fevereiro 
praticamente se igualou a normal. Já, quanto a precipitação os valores ficaram acima dos valores 
referência nos meses de dezembro, janeiro e junho, enquanto fevereiro, março, abril e maio 
registraram precipitação inferior à normal (Gráfico 1).  
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Gráfico 1 – Recorte temporal 2014/2015- Variação dos valores de temperaturas (máxima, média 
e mínima) e de precipitação mensal em relação às normais climatológicas (1961-1990). 
Fonte: INMET (organizado por Ricardo Brandolt). 

 
No período de dezembro de 2015 a junho de 2016 de Porto Alegre (Gráfico 2), evidencia-se 

uma inicial semelhança quanto às médias históricas apesar dos valores se encontrarem acima da 
referência no verão, exceto no mês de março. O mês de abril foi atípico com altas temperaturas, já o 
mês seguinte maio, foi bem mais frio do que o padrão. Há uma clara ruptura no padrão da 
temperatura de abril para maio. Quanto a precipitação este período foi bem mais chuvoso que o 
anterior (mm), os totais mensais foram superiores à normal climatológica de dezembro à abril, sendo 
que foram mais do que o dobro da normal em março e abril, que normalmente são os meses de 
menos chuva em Porto Alegre. A partir de abril os valores de precipitação ficaram abaixo da 
referência (maio e junho). Os agrupamentos de municípios por taxas de mortalidade por suicídio no 
país indicam uma forte dependência espacial, o que exigem: o entendimento do contexto geográfico 
para compreender o processo suicida; os fatores predisponentes e as medidas de mitigar tal 
processo. 

 

 
 
Gráfico 2- Recorte temporal 2015/2016- Variação dos valores de temperaturas (máxima, média e 
mínima) e de precipitação mensal em relação às normais climatológicas (1961-1990). 
Fonte: INMET (organizado por Ricardo Brandolt). 
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A aplicação do método Sacdengue aos dados meteorológicos evidenciou uma distribuição das 

classificações finais de risco de forma análoga à variação do clima da cidade de dezembro a junho para 
os dois períodos. De modo geral a Tabela 1 mostra que em 2014/2015, 17 semanas epidemiológicas 
tiveram classificação de alto potencial para a proliferação do mosquito, 04 com médio potencial, 01 com 
baixo potencial e 09 sem potencial de risco. Em 2015/2016, 21 semanas epidemiológicas obtiveram 
classificação final de alto potencial de risco, 01 com baixo potencial e 09 sem potencial.  

 
Tabela 1 – Distribuição das classificações finais do risco potencial para os períodos analisados. 
 

  2014/2015 2015/2016 

ALTO POTENCIAL 17 21 

MÉDIO POTENCIAL 4 0 

BAIXO POTENCIAL 1 1 

SEM POTENCIAL 9 9 

Total 31 31 

  
Os casos de dengue para os períodos 2014/2015 e 2015/2016 em Porto Alegre revelam um 

aumento significativo do primeiro para o segundo período analisado; enquanto no período 2014/2015 
foram registrados 47 casos importados e 17 casos autóctones, no período 2015/2016 foram registrados 
107 casos importados e 316 casos autóctones.  

Foram considerados os casos confirmados das cinco últimas semanas epidemiológicas do ano 
anterior (dezembro) e as vinte e seis semanas do ano seguinte (até final de junho). O gráfico 3 apresenta 
a distribuição dos casos autóctones e importados por semana epidemiológica e por período. Enquanto 
que no primeiro período de 2015, até a semana epidemiológica 20 de ambos os anos, os casos de 
dengue autóctone apresentam um máximo de 4 casos nas semanas 12 e 18 (22 a 28/03 e 03 a 09/05), 
no ano de 2016 para o mesmo período se apresentam de 38 e 36 casos nas semanas 11 e 16 (13 a 
19/03 e 17 a 23/04), respectivamente. Os casos de dengue importada praticamente dobraram de um ano 
para o outro, atingindo um máximo de 7 casos na semana 14 (05 a 11/04) e enquanto 2016 
apresentaram 11 e 10 casos nas semanas 10 e 17 (06 a 12/03 e 24 a 30/04), respectivamente. 

 

 
 

Gráfico 3 - Distribuição dos casos confirmados de dengue por SE nos anos de 2015 e 2016 até a 
SE27. 
Fonte: Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2016 (Organizado por Ricardo 
Brandolt). 

 
Os casos confirmados de infecção ao longo das semanas em cada período foram confrontados 

com a representação percentual das medidas térmicas na semana (cores nas colunas de fundo da área 
do gráfico) e pela classificação final do risco potencial da Semana Epidemiológica indicada na parte 
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superior do gráfico, sobre cada SE. Os gráficos 4 e 5, a seguir, representam esta análise integrada dos 
dados referentes aos dois recortes temporais escolhidos. 

 

 
 

Gráfico 4 – Comparativo entre os casos confirmados de dengue de dezembro de 2014 a abril de 
2015, predominâncias das classes de temperatura e classificação final do risco das semanas 
epidemiológicas. 

 
 

 
  

Gráfico 5 – Gráfico comparativo entre os casos confirmados de dengue de dezembro de 2015 a 
abril de 2016, predominâncias das classes de temperatura e a classificação final do risco das 
semanas epidemiológicas. 
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No recorte temporal (Gráfico 4), o risco climático manteve-se alto da SE48 de dezembro de 2014 

até a semana SE11 de 2015.  
Já no ano seguinte (Gráfico 5), o risco climático manteve-se alto da SE48 de dezembro de 2015 

até a semana SE16 de 2016, ou, seja, por pelo menos um mês a mais. Também já tinha se constatado 
nas análises das médias mensais de temperatura, que o mês de abril de 2016 foi atipicamente quente. A 
maioria dos casos de dengue deste período ocorreu, justamente nos meses de março e abril, tanto pelo 
vírus autóctone que se disseminou, quanto pela reintrodução do vírus por pessoas que passaram suas 
férias fora da cidade, considerando sempre o período necessário ao ciclo de desenvolvimento do 
mosquito (em média de 10 a 12 dias). Como pode ser avaliada na análise semanal de Porto Alegre para 
esse mesmo período, a queda das temperaturas ocorrida no final do mês de abril (SE 17) propiciou a 
diminuição drástica dos casos de dengue no município, uma semana depois. 

 
 

Considerações 
 
A partir da análise realizada, pode-se fazer considerações a respeito dos períodos completos e 

por semana epidemiológica. Primeiramente constatou-se que o período 2015/2016 foi bem mais chuvoso 
do que o período anterior, condição que demonstrou-se estar relacionada ao forte El Niño então ocorrido. 
Além disso, enquanto no recorte temporal de 2014/2015 foram constatadas 17 semanas de alto potencial 
para a proliferação do vetor, no período seguinte este número se elevou para 21 semanas. Da mesma 
forma, os casos de dengue, tanto os importados como os autóctones foram bem superiores no período 
2015/2016. 

Quanto à distribuição semanal dos casos importados, no primeiro período as ocorrências só 
começaram em meados de janeiro e tiveram seu auge na semana 14 com 07 casos, enquanto no ano 
seguinte já estavam ocorrendo desde dezembro. Os casos importados, bem mais frequentes no segundo 
período, com certeza também reintroduziram o vírus na cidade de tal forma que possibilitaram um bem 
maior número de casos autóctones.  

Os casos autóctones do primeiro período, que somaram 17 ocorrências, concentraram-se 
principalmente, entre as semanas 12 e 18. Já no segundo período, que teve um total de 316 ocorrências, 
houve uma maior dispersão ao longo do período, com uma intensificação a partir da semana 04 e três 
picos de ocorrência nas semanas 07, 11 e 16 com, respectivamente, 20, 38 e 36 casos. 

A relação que se constatou entre classes de temperatura e a classificação final do risco e 
ocorrências de dengue por semana epidemiológica para o segundo recorte temporal (2015/2016), não se 
observa com a mesma correspondência para o recorte temporal 2014/2015. Claro está que o clima não é 
o único fator que concorre para a ocorrência de dengue, no entanto, outras características do clima 
(massas de ar, tipos de tempo, velocidade do vento) na sua sucessão temporal por semana 
epidemiológica precisam ainda ser melhor explorados. 
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SEÇÃO DE COMUNICAÇÕES ORAIS 13: 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 
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SAÚDE, RESPONSABILIDADE E GOVERNANÇA: O PAPEL DO ESTADO E OS 
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Resumo 
O presente texto resulta de uma revisão bibliográfica e pretende discutir o modo como o(s) Estado(s) 
têm gerido as suas responsabilidades em saúde, desde a consagração dos direitos sociais passando 
pela erosão de um conjunto de garantias num contexto de ideologia neoliberal. De um modo 
cronologicamente coerente, abordaremos o aparecimento do Estado-providência, resultado da 
contratualização Keynesiana, que se assumiu inicialmente como um sistema de segurança ou de 
gestão de riscos, mas que, progressivamente, evoluiu para uma dimensão ideológica de aproximação 
ao bem-estar positivo onde, cada sujeito, detém crescentes responsabilidades na gestão da saúde e 
do corpo. Associada à modernização do conceito de saúde, Carta de Ottawa (1986), discute-se o 
processo de captura de algumas ideias para justificar o aumento da responsabilidade individual que 
redundou na emergência do conceito de healthism e o modo como este contribuiu para ajudar a 
reescrever a responsabilidade dos indivíduos e dos Estados. 
À medida que o establishment politico neoliberal se instalou, conceitos de governo e de governança 
impactaram o compromisso em saúde. Algumas vezes, por via de um discurso sedutor, assistimos à 
diminuição significativa de um conjunto de responsabilidades, através do lema: “Menor Estado, 
Melhor Estado”. Tendo como ponto de partida a crise económica de 2009, demonstra-se o aumento 
do peso das contribuições individuais em saúde, colocando em perigo a universalidade de acesso. 
O(s) Estado(s), perante a escassez de recursos, evocam muitas vezes a reserva do possível como 
um motivo para modificarem o seu paradigma de atuação em direitos sociais. 

 
Palavras chave: Estado. Governança. Healthism. Saúde. 
 

 
Abstract 
This text is the result of a deep bibliographical review and aims to discuss the way as the State(s) has 
managed his responsibilities on health, since social rights appearance to the erosion of a set of 
guarantees in a context of neoliberal ideology. In a chronologically coherent way, we will address the 
emergence of the welfare state, as a result of the Keynesian agreement, which was initially assumed 
as a security or risk management system, which progressively slipped into an ideological dimension of 
approach to well-being condition where individuals hold increasing responsibilities in health and body 
management. Associated with the health concept upgrading, Ottawa Charter (1986), we discuss the 
process of imprisoning some key ideas to justify the increase in individual responsibility that led to the 
emergence of the healthism and the way in which it helped to rewrite the responsibility of individuals 
and the States. With the establishment of neoliberal philosophies, concepts as government and 
governance impacted the commitment to health. Sometimes, through a smooth speech, we witness 
the significant reduction of a set of responsibilities, through the motto: "Less State, Better State". 
Taking the economic crisis of 2009 as a starting point, the increase in the weight of individual health 
contributions is shown, jeopardizing the universality of access. The State(s), faced with the scarcity of 
resources, often evoke the “condition of resources” as a reason to modify their paradigm of action in 
social rights. 
 
Key works: State. Governance. Healthism. Health 
 
 
Introdução 
 

São diversos os fora que debatem de modo intensivo o conceito holístico de saúde e o seu 
resultado, ao mesmo tempo que questionam a pertinência de uma presença transversal do conceito 
de saúde nas diversas políticas, tal como foi reiterado na 8ª Conferencia Global sobre a Promoção da 

mailto:paulonnossa@gmail.com
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Saúde – “A Saúde é a maior meta dos governos, e a pedra angular do desenvolvimento sustentável” 
(DECLARAÇÃO DE HELSÍNQUIA, 2013). 

Este debate tem vindo a ser acompanhado por uma discussão intensa sobre o papel e o nível 
de envolvimento do Estado enquanto garante e prestador de direitos sociais e, particularmente no 
caso que agora se examina, qual a responsabilidade do(s) Estado(s) para com a saúde dos seus 
povos.  

Apesar de se poderem documentar reivindicações anteriores, é a partir do início do século 
XX, num período subsequente à I Guerra Mundial, que os textos constitucionais consagraram alguns 
dos agora denominados direitos socias. Segundo MIRANDA (2011), daqui em diante, não só se 
começa a falar de Estado Social de Direito como, progressivamente, emerge um Estado prestador de 
serviços e interventor em diversos níveis: «(…) começa a falar-se em Estado social como Estado 
contraposto ao liberalismo económico, embora, numa “era de ideologias e de revoluções, sejam 
intransponíveis as distâncias entre as conceções e os tipos históricos que conseguem impor-se» 
(MIRANDA, 2011:2). 

Esta tipologia de direitos, direitos sociais, resultam quer de situações de necessidade, quer de 
situações de desigualdade, geradas por fatores/condições endógenas ou exógenas aos sujeitos ou 
ás comunidades, convocando-se uma responsabilidade solidária

115
 para os mitigar. Neste contexto, 

MIRANDA (2011:4) observa-os como «direitos de libertação da necessidade e, ao mesmo tempo, 
direitos de promoção». Assim, Portugal e o Brasil reproduzem nas suas constituições as primeiras 
normas definidoras de direitos sociais na década de 1930, respetivamente em 1933 e 1934. Apesar 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) reconhecer no art. 22 que, «toda a pessoa 
pode legitimamente exigir a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais indispensáveis», 
são necessárias mais quatro décadas para que o Estado Social passe a ter desenvolvimentos 
substantivos, por via dos textos constitucionais dos dois países, CRP - 1976 em Portugal e CRFB - 
1988 no Brasil, afirmando-se como uma conquista indiscutível no plano politico e na materialidade do 
quotidiano dos respetivos povos. 

Consagrados constitucionalmente, o direito à saúde e as políticas de saúde, entre outos 
direitos, integram um conjunto de direitos sociais que, nos países de modelo capitalista, corporizaram 
o denominado Estado-providência, mais ou menos avançado. Deve recordar-se que o Estado-
providência resulta de um compromisso ou de um pacto teorizado no plano económico por KEYNES 
entre o Estado o capital e o trabalho: 

 
«[nos termos do pacto teorizado] …os capitalistas renunciam a parte da sua 
autonomia e dos seus lucros (no curto prazo, não no médio prazo) e os 
trabalhadores a parte das suas reivindicações. Esta dupla renuncia é gerida pelo 
Estado. O Estado transforma o excedente libertado, ou seja, os recursos financeiros 
que lhe advêm da tributação do capital privado e dos rendimentos salariais, em 
capital social.» (SANTOS, 1987:14). 
 

Partindo desta conjunção, o Estado assumiria a responsabilidade de realizar um conjunto de 
despesas alocadas ao que se podem designar por políticas sociais. Até á década de 1980, de um 
modo generalizado, podemos afirmar que o Estado-providência comprometeu-se com a criação de 
um conjunto de organismos estatais que regulavam e/ou produziram serviços dos quais o Estado se 
incumbiu, sejam estes no âmbito da educação, da atividade cientifica, do planeamento territorial, ou 
no domínio da saúde, neste caso, sob a sua forma mais visível e consagrada criação, o designado 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) ou Sistema Único de Saúde (SUS). Tal como sublinha GIDDENS 
(2007), analisando a evolução de conceitos, o Estado-providência, à data em que foi concebido pelos 

                                                           
115

 Deve notar-se que, na Constituição da Republica Portuguesa (CRP), Art. 1 e, na Constituição da 

República Federativa do Brasil (RFB), Art.º3, o principio de uma sociedade solidária é reconhecido nos 
respetivos textos:  

«Art. 1º - Portugal é uma República soberana, baseada na dignidade da 
pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma 
sociedade livre, justa e solidária. (CRP, 7º Revisão; 2005); 

«Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o 
desenvolvimento nacional; III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 
desigualdades sociais e regionais. (CRFB, 1988). 
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seus fundadores, visava, sobretudo, constituir um sistema de segurança ou de gestão de riscos, e daí 
o uso da definição mais restrita de «providência».  

Com a assunção de políticas liberais, a partir do início dos anos 80, as sociedades 
capitalistas são marcadas por um de sucessivo enfraquecimento das funções do Estado, das quais os 
governos liderados por M.THATCHER em Inglaterra e REAGAN nos EUA, são exemplo (1979-1990 – 
“Thatcherismo”; 1981-1988 “Reaganismo”), ao produzirem uma vaga de privatizações no sector 
público sublinhando, em simultâneo, a importância de promover a economia de empresa e a 
responsabilidade individual em detrimento de serviços fornecidos pelo Estado, passando pela 
mitigação dos apoios sociais e os pagamentos do Estado-providência (NOSSA & CALDEIRA, 2014). 

À medida que as instituições neoliberais se instalam no establishment politico e, 
posteriormente, subjugam a vox populi, através de uma crescente e consecutiva reprodução 
mediática dos seus conteúdos programáticos, não só se consumaram drásticas restrições à 
regulação estatal da economia como, progressivamente, se aceitou como imprescindível e inevitável 
a restrição ou suspensão de certas incumbências do Estado: 

 
«Aquilo a que se assiste, em vários países europeus, entre os quais Portugal, é a 
uma espécie de estado de necessidade económico-financeira (paralelo, diz-se, ao 
estado de sítio) que determina larga redução de prestações sociais ou, noutros 
termos, restrição ou suspensão de certas incumbências do Estado, embora não de 
direitos sociais em si mesmos (não se pode suspender, por exemplo, o direito à 
proteção da saúde ou o direito ao ensino). Mas não falta quem tema que se acabe 
por cair na desconstrução ou, pelo menos, na quebra da sua qualidade.» 
(MIRANDA, 2011:10) 

 
Como forma de racionalizar este processo, sublinha-se que a sociedade pós-industrial é 

caracterizada por níveis de individualismo mais elevados e por uma maior diversidade de estilos de 
vida, pelo que se começou a entender «providência» mais como bem-estar, ou como a busca positiva 
de objetivos de vida – uma mudança de uma gestão de riscos protetora para um bem-estar positivo 
(GIDDENS, 2007; pp. 124-127).  

Esta pressão, exercida sobre os Estados, marcada pelo ideário liberal, tem no Consenso de 
Washington (1989)

116
 um exemplo de um modelo de desenvolvimento orientado para o mercado, 

modelo esse compatível com o novo regime global de acumulação onde, num dos seus quatro 
postulados fundamentais para garantir o desenvolvimento das economias figura a seguinte 
propositura: a) Disciplina fiscal, o Estado deveria cortar gastos e eliminar ou diminuir as suas dívidas, 
reduzindo custos e funcionários (SANTOS, 2002). 

O papel do Estado, enquanto prestador de cuidados sociais, entre os quais a saúde, tem 
vindo a ser sucessivas vezes questionado, quer por influência dos conceitos (neo)liberais já referidos, 
quer pela dificuldade em manter os financiamentos necessários para assegurar tais cuidados de 
saúde.  

A par desta orientação político-económica, emergem outras circunstâncias que parecem 
emprestar legitimidade ao rumo definido e colaboram no agendamento político desta discussão, 
encerrando motivações diversas e não menos importantes: 1. Cenários de crise financeira com 
consequente enfraquecimento de recursos; 2. Convergência e consolidação do envelhecimento 
demográfico; 3. Constante aumento do custo da inovação biomédica; 4. Crescentes expectativas que 
as populações mais ricas tendem a ter em relação à procura de cuidados de saúde (BARROS, 2013). 

Como se pode observar, se o ponto1. é macroconjuntural e, em alguns casos, consequente 
com os sucessivos compromissos que os Estados assumiram, ou foram incentivados a assumir, 
muitas vezes sob a forma de dívida, os restantes pontos derivam de uma dinâmica social e 
civilizacional que autores como BARROS (2013) sinalizam como podendo estar exacerbada: 

 
«…cada pessoa ao longo da sua vida tem um momento de grande necessidade de 
cuidados de saúde, e logo um volume elevado de despesas associado a essa 
necessidade, nos 2 últimos anos de vida. Essas despesas de fim de vida não só 
muito diferentes quer os 2 últimos anos de vida ocorram aos 50 anos ou aos 80 
anos.  
(…) 

                                                           
116 Consenso de Washington (1989) -  ficou popularmente reconhecido como o encontro ocorrido em 

1989, convocado pelo Institute for International Economics, sob o nome de “Latin Americ Adjustment: Howe 
Much has Happened?”.  
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O crescimento da despesa provocado pelo envelhecimento corresponde, então, 
apenas às despesas tidas nos anos de vida adicionais, excluídos os 2 últimos anos 
de vida da contagem (em média).» (BARROS, 2013:32,33). 

 
Tido como objetivo relevante conter a despesa pública em saúde, que de um modo geral nas 

democracias ocidentais tem subido de um modo quase ininterrupto até ao primeiro quinquénio do século XXI 
(Fig. 1), impõe-se, frequentes vezes, a redução de áreas de proteção, o que pode incluir o aumento dos 
copagamentos para fármacos prescritos, o aumento dos limiares de reembolso para medicamentos, restrição de 
reembolso para genéricos, redução de benefícios para tratamentos dentários, aumento de taxas moderadoras 
para acesso a cuidados hospitalares, incluindo urgência e emergência. 

 

 
Fig. 1 Evolução da despesa pública em saúde (%PIB). 
Fonte: World Bank, 2016. 
Elaboração: o autor. 

 

Para fazer face à crise financeira de 2009 e à consequente disciplina fiscal prescrita pelos 
Estados e pelas agencias internacionais (FMI, BCE; Banco Mundial), na União Europeia observou-se 
uma significativa degradação da razão de repartição das despesas diretas em saúde que, no intervalo 
2009-2011 e seguinte, passaram a aumentar mais rapidamente para os cidadãos/famílias do que 
para o Estado (Fig.2). Alguns dos países mais atingidos pela crise tiveram aumentos significativos 
nos gastos com a saúde diretamente imputados aos cidadãos. A Grécia e Portugal, por exemplo, 
viram a parte privada dos gastos em saúde aumentar cerca de 4 pontos percentuais desde 2009 para 
31% e 28% dos gastos totais com saúde, respetivamente (OCDE; 2015). 
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Fig. 2 – Evolução do crescimento médio dos gastos em saúde segundo os financiadores (UE, 2005-14). 
Fonte: OCDE, Health at a Glance: Europe 2016. 
Elaboração: o autor. 

 
Em alguns casos, o aumento da comparticipação em saúde aproxima-se do copagamento, 

não excluindo a adoção de práticas de racionamento explicito que, pese a sua conotação negativa 
entre a população e não sendo uma prática nova, podem constituir um mecanismo vital para 
acrescentar eficiência aos recursos alocados, mas que não cabe aqui discutir.  

Embora se reconheça a necessidade e a adequação de se fazerem e compararem escolhas 
em saúde, a perspetiva liberal enfatiza e defende a possibilidade de dispensa do papel do Estado, ou 
a forte mitigação da sua comparticipação, como via única, recomendável e inadiável. 

 
 

A modernização do conceito de saúde e a responsabilidade individual dos sujeitos 
 
Na gestão da doença, as estratégias preventivas, de um modo racional e adequado, têm 

vindo a ganhar espaço na agenda da saúde, particularmente desde o final dos anos 80, passando a 
promoção da saúde a assumir importância cimeira enquanto estratégia para o suporte de novas 
políticas de saúde pública, mais participadas, orientadas para a alteração de estilos de vida e 
prevenção de riscos ambientais.  A consolidação da transição epidemiológica alertou para novas 
prioridades na produção e reprodução do conhecimento, transferindo a ênfase da doença para a 
promoção da saúde, da hospitalização e institucionalização do doente para a inserção na 
comunidade, da cura para a prevenção, do paciente para a pessoa (NETTLETON, 1995). 

Na reunião de Ottawa (1986) dedicada à Promoção da Saúde, a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) reforçou a necessidade de se conceber a saúde como um direito fundamental e um 
recurso para a vida diária, cuja sustentação não depende exclusivamente de aptidões físicas, mas da 
conjugação de recursos sociais e económicos. A Carta de Ottawa revelou a existência de um 
entendimento institucional ao mais alto nível, orientado para a promoção da saúde de onde 
emergiram cinco linhas prioritárias de atuação: 1) Estabelecer uma política pública saudável; 2) Criar 
meios que apoiem a saúde; 3) Fortalecer a ação comunitária para a saúde; 4) Desenvolver 
habilidades pessoais para assegurar saúde; 5) Reorientar a atuação dos serviços sanitários. 

Se é certo que que nos modelos de prevenção e promoção da saúde, as habilidades e 
competências dos sujeitos são cruciais para a gestão da saúde, percebendo dentro das suas 
possibilidades o potencial bem associado a escolhas saudáveis, modelos de governança de 
inspiração neoliberal, sublinharam e exacerbaram de modo intencional a responsabilidade individual 
no domínio da manutenção dos níveis de saúde, lançando as bases para um justificar um novo ajuste 
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nas obrigações do Estado. Havendo vontade do Estado em reorientar a sua função, interpretações 
maniqueístas utilizaram pontos capitais da promoção da saúde para apelar e acentuar 
excessivamente a responsabilidade individual, procurando um sucessivo desinvestimento em 
soluções coletivas, orientadas para a redução de ameaças ambientais e ocupacionais em saúde. O 
conceito de healthism, advogado por Crawford (1980), destacava a preocupação individual para com 
a saúde como um importante foco para a definição e realização do bem-estar, um objetivo que deve 
ser alcançado, principalmente através da modificação de estilos de vida. Segundo WRIGHT et al. 
(2006:708), subjacente à noção de healthism proposta por CRAWFORD, está um conceito que 
descreve nas sociedades ocidentais pós-modernas, a(s) prática(s) de saúde pública nas quais, os 
indivíduos, são considerados moralmente responsáveis pela prevenção da doença (illness), 
conhecendo e evitando, eles próprios, enquanto gestores individuais, os fatores de risco associados 
aos estados mórbidos. Esta transferência de responsabilidade, embora sedutora, porque é libertadora 
face ao modelo biomédico paternalista, não avalia, todavia, se os sujeitos têm condições para a 
adoção de opções adequadamente informadas ou, no limite, se têm verdadeiras opções. Emerge 
assim um novo modelo de regulação social da saúde, onde se assume que os sujeitos são entes 
informados e proativos, onde o corpo e a sua gestão passam a deter uma nova centralidade e função, 
exigindo constante vigilância e investimento por parte de cada sujeito. Os indivíduos têm agora o 
dever de monitorizar o seu próprio bem-estar, de mediarem e investirem em escolhas e práticas que 
sejam saudáveis e que possam prevenir a doença:  

 
«Consequentemente, o discurso healthist não só impregna moral e eticamente os 

indivíduos, como os estimula-os no sentido de serem proativos perante a saúde, ou 
seja, os indivíduos são legitimados mental e operacionalmente para defenderem e 

fortalecerem a sua saúde.» Gustavo (2010: 67). 
  

O conceito de responsabilização individual em saúde transbordou e, em alguns casos, 
transformou-se numa diretiva do Estado que, progressivamente, passou a endossar para a esfera 
individual uma crescente cota de responsabilidade neste domínio. 

Num quadro de desgaste e enfraquecimento do modelo de Estado-providência, aliado ao 
crescimento e desenvolvimento de uma indústria privada e holística de saúde, com a presença de 
“novos atores-mediadores” nos consumos de saúde e bem-estar, tem-se aberto espaço ao 
fortalecimento de uma vasta gama de opções de serviços, tidas como favorecedoras da saúde dos 
indivíduos, as quais podem e devem ser contratualizadas e pagas pelos sujeitos (RAMOS DA SILVA, 
2013).  

Existindo evidencia inequívoca sobre a necessidade de se incentivarem e criarem condições 
adequadas para uma inadiável transição do atual modelo de prestação de cuidados de saúde, 
excessivamente centrado no hospital e na doença, em que todas as ações têm como objeto e alvo o 
doente, para um sistema centrado nas pessoas e na saúde, em que os cidadãos são parceiros na 
promoção da saúde existe, em simultâneo, a imperiosa necessidade de se questionar de uma forma 
séria não a bondade da alteração, mas a possibilidade desta modificação poder ser perigosamente 
contaminada por conceitos ideológicos que dominam conceções associados à operacionalização da 
mudança: governança, participação e parceria. 

 
 

Governança em saúde 
 
O conceito de governança aplicado na gestão da saúde e das políticas públicas de saúde tem 

emergido de forma enfática. Ao nível do desenho de politicas de saúde, a governança em saúde, 
abrange o desenho de modelos de atuação mais participativos e inclusivos, o que comporta um 
objetivo coletivo inquestionavelmente positivo, sublinhando a preocupação de que a totalidade das 
politicas deve orientar-se por ideais nãos discriminativos para qualquer grupo de cidadãos em função 
da idade, nível de literacia, orientação sexual, entre outras. Paralelamente, sublinha-se a importância 
da partilha de responsabilidade, entendimento e colaboração alargada por parte de diversas 
estruturas económicas e sociais que podem e devem ser realinhadas para se conseguir uma melhor 

saúde e bem‑estar. 

Ao nível da atuação individual, são diversos os documentos onde se demonstra a pertinência 
dos processos de participação e governança em saúde, como os que estão explicitamente presente 
nos objetivos Saúde 2020. Como reconhecem KICKBUSCH & GLEICHER (WHO, 2012; p.4), a saúde 
das populações não pode ser alcançada sem a adoção de abordagens colaborativas: 
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«(…). Isto exige o envolvimento dos cidadãos e de uma ampla gama de 
organizações sociais de modo a que se possa alcançar motivação e compromisso. 
Embora uma atuação governativa conjunta possa ser critica para a formulação de 
políticas que envolvem os determinantes sociais da saúde, muitos desafios em 
saúde requerem abordagens que incluam toda a sociedade porque saúde é, acima 
de tudo, como as pessoas podem ser saudáveis no seu quotidiano. Isto está 
relacionado com questões sobre como a sociedade se deve organizar para garantir 
saúde e, portanto, inclui questões muito básicas de justiça social e equidade.» 

 
Estas mudanças de paradigma convocam novas competências que, muitas vezes de modo 

abusivo, se supõe estarem ao alcance da generalidade dos cidadãos e das suas famílias para que se 
consiga uma virtuosa coprodução em saúde. Permanece claro que, as questões de justiça social e de 
equidade continuam a ser vitais e indispensáveis para se conquistarem mais e melhores ganhos em 
saúde.  

Um outro aspeto positivo oriundo desta nova conceção de participação cidadã em saúde, 
contemplada no conceito de governança, diz respeito ao modelo de atuação dos sujeitos para com os 
serviços de saúde que se requerem menos paternalistas, mais respeitadores da vontade dos 
utilizadores, reconhecendo-lhes o direito de codecisão e de coparticipação em função de uma 
adequada literacia em saúde. Para alcançar este objetivo, os sujeitos, de modo individual, terão de 
intervir mais ativamente na gestão da sua própria saúde e contribuir deste modo para moldar 
todo o sistema. Os cidadãos terão de estar na posse dos seus registos de saúde, de dispor de 
informações sobre a qualidade e os custos dos serviços e de participar nos processos de decisão. 
(CRISP, 2014). 

KICKBUSCH & GLEICHER (WHO, 2012) acrescentam que a governança, e especificamente 
a governança em saúde, para além de assumidamente dever ser um processo partilhado envolvendo 
múltiplos atores, é também um processo contínuo, através do qual interesses conflituantes e/ou 
diversos podem ser acomodados e, ações cooperativas podem ser tomadas, indo para além do plano 
estatal, interagindo com a sociedade: 

 
«A governança bem-sucedida para a saúde exige coprodução, bem como 
participação e cooperação dos cidadãos, consumidores e doentes. À medida que a 
governança se torna mais difundida na sociedade, trabalhar diretamente com os 
cidadãos poderá reforçar a transparência e a responsabilização.» KICKBUSCH & 
GLEICHER (WHO, 2012, p. XI) 

 
A prática de boa governança é, neste e noutros contextos, uma importante ferramenta que 

ajuda a fortalecer a democracia e os direitos humanos, contribuindo para a promoção da economia, 
favorecendo prosperidade e coesão social, reduzindo a pobreza, e aprofundando a confiança no 
governo e na administração pública (OCDE, 2012). 

Existindo a possibilidade de boa governança, e não negando o virtuosismo que lhe está 
associado, tal como foi sublinhado, deve alertar-se, de igual modo, para o elevado risco de as 
politicas públicas de saúde resvalarem para a má governança, quer por enfatizarem excessiva e 
descontextualizadamente a responsabilidade individual na gestão da saúde, quer por, de uma forma 
discreta mas continuada, legitimarem o Estado a eximir-se das responsabilidades contratadas e da 
inquestionável tarefa que deve assumir como garante de justiça e equidade social. 

De um modo abstrato, o conceito de governança envolve padrões de articulação e 
cooperação construídos entre diversos atores sociais e políticos, incluindo os arranjos institucionais 
que coordenam e regulam essas mesmas transações incluindo, quer os mecanismos tradicionais de 
agregação e articulação de interesses, quer outros processos mais ou menos informais, que podem 
passar por lobbying, redes sociais e associações de diverso tipo. A expressão “governance”, aqui 
vertida por governança, surge a partir de reflexões conduzidas inicialmente pelo Banco Mundial 
(1992), tendo como objetivo aprofundar o conhecimento das condições que garantem um Estado 
eficiente (GONÇALVES, 2005). As preocupações para com a eficiência da ação do Estado, sendo 
racionais, desejáveis e legitimas, constituindo uma obrigação desse mesmo Estado para com os seus 
cidadãos, devem ser examinadas e enquadradas de forma cautelosa. A enfâse excessiva dada à 
necessidade de eficiência da atuação do Estado, não raro, ideologicamente comprometida, comporta 
alguns riscos, indo para além da implicação económica, atingindo de forma gravosa a dimensão 
social. Neste ponto, GONÇALVES (2005) sublinha que o conceito de governança é mais amplo que o 
conceito de governabilidade pois, este último, diz respeito capacidade do governo para identificar 
problemas críticos e formular politicas adequadas para a sua resolução: 
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«Governança refere-se a “padrões de articulação e cooperação entre atores sociais 

e políticos e arranjos institucionais que coordenam e regulam transações dentro e 
através das fronteiras do sistema económico”, incluindo-se aí “não apenas os 
mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses, tais como os 
partidos políticos e grupos de pressão, como também redes sociais informais 
fornecedores, famílias, gerentes), hierarquias e associações de diversos tipos.» 
(GONÇALVES, 2005:3; apud SANTOS, 1997). 

 
Assim, no esteio de um entendimento neoliberal, defensor da divisa – “Menor Estado , Melhor 

Estado”, tendo como argumento a insustentabilidade de se manterem responsabilidades 
contratualizadas num contexto económico-politico diverso, formulado no pós II Guerra Mundial, com 
uma demografia e crescimento económico mais favorável,  os Estados foram instados a partilharem 
muitas das suas responsabilidades com outros atores, nomeadamente atores económicos (medicina 
liberal), ou mesmo com a sociedade civil,  convidando-os  a substituírem-se em algumas dimensões 
da sua atuação, com o argumento de que podem acrescentar mais eficiência, quer pela expertise de 
atuação, quer pela escala que, umas vezes sugere massificação outras vezes proximidade. Neste 
contexto, SANTOS (2002), alerta de uma forma contundente para o fato de que este processo de 
doutrina económica neoliberal tem contribuído expressivamente para o enfraquecimento consciente, 
quando não desejado, do poder do Estado que, ao partilhar as suas responsabilidades e modus 
operandi com outros, colocados na categoria de parceiros, auto-enfraquece-se: «O Estado tem de 
intervir para deixar de intervir, ou seja, tem de regular a sua própria desregulação.» (SANTOS, 2002: 
38). O autor vai mais longe, alertando não para o risco de uma sociedade civil, critica, ativa e 
informada, mas para a possível armadilha subjacente à transferência de meios e deveres para esta 
mesma sociedade, coisa que no contexto da prestação de saúde tem acontecido de forma 
significativa: 

 
«(…) a ideia do Estado como oposto da sociedade civil foi substituída pela ideia do 
Estado como espelho da sociedade civil. A partir de então um Estado forte passou a 
ser a condição de uma sociedade civil forte. O consenso do Estado fraco visa repor 
a ideia liberal original.» (SANTOS, 2002:41). 
 

Face a esta tendência transformista do Estado, SANTOS (2002) convoca-nos para o que Bob 
Jessop (1995) identificou como de-estatização dos regimes políticos: transição do conceito de 
governo (government) para o de governança (governance): 

 
«Ou seja, de um modelo de regulação social e económica assente no papel central 
do Estado para um outro assente em parcerias e outras formas de associação entre 
organizações governamentais, para-governamentais e não-governamentais, nas 
quais o aparelho de Estado tem apenas tarefas de coordenação enquanto primus 
inter pares.» (SANTOS, 2002:37; apud JESSOP, 1995). 

 
 

Conclusão 
 

Procurando evitar considerações extremas e dogmáticas, não podemos iludir que, a 
viabilização de politicas públicas em saúde, tendo o SNS ou SUS como intervenientes ativos e 
principais, passa não só por uma leitura dinâmica e adequada do que significa a alteração do padrão 
epidemiológico das populações, mas também por uma interpretação dinâmica das necessidades e 
desafios que enfrentam, ao mesmo tempo que se equaciona como imperiosa a revisão da dimensão 
de sustentabilidade. Neste ponto, um sistema de saúde sustentável e que acrescenta eficácia, 
necessita de uma visão partilhada de todos os fatores determinantes da saúde. Necessita de ser 
inclusivo na mobilização dos diversos setores que podem dar um contributo positivo para um novo 
pacto social na saúde, ao mesmo tempo que evidencia accountability, i.e., é responsável e pode ser 
responsabilizado, necessitando para tal de deixar claras quais as responsabilidades que assume de 
fato, exercendo o seu poder com autoridade (CRISP, 2014). 

Esta discussão sobre o que o Estado está disponível para fazer ao nível das políticas de 
saúde é inadiável, sob pena de serem ultrapassados e comprometidos níveis críticos de atuação. É 
urgente que os sujeitos, de um modo individual, ou os seus representantes, sintam o dever e a 
segurança necessária para questionarem o Estado e o seu desempenho, não consentindo que os 
direitos sociais, entre os quais a saúde, permaneçam de um modo continuado sujeitos à reserva do 
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possível. A ideia amplamente difundida, especialmente após a crise económica de 2009, de que a 
reserva do possível é uma prerrogativa legitima do Estado, imprescindível para o cumprimento das 
suas obrigações é falaciosa e perigosa.  

Falaciosa porque, para o(s) Estado(s), pós-crise, parecem existir obrigações com diferentes 
níveis de dignidade, as que podem ser discricionariamente sacrificadas e as outras, não sendo os 
termos de prioridade e de custo/beneficio claros, facilmente sustentáveis e inteligíveis.  

Perigosa porque, ao assumir ideologicamente a vontade de emergir como Estado mínimo, 
embora não modificando prerrogativas constitucionais, corre sérios riscos de ferir seriamente os 
interesses dos mais vulneráveis, impondo limiares mínimos de comparticipação que estes não 
conseguem suprir, ferindo assim o principio da universalidade de acesso.  

Perante esta possibilidade real, será ou não legitimo questionar: como podem e devem ser 
equilibrados os compromissos do Estado para com as diferentes instituições e para com os seus 
cidadãos? 

Como reconhece MIRANDA (2011:17), situações há em que a reserva do possível pode ser 
compreendida: «nomeadamente quando cenários de forte recessão comprometem a disponibilidade 
do Estado no acesso aos recursos financeiros de que necessita, adequando as prestações ao nível 
de sustentabilidade existente». Todavia, deve perguntar-se, se a totalidade das opções do Estado 
demonstram equilíbrio e proporcionalidade face aos recursos de que dispõe ou se, pelo contrário, 
resultam em comportamentos assimétricos e autoritários, suspendendo ou mitigando 
maioritariamente prestações associadas aos direitos sociais, para que se possam manter intactos 
outros compromissos que, no seu entender são mais fortes e inalienáveis.  

Embora se possa concluir que deve existir uma relação necessária entre a capacidade do 
Estado, da sociedade e os direitos derivados de bens jurídicos, deve evitar-se a armadilha de que: 
somente é obrigatório para o Estado o que este escolhe como possível! 
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A DIMENSÃO POLÍTICA NO DEBATE DA CONSTRUÇÃO DA CIDADE SAUDÁVEL:  
O USO DAS TIC’S NA GOVERNANÇA E EMPONDERAMENTO DO CIDADÃO 

 
THE POLITICAL DIMENSION IN THE DEBATE OF HEALTHY CITY CONSTRUCTION:  

THE USE OF ICT IN GOVERNANCE AND CITIZEN EMPOWERMENT 
 

Winston Kleiber de Almeida Bacelar 
winston.bacelar@ufu.br 

Universidade Federal de Uberlândia 
 

Resumo 
A construção da Cidade Saudável deixa de ser apenas uma concepção teórica ou mesmo utopia de 
alguns pesquisadores visionários e passa a ser a nova prática do urbano no século XXI. Morar em 
cidades é, neste novo milênio, o lugar em que maioria da população mundial reside. O urbano passa 
a ser modo de vida de grande parte da população mundial e se espalha pelo espaço geográfico. 
Assim, a cidade é o lócus não somente da produção e reprodução do capital, mas também o lugar de 
morada de grande parte da população mundial. A cidade ideal, a Cidade Saudável é conquistada por 
alguns povos e nações do planeta e outros ainda a perseguem. Se a cidade é a tônica comum do 
lugar de residência e a cidade saudável seu ideal, a materialização física dos equipamentos urbanos, 
formas materiais/físicas executadas pelos agentes políticos, pela política do executivo municipal de 
cada uma dessas Cidades Saudáveis demanda o ato de fazer/produzir/construir. Quem fiscaliza e 
como se fiscaliza os gastos na construção material da Cidade Saudável? As TIC´s (Tecnologias de 
Informação e Comunicação) se apresentam como uma ferramenta útil neste processo de 
intermediação entre o poder local e a comunidade. Estas novas tecnologias em rede podem ser a 
resposta para a governança real e o emponderamento do cidadão no auscultar e gerenciar o que se 
gasta e o que se propõe gastar na construção da Cidade Saudável deste novo milênio. 
 
Palavras-chave: TIC´s; Cidade Saudável; Emponderamento; Governança; Estado. 
 
 
Abstract 
The construction of the Healthy City ceases to be just a theoretical conception or even utopia of some 
visionary researchers and becomes the new urban practice in the 21st century. Living in cities is, in 
this new millennium, the place where most of the world's population lives. The urban becomes a way 
of life for a large part of the world population and spreads through the geographical space. Thus, the 
city is the locus not only of the production and reproduction of capital, but also the place of residence 
of a large part of the world population. The ideal city, the Healthy City is conquered by some people 
and nations of the planet and still others persecute it. If the city is the common tonic of the place of 
residence and the healthy city its ideal, the physical materialization of the urban equipments, material / 
physical forms executed by the political agents, by the policy of the municipal executive of each of 
these Healthy Cities demands the act of doing / Produce / build. Who inspects and how is the 
expenditure inspected in the material construction of the Healthy City? The ICTs (Information and 
Communication Technologies) are presented as a useful tool in this process of intermediation 
between the local power and the community. These new networking technologies can be the answer 
to the real governance and empowerment of the citizen in listening and managing what is spent and 
what is proposed to spend in building the Healthy City of this new millennium. 
 
Keywords: ICTs; Healthy City; empowerment; governance; State. 
 
 
Introdução 
 

Este texto analisa a importância das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC´s) na 
sociedade em rede contemporânea e como ferramenta essencial da Administração Pública (ou na 
Gestão Pública) dos municípios na construção da Cidade Saudável. Analisa o aspecto macro das 
relações de Estado ao se propor discutir políticas de Estado mais que as políticas de governo; mas 
não deixa de analisar o micro dessas mesmas relações (quando dá importância às políticas de 
Estado e também às de governo), quando estas se materializam no lugar e para tal dependem da cor 
partidária e da ideologia dos gestores públicos. É um texto propositivo aprofundar na questão e 
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apresentar possibilidades de dirimir situações anacrônicas na cidade contribuindo para o debate do 
estado de coisas da Administração Pública de comunidades e do lugar. 

Análises sobre a cidade sempre suscitam mais indagações que respostas. A cidade, 
enquanto lócus e residência da maioria da população mundial, nem sempre foi o sítio “preferido” do 
homem. Enquanto espécie, o Homo sapiens passou a maior parte do tempo de sua existência 
residindo em ambientes naturais. Desde que saímos das cavernas – construção natural-, e 
empilhamos as primeiras pedras umas sobre as outras (ou madeira) e depois os tijolos, realizamos a 
façanha de transgredir milênios de nossa forma de residir neste planeta. Ao construir o próprio local 
de habitação e ampliar a rede de relações sociais criamos um novo modo de vida. A cidade (a urbe, a 
polis ou cité) passa a ser a máxima realização ou constructo coletivo da incipiente sociedade 
humana. A sociedade é criada e a cidade seu expoente máximo. A divisão social de classes e a 
divisão territorial do trabalho se aprofundam a partir desse advento. 

A cidade como residência da maioria dos humanos é fato recente em nossa história. 
Contudo, ela é muito antiga enquanto lugar de residência humana. A produção de uma sociedade 
humana e sua progressiva organização, hierarquização e divisão social fazem da cidade, lenta e 
progressivamente, um ambiente de escolhas. Nestes últimos milênios a cidade passa de ambiente de 
agrupamento de serviços e comércio para centro da dinâmica produtiva e administrativa dos 
territórios e das nações. Pode-se afirmar que tal “reviravolta” no status da cidade se deu a pouco 
tempo, acompanhando a expansão do capitalismo, sendo produto da afirmação e lócus desse modo 
de produção. A oposição entre campo e cidade que marca os últimos milênios da história social do 
homem foi “resolvida” pelo modo de produção capitalista onde a cidade passa a ser o lócus de 
produção e comando das atividades e das formas de gerenciamento do capital, portanto lugar mais 
importante de sua reprodução.  

Assim, para além da coisificação ou fetichização da cidade, as classes dirigentes e 
administrativas produzem o urbano. Mais que cidade, o conceito e a categoria de análise que nos 
interessa é o urbano. Urbano que têm na sociologia, filosofia, história e geografia uma lenta e 
progressiva evolução de análise. Para estas ciências o urbano - no ideário da sociedade humana - se 
afirma enquanto modo de vida a partir do século XIX e se expande, já no século XX, como a mais 
importante maneira de existir e de se realizar no espaço. O urbano mais que a própria cidade passa a 
ser encarado por muitos como a forma maior de existir do homem contemporâneo. Não basta mais a 
cidade. A forma de agir, produzir e pensar do homem no século XXI é ditado pela urbanidade, não 
importando mais o local da residência, pois que a maioria dos humanos reside nas cidades e os que 
não, em sua maioria, consomem o urbano. Daí o movimento pela Cidade Saudável. Assim, não basta 
mais apenas a cidade, esta tem que ser saudável

117
.  

Contudo, a Cidade Saudável para existir como tal depende dos equipamentos urbanos bem 
construídos e distribuídos pelo espaço-território da cidade, mas prioritariamente dos “equipamentos 
imateriais” que derivam e acontecem a partir do anteriormente produzido materialmente. As 
produções físico-materiais do homem urbano (que dependem da técnica) possibilitam o aparecimento 
no seio da sociedade do sentimento coletivo de que a cidade é saudável. A sensação coletiva de que 
na cidade em que se vive as “coisas” estão e existem para o homem é o que explica a sensação do 
conforto ambiental e sanitário de um lugar. Parte-se, portanto, do pensamento que coaduna com o 
raciocínio de que a Cidade é Saudável para além do seu aparato ou equipamentos da área de saúde.  
Esta Cidade Saudável, como toda cidade, depende dos bens materiais, ou seja, dos equipamentos 
urbanos nela produzidos para funcionar como espaço social de moradia e viver da população. 

Assim, o “equipamento” imaterial pertence ao campo da sensação: a rapidez no cotidiano 
legal e jurídico e nos processos sociais, a fluidez do espaço, a acessibilidade do cidadão, a 
segurança, o ambiental discutido e realizado, enfim as várias sensações que permeiam uma cidade 
mais desenvolvida na produção real do espaço saudável dão confiança e produzem um sentimento 
de pertencimento na comunidade que consome a cidade saudável. Assim, o imaterial torna-se mais 
importante na percepção da Cidade Saudável, pois as sensações produzidas não podem ser 
falseadas. Estas sensações passam ao todo populacional como realização coletiva, ou seja, como 
seu HUMOR. Humor aqui definido como sentimento inerente e abstrato de um povo, de uma 
coletividade, de uma comunidade. Abstrato no sentido de que o Humor de uma dada sociedade se 
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  O Movimento Cidade Saudável, mais que um conceito, é uma estratégia de promoção da saúde e tem como objetivo maior 
a melhoria da qualidade de vida da população. A proposta de construção de cidades saudáveis surgiu em Toronto, Canadá, 
em 1978, quando um comitê de planejamento publicou o informe A saúde pública nos anos 80, onde foram estabelecidas 
linhas de ação política, social e de desenvolvimento comunitário no nível local, como resposta aos problemas mais 
prevalecentes de saúde pública naquele momento. Esses delineamentos tiveram origem no Informe Lalonde (1996), que 
propunha um novo enfoque para a saúde pública do Canadá.  (ADRIANO et all, 2000, p. 54). 
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constrói ao longo do tempo e se imiscui lentamente no tecido social e nas expressões coletivas que 
definem os sujeitos como pertencentes àquele lugar. Este Humor coletivo (o abstrato e cognitivo da 
comunidade) é o que conta, pois que deriva do absoluto e do concreto que se produziu na cidade 
para torná-la de fato saudável. Com isso, não é apenas a quantidade de equipamentos que realmente 
fazem a diferença. O uso dos equipamentos materiais de um ambiente saudável, a constância do uso 
e o sentimento de pertencimento que se tem sobre ele é que faz normal/constante ao ponto de se 
tornar seguro e confiável na governança do lugar.  

As sensações de uma Cidade Saudável são, assim, o produto de um ambiente saudável (e 
de um território saudável) em que este pode o absorver de fato e cotidianamente até que esse se 
torne uma sensação de Bem-Estar. Com isso quer se afirmar que não basta a ciclovia, o importante é 
seu uso cotidiano. E a certeza de que existe e é operacional. Não basta apenas o aparato policial é a 
sensação de segurança o mais importante. O constructo de ferro e cimento das vias, a fluidez do 
transporte e sua rapidez são importantes, contudo a sensação de eficiência é mais importante. Não é 
apenas a infraestrutura da saúde o mais importante, mas saber que existe quando se necessita dela. 
É o saber (a sensação) quase inconsciente! Pode-se aqui elencar vários exemplos em que as 
sensações de que a Cidade é realmente saudável, mas o fator mais interessante da análise é o de 
que o Humor coletivo (ou da maioria da população residente na Cidade Saudável) inconscientemente 
possui o saber (a sensação) de que ela é saudável.

118
 

Alcançar o “Nirvana” da salubridade urbana é a nova utopia do urbano contemporâneo. O 
ambiente urbano ideal e completamente saudável nunca chegará, pois o interessante é o buscar e o 
construir constantemente. Isto é o que importa. A existência de cidades do bem-estar e do ambiente 
saudável, como a exemplo algumas cidades localizadas em países da OCDE, especialmente em 
países europeus

119
, não significa, pois, alcançar o estágio último da cidade saudável, mas um eterno 

construir, realizado por comunidades que possuem sensações que partem de um ambiente 
historicamente produzido, materialmente construído, fisicamente presente e cotidiano.  

Assim, a Cidade Saudável é mais que o aparato da saúde do homem construído e ofertado 
à população. O que faz dessa cidade uma Cidade Saudável está mais e além da oferta de 
infraestrutura de saúde ou de um ambiente urbano saudável. A Cidade Saudável é a expressão 
máxima do ecológico saudável. Ecológico aqui não se prende apenas a sua expressão biológica, está 
mais para uma totalidade urbana, para o território urbano como um todo, o ambiente da cidade como 
uma totalidade. Ecológico como uma totalidade em que os processos sociais, culturais, econômicos e 
sanitários se integrem e interajam é a expressão contemporânea da realidade urbana saudável. 

Partindo desse novo conceito, o século XX foi o século das lutas e garantias sociais e o 
século XXI vislumbra-se como o século das garantias de viver bem, denominada por Inglehart de 
valores pós-materialistas

120
. Assim, em relação aos valores pós-materialistas de Inglehart, se o lugar 

de residência da maioria das pessoas do mundo é a cidade e seu modo de existir e de vida é o 
urbano, a construção das Cidades Saudáveis passa a ser uma lógica e até mesmo, para a maioria 
dos povos e nações, uma necessidade.  

                                                           
118

 Para Brandão (2010, p. 37): “Assim sendo, o que caracteriza o ambiente saudável … é a profunda vinculação existente 
entre os cidadãos e o seu entorno físico e social. Não é possível falar de espaço saudável se os sujeitos sociais não se sentem 
fazendo parte dele. Um município, para ser saudável, precisa ser amado pelas pessoas que lá habitam. Elas precisam 
compreender que aquele espaço lhes pertence e que, portanto, necessita ser cuidado por elas e pelos que elegem como 
sendo seus representantes. ” 
119

 Como afirmado por Costa (2010, p. 47): “As cidades europeias expõem um padrão evolutivo comum, mas diferenciado do 
registrado nas cidades norte-americanas. Não negando a existência de problemas sociais nas cidades europeias, estas 
apresentam estruturas sociais mais coesas e menos díspares que as cidades americanas, o que se deve, fundamentalmente, 
ao perfil do modelo social europeu, que atua aos níveis das transferências sociais para colmatar situações de desemprego ou 
na prestação de serviços de saúde, educação, desenvolvimento infraestrutural e, em alguns casos, no nível da habitação 
social. ” 
120

 Segundo Faria (2010, p. 109): “Há formas de participação mais inovadoras ligadas à emergência de valores pós-

materialistas, na perspectiva de Inglehart. Nos anos 70, este autor propôs uma nova taxinomia de valores sócio-políticos que 
distingue dois grandes grupos de valores: 1) os valores materialistas e 2) os valores pós-materialistas. Os primeiros estavam 
associados à satisfação de necessidades básicas elementares, ao bem-estar económico e à coesão social, enquanto que os 
segundos relevavam de novas preocupações sociais e individuais: estéticas, intelectuais, de qualidade de vida e relativas ao 
envolvimento nos processos de tomada de decisão no trabalho, nos locais de residência e no sistema político. Segundo 
Inglehart, as sociedades ocidentais estariam a assistir a uma prevalência progressiva dos valores pós-materialistas sobre os 
valores materialistas. Neste sentido, este autor sustentava que quanto maior for o desenvolvimento sociocultural de um país, 
maior será a saliência dos valores pós-materialistas relativamente aos materialistas. Inglehart chamava ainda a atenção para a 
importância da socialização política, para afirmar que o momento decisivo em que se formam valores e crenças destinados a 
sobreviver no tempo se situa na passagem da juventude para a idade adulta. Segundo ele, estes princípios e prioridades 
adquiridos nesta altura do desenvolvimento da pessoa humana tenderiam a manter-se indefinidamente.”  
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Se morar na cidade e “ser” urbano é a “única” condição possível no mundo atual, esta 

localidade (a cidade) deve possuir e contar com aquilo que faz de sua absorção/deglutição a mais 
facilitada possível. A construção da Cidade Saudável é o passo seguinte na história da construção da 
cidade, como local de morada, e do urbano, como forma de vida predominante no espaço geográfico. 
Assim, a cidade e o urbano contemporâneos não têm como prescindir da lógica da Cidade Saudável. 
É a forma mais eficiente de fundir lócus com modo de vida. A Cidade Saudável é a amálgama desses 
dois conceitos: cidade e urbano.  

A Cidade Saudável vem como uma maneira (e a única pelo visto!) de se “suportar” conviver 
na “selva de pedra” eternamente. Assim a construção da Cidade Saudável toma novos contornos. De 
uma bandeira de luta política e social historicamente construída, ao longo desses últimos séculos (e 
mais evidente a partir do final da Segunda Grande Guerra Mundial), por engenheiros, urbanistas, 
arquitetos e geógrafos passa a ser encarada como uma “nova” forma de pensar a cidade, um passo a 
mais no degrau da “escala evolutiva” do fazer cidade e do realizar o urbano.  

Contudo, o entendimento de que grande parte da humanidade vai viver na cidade, que esta 
seja a mais agradável possível passa a ser uma ideia compartilhada a “conta-gotas” na sociedade 
humana. Nos países da OCDE o discurso político do pós-guerra foi o de reconstruir o espaço físico e 
o de fazer cidades como ambientes sociais e não apenas construções e formas físicas no espaço da 
cidade. Funcionalidade, sociabilidade, fluidez, mobilidade, acessibilidade, rapidez do espaço da 
cidade são expressões que passam a conviver nas mesas dos líderes políticos e administrativos (os 
gestores públicos) e de arquitetos, urbanistas e geógrafos juntamente com assuntos relacionados à 
saúde do meio, saúde do território, lazer, ócio, equipamentos urbanos e de infraestrutura 
paisagísticas. Nada espontâneo. Conquistas sociais fruto de lutas e pressões sociais, realização de 
associações, sindicatos e representantes da sociedade civil organizada que se prontificaram ao 
debate sobre o “fazer da cidade um espaço saudável”. A estes agentes somaram-se as universidades 
bem como órgãos públicos de gestão e de organização do território (planejamento espacial e 
territorial). Ideias e ideais nem sempre disseminadas no restante do mundo. 

Assim, as conquistas sociais e ambientais das cidades da maioria dos países da OCDE não 
foram apenas fruto de uma inteligência coletiva e benévola dos gestores públicos e líderes políticos 
dos países membros. Tais realizações no espaço e no território construído das cidades da OCDE e, 
portanto, introjetado, absorvido e metabolizado, geração após geração, no imaginário coletivo dessas 
sociedades como sendo o “correto” modo de viver em cidade e vem se realizando e se aprofundando 
nas últimas décadas, pois que resultado de uma dualidade: o crescimento econômico e do forte papel 
do Estado nacional com as políticas do “Wellfare State” e, em especial, expressões das lutas sociais 
das diversas categorias organizadas da sociedade desses países. Por isso alguns países e povos 
possuem e construíram Cidades mais Saudáveis que outros.

121
 

Os níveis de organização da sociedade produzem invariavelmente Ambientes Saudáveis 
(Cidades e ou Territórios) que diferem entre si e também internamente entre os países pertencentes à 
OCDE. São também a expressão da salubridade política que alcançaram determinados povos e 
nações nestes últimos séculos e, especialmente, nestes últimos decênios de lutas e de pressões 
sociais (da sociedade organizada) em relação aos seus gestores públicos e líderes nacionais, 
regionais e locais. A organização do espaço é assim o reflexo dessas sociedades. Assim, o espaço 
construído pode-se afirmar, reflete o nível de organização da sociedade. A Cidade é Saudável quanto 
mais saudável for a relação entre a comunidade/sociedade e seus gestores públicos e 
administradores

122
.  
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 Para Costa (2013, p. 26), segundo a Organização Mundial de Saúde, os princípios de uma cidade saudável são: Um 
ambiente físico de alta qualidade, limpo e seguro (incluindo a qualidade de habitação); Um ecossistema que seja estável 
ecossistema que seja estável no presente e que se mantenha a longo prazo; no presente e que se mantenha a longo prazo; 
Uma comunidade forte, com apoio mútuo e sem exploração; Um alto nível de participação e controle por parte do público sobre 
a decisões que afectam as suas vidas saúde e bem afectam as suas vidas, saúde e bem-estar; A satisfação de necessidades 
básicas (para a alimentação, água, abrigo, rendimentos, segurança e trabalho) para todas as pessoas da cidade; Acesso a 
uma Acesso a uma variedade de experiências e recursos variedade de experiências e recursos, com a possibilidade de uma , 
com a possibilidade de uma maior variedade de contactos, interacções e comunicação; Uma economia municipal diversificada, 
vital e inovadora; O encorajamento de ligações ao passado, com heranças culturais e biológicas dos habitantes da cidade e de 
outros grupos e indivíduos; Uma forma urbana que aumente as características precedentes; Um nível ideal de saúde pública 
adequada e serviços de saúde acessíveis a todos; Um nível alto de saúde (níveis altos de saúde e níveis baixos de doença); 
Um nível alto de educação; Um nível satisfatório de igualdade de oportunidades. 
122

 O que segundo Carvalho (2011, p. 330): “Na prossecução desta orientação mais descentralizadora, libertadora e 
responsabilizadora, o Estado não pode perder o seu verdadeiro sentido de existência (no que respeita a estas matérias), 
mantendo o seu papel de regulador, fiscalizador e árbitro, procurando promover junto da sociedade o melhor equilíbrio possível 
entre a utilização dos recursos coletivos e os interesses e a liberdade individual. Numa perspectiva de autocontrolo, as 
entidades de governo local devem adotar mecanismos de controlo interno mais eficazes que sejam capazes, não apenas de 
reportar informação à posteriori e demasiado desatualizada, mas também de antecipar eventuais cenários e/ou apontar para 
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O que se afirma, portanto, é que a construção da Cidade Saudável passa essencialmente 

pelo plano político, ou seja, do político-administrativo, da gestão pública, ou melhor, da governança 
do território (cidade, espaço e lugar).

123
 Este plano estabelece os fundamentos prioritários daquilo que 

se convenciona denominar de Promoção da Saúde
124

. A PROMOÇÃO DA SAÚDE, como aspecto 
central da vida urbana, necessita do instrumental técnico e dos equipamentos urbanos de 
infraestrutura para a prestação de serviços de maneira eficiente e cotidiana. A saúde do homem 
necessita disso e muito mais. A Cidade Saudável para ser saudável, passa, portanto pela de 
Promoção da Saúde

125
 na cidade. Tal constatação é norteada pelo atual modo de vida urbano que 

cada vez mais se expande para o todo do território municipal, estadual – provincial ou regional - e 
nacional. Assim, promoção da saúde é o que faz da Cidade realmente saudável, pois que para se 
chegar a esta, se junta os aspectos do imediato (a doença não espera!), os equipamentos da área de 
saúde – hospitais, corpo técnico, etc.-, com os da promoção à saúde que se espalham através das 
práticas e ações cotidianas de acesso mais amplo da comunidade aos bens que derivam da 
Promoção Saúde na sociedade contemporânea

126
.  

Assim, mais que os produtos técnicos da saúde tradicional na Cidade Saudável ampliam-se 
as formas, a consciência e coisas relativas à Promoção da Saúde. Esta nova forma de se fazer a 
cidade é um dos pré-requisitos maiores da construção da Cidade Saudável. Este permanente buscar 
da Promoção à Saúde na cidade moderna impulsiona cada vez mais o material e o imaterial na 
gestão da cidade do agora.  

O material e o imaterial que são utilizados como ferramental de promoção da saúde 
necessitam de regulamentações e acordos legais e sociais entre os indivíduos coletivos, ou seja, um 
pacto ou contrato social. Estes acordos coletivos são em maioria mediados pela política, pelas 
normas legais e pelos acordos sociais/históricos, ou seja pela governança.

127
 

 
 
O Papel da Política na Lógica da Cidade Saudável 

 
As pressões da sociedade organizada sobre seus gestores públicos são expressões 

importantes da relação política que se realiza de maneira mais aguda em determinadas sociedades. 
Assim, percebe-se que mais que financeira ou econômica, a construção de ambientes saudáveis e 
das cidades saudáveis é perpassada pelas tensões que se estabelecem no seio das sociedades 
organizadas em que o aspecto político se sobressai. As políticas públicas mais eficientes e 
saudáveis

128
 no espaço/território das cidades são as expressões concretas e visíveis das pressões 

políticas da comunidade sobre seus líderes políticos e gestores públicos e estas, quando eficientes e 
saudáveis, expressam as necessidades e anseios de grupos organizados que conseguiram impor a 

                                                                                                                                                                                     
possíveis soluções ao nível da decisão... Parece claro que atualmente para governar a qualquer nível da Administração 
Pública, não basta a legitimidade política e legal, a sociedade atual exige muito mais e a competência técnica, com reflexo nos 
resultados, tem de relevar cada vez mais nas decisões da governação pública, sob pena de afastar ainda mais os cidadãos 
das suas instituições de governo, para além de potenciar maior ineficácia e ineficiência na gestão da coisa pública.” 
123

 Bem explorado por Fernandes (1992). 
124

 “A promoção da saúde é um processo, através do qual a população se capacita e busca os meios para conseguir controlar 
os fatores que favorecem seu bem-estar e o da comunidade ou que a podem estar pondo em risco, tornando-a vulnerável ao 
adoecimento e prejudicando sua qualidade de vida (Ottawa, 1986). Nas ações de promoção as pessoas são consideradas 
como sendo sujeitos do processo e potencialmente capazes de vir a controlar os fatores determinantes de sua saúde. ” 
(ADRIANO, et all, 2000, p. 54). 
125

 Segundo Brandão (2010, p. 31): “… a Carta de Ottawa, … define a Promoção da Saúde como sendo “o processo de 
capacitação da comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no 
controle desse processo” (Ministério da Saúde, 2001, p.19). ” 
126

 Como afirmam Westphal e Mendes (2000, p. 48): “Com base no pressuposto de que a saúde é produzida socialmente, o 
ideário de cidades saudáveis advoga superar as práticas de saúde centradas na atenção médica curativa, para buscar a 
globalidade de fatores que determinam a saúde. Apresenta, ainda, como prioridade na definição das políticas públicas, incluir a 
saúde como critério de governo (Mendes, 2000; Westphal, 2000). 
127

 Como afirmado por Adriano et all (2000, p. 55): “No processo de construção de uma cidade saudável, a participação 
significa uma postura ativa de envolvimento e co-responsabilidade dos diversos saberes, setores técnicos e segmentos sociais 
da população na discussão dos problemas da cidade e na tomada de decisão sobre as formas de enfrentamento dos mesmos, 
construindo, dessa forma, um projeto mais ampliado e real para a cidade. Além disso, é a participação que dá legitimidade 
política e social a esse projeto. ”  
128

 Como bem exposto por Westphal e Mendes (2000, p.53): “Os projetos de cidades saudáveis exigem um compromisso das 
autoridades governamentais com o desenvolvimento de políticas públicas saudáveis, que garantam a melhoria da qualidade de 
vida da população. A população trata do que há de mais complexo no universo: os assuntos humanos. As políticas públicas 
saudáveis tratam do que é mais precioso: a vida, o destino, a liberdade dos indivíduos, das coletividades e, por conseguinte, da 
humanidade. O pensamento menos complexo reina nessa esfera, que é mais complexa de todas. A política requer, vitalmente, 
um pensamento que possa alcançar o nível da complexidade dos próprios problemas políticos e responder ao desejo de viver 
da espécie humana (Morin, 1987).” 
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vontade de uma maioria sobre seus administradores públicos. Assim, percebe-se que as negociações 
políticas que se fazem no tempo se reproduzem no espaço. A complexificação das relações entre 
gestores públicos e suas respectivas comunidades e das necessidades da comunidade e de seu 
espaço geográfico são assim, mediadas e resolvidas no campo do político.

129
 

O aspecto político, não apenas no sentido ideológico – esquerda e direita, mas no sentido 
mais amplo das negociações entre a comunidade e seus gestores públicos se realizam cada vez 
mais intermediado por organizações sociais (partidos políticos, associações de moradores, 
sindicatos, ONGs, etc.) de uma sociedade cada vez mais complexa e consciente de seu papel. A 
modernidade-mundo que se vivencia hoje faz dessas organizações sociais pilares de sustentação 
para vidas humanas cada vez mais intensas, rápidas e fluidas.

130
 Estas organizações sociais, 

expressões maiores de sociedades organizadas e complexas, têm nas Tecnologias de Informação e 
Comunicação – TIC’s - uma ferramenta eficiente e justa na negociação e intermediação entre a 
comunidade (seus anseios e necessidades prementes) e os gestores públicos.

131
 As TIC’s são, 

portanto, a inovação nestes últimos decênios na intermediação entre as comunidades e suas 
necessidades de organização do espaço

132
, do acompanhamento dos gastos financeiros das cidades 

(do gasto público), da eficiência administrativa, enfim, da governança
133

 da cidade com o maior 
emponderamento da comunidade. Assim, as TIC’s como ferramenta “nova” da sociedade revelam-se 
importante interlocutora de valores da cidadania plena. Segundo Neves (2007, p.1): 

 
 

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) apresentam-se como 
emergentes ferramentas de modernização, inovação, transparência, eficiência, 
eficácia, qualidade e participação. Com efeito, perante o desenvolvimento 
exponencial da Internet e das TIC, a Administração Pública começou a reconhecer 
as suas potencialidades como instrumentos para melhorar, coordenar e simplificar 
os seus procedimentos e o seu funcionamento. Do mesmo modo, observou-se 
progressivamente o impacto do uso correcto das TIC na eficácia e eficiência do 
serviço público e até na aproximação e participação dos cidadãos. 

  
A Cidade Saudável pensada pelos arquitetos, sanitaristas, urbanistas, historiadores, 

sociólogos e geógrafos (entre outros), é enfim “executada” pela política, ou melhor, pelos agentes 
públicos, os gestores públicos, pelo executivo ou pelo Legislativo como indicação e projeto, mas 
“construída”, produzida materialmente pelos executores, ou seja, pelo poder executivo do local,

134
 

desde a simples ciclovia, aos parques e praças à infovia. Mesmo que espaços públicos possam ser (e 
são) realizados também pelos agentes privados como shoppings, parques temáticos, ginásios, 
academias e outros equipamentos públicos as obras da infraestrutura básica e cotidiana da Cidade 
Saudável é produto material da Gestão/Administração Pública em sua maioria. É ela uma construção, 
uma execução dos agentes públicos, notadamente dos agentes do poder executivo da administração 
municipal (local), estadual (Distrital/Provincial) ou federal (ou central).  

Sob a “casca” (asfalto, calçamento e concreto) o que se tem no subterrâneo da cidade 
moderna (além dos túmulos

135
, do esgoto, das vias de condução de gás, de energia elétrica, de água 

e dos trens metropolitanos, etc.) são as redes de cabos de fibra ótica. A infovia material se alia à 
imaterial, aquela que circula pelas ondas eletromagnéticas no ar. A infovia circunda, circula e inunda 
a cidade moderna.  
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 Bem analisado em Faria (2010). 
130

 Muito bem analisado por Giddens (1991). 
131

 Corroborando com os dizeres de Carvalho (2011, p. 311): “Por fim e ainda no prosseguimento de uma tendência mais 
descentralizadora, devem ser mais enfatizadas as medidas que visam a devolução do protagonismo e da responsabilidade à 
sociedade e ao indivíduo, facilitando o acesso aos meios e o conhecimento para que estes prossigam os fins que lhes sejam 
mais adequados.” 
132

 Assuntos analisados por Castells (1999, 2006 e 2007) e Hampton (2006). 
133

 Ou como em Portugal “Governância”: “A governância corrobora uma visão poliárquica do poder e da vida pública locais, 
concebendo-a, sobretudo, como um campo ou um teatro, onde os diferentes actores urbanos encenam e contracenam, 
individualmente e em grupo, segundo a magia distintiva da multiplicidade de papéis que cada um representa.” (FARIA, 2010, p. 
107) 
134

 Polêmicas e posições antagônicas sobre o assunto podem ser observadas em dois autores selecionados: Faria (2010) e 
Rodrigues (2006). 
135

 Até a Idade Média eram somente os túmulos a existirem como constructos humanos no subsolo – subterrâneo dos 
aglomerados urbanos; depois vieram catacumbas mirabolantes até chegar à Idade Moderna europeia com os primeiros trens 
metropolitanos. A cidade contemporânea produz um emaranhado de túneis e construções no subsolo e nos subterrâneos das 
cidades modernas. Quanto mais moderna, mais circula no subsolo da cidade aquilo que os olhos humanos não querem mais 
ver ou o que deixa seu visual superficial mais empobrecido. A paisagem da cidade moderna tende ao ambiente clean. 
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Entre o teórico e a prática, entre o pensamento e o ato, a práxis é o produto e a ordem de 

um substrato concreto: o fazer. A concretude reside no existir e é uma importante faceta da 
existência, pois que é física/material e cartesiana. Alguém tem que realizar a obra. Tais obras podem 
ser também imateriais como, por exemplo, uma competição esportiva, um domingo no parque, 
programas de saúde ao ar livre, eventos de bem estar físico de grande e pequena monta em fins de 
semana, shows e mostras culturais, etc. Contudo, mesmo que se despreze, mesmo que não se 
queira, a práxis da Cidade Saudável necessita de formas concretas e estas são em sua maioria 
produção material executada por gestores públicos (agentes políticos por excelência), ou seja, pelos 
agentes da Administração Pública

136
.  

Ela, a Cidade Saudável é a concretude de pensamentos abstratos, portanto um território 
saudável perpassa o campo das ideias e se materializa no espaço geográfico. E quem executa as 
ideias? O poder político executivo em especial. A administração pública realiza assim a gestão do 
espaço e do território do local e o alcance destas realizações será maior quanto mais 
organizada for a sociedade civil e eficiente a governança.   

Com este raciocínio pode-se então compreender melhor as peculiaridades do caso 
brasileiro em relação à administração pública de cidades, especialmente quanto menores forem. Mais 
que econômico, mais que financeiro, o grande entrave (ou problema de fundo) reside no aspecto 
político, mais especificamente no político administrativo. Este aspecto fundamental da produção de 
espaço torna-se o entrave que afundado no “limo” (histórico e cultural) impede o avanço da sociedade 
e do fazer administrativo sério e comprometido com as causas da sociedade/comunidade da maioria 
das cidades do Brasil. Entrave no sentido de paralisação, de uma força contrária ao caminhar rumo à 
modernidade administrativa e da governança com emponderamento do cidadão. A política fisiológica, 
paternalista, tacanha e medíocre que impera na maioria das cidades do Brasil impede o caminhar no 
mesmo ritmo ou sincronia de seus pares democráticos do mundo contemporâneo que há muito se 
preocupam com a transparência e a seriedade no trato do bem público e na construção de cidades 
verdadeiramente plurais e saudáveis.  

Corrupção e desvios de verba pública são apenas a ponta da pirâmide dos desmandos 
realizados por agentes públicos em municípios do Brasil. O que impera na administração pública são 
gestores com mentalidade de “Casa Grande”

137
, em que o pensamento de elite hegemônica coloca a 

gestão do bem público como uma herança natural e divina
138

 quando açambarca os poderes do 
executivo e legislativo da cidade brasileira. Ser gestor público nestas localidades é encarado pela 
elite dominante (que a possui, que a domina e que a gere) como sendo um “favor” aos pobres 
coitados da “senzala”. A elite

139
 que a domina vê na administração pública da cidade uma extensão 

de suas fazendas, empresas e negócios. É um favor e não uma obrigação.
140

 
Assim, retirar verba, desviar e se corromper, passam a ser encarados como fatos normais e 

que sendo naturais não é necessário prestar contas à comunidade, pois em verdade esta elite 
dominante não enxerga a população residente no município como cidadão, mas como “filhos”, criança 
não emancipada. Sendo encarado assim, toda e qualquer obra ou programa/projeto desenvolvido na 
cidade é visto por esta elite como um favor do “senhor” aos “empregados”. Do pai aos filhos. Não 
uma obrigação. Apenas um favor! 

Pensamento elitista em que o ato da corrupção tem escala de grandeza. O fato de a 
pequena corrupção ser encarada como normal e cotidiana na administração pública da cidade 
demonstra que a corrupção é total. Do combustível distribuído aos aliados políticos, do aviamento de 
receitas farmacêuticas aos amigos e compadres, das ambulâncias como táxi para famílias aliadas até 
o simples fato dos desvios de verbas através do superfaturamento de obras, tudo é encarado como 
“normal” e realizado por que tem o “direito”, pois “ungido por deus” possui o direito divino de fazê-lo. A 
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 O assunto Administração Pública, suas relações históricas e políticas de modificação e transformação nos últimos anos foi 
bem analisado por Paula (2005), Mateus (2008) e Torres (2004). 
137

 Em alusão às constatações de Gilberto Freyre em sua obra seminal “Casa-Grande & Senzala ”. 
138

 Muito bem analisado por Faoro (1975) e Hollanda (2004). 
139

 Segundo Fernandes (1992, p. 44): “A recomposição das classes sociais, com novas diferenciações emergentes, portadoras 
de outros projectos que corporalizem e possibilitem a realização de específicos interesses económicos e sociais, origina, de 
facto, o crescimento das elites…A procura de  “distinção”, com suficiente visibilidade social, leva alguns elementos destas 
novas classes a investir na actividade política…Se as novas burguesias pretendem tirar aos “notáveis” a representação que 
detinham e o papel que desempenhavam no passado, nessa medida, tendem a reproduzir, em tais circunstâncias, as elites 
tradicionais, com idêntica orientação de dirigismo.” 
140

 Corroborado por Faria ( 2010, p. 112”: “Daí que o optimismo em torno das noções de ‘contratualização’, ‘governância’ ou 
“políticas participativas” é muitas vezes desmentido na prática. Infelizmente, são ainda muito frequentes os casos em que 
categorias de dirigentes (eleitos e técnicos sempre prontos a reiterar o pendor democrático das novas parcerias e articulações) 
se associam mais facilmente às elites administrativas, económicas e profissionais do que à defesa e protecção dos interesses 
das populações.” 
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administração pública da cidade brasileira ainda é o reflexo de uma sociedade calcada em bases 
familiares, de compadrio e de benesses assistencialistas. É a lógica de um Estado municipal em que, 
cooptado por determinados grupos ou famílias, realizam no espaço territorial do município aquilo que 
lhes convêm e a seus aliados da hora.  

Mesmo com o aumento das ferramentas de controle do gasto público nas cidades, estes 
são facilmente burlados e corrompidos. Leis mais severas

141
 sobre a gestão dos recursos financeiros 

caminham junto com a movimentação de verbas federais e estaduais transferidas aos municípios e 
gerida/movimentada pelo executivo municipal. Contudo, leis são burladas com o aumento de 
empresas especializadas em tal “processo”. Assim, a municipalização preconizada na Constituição 
Federal de 1988 disponibiliza mais verbas ao município

142
 o que torna a equação um potente 

combustível para desvios e desmandos. A figura do executivo é, nos municípios brasileiros, muito 
forte e emana autoridade.  

Assim, os agentes políticos da pequena cidade brasileira, muito mais que em outros casos, 
atuam de maneira direta nos processos decisórios e de atuação como gestores e mandatários 
onipresentes. Quase não são delegadas responsabilidades. Os prefeitos atuam diretamente no 
fomento das políticas públicas. Ele é a figura centralizadora do Estado-município. Atua no processo 
produtivo, na função de articulador maior de atração de empresas, coordena e negocia diretamente 
as possíveis isenções fiscais e as bases estruturais do processo produtivo e empregatício no 
município, atuando na manutenção das políticas sociais de baixo impacto. O personalismo gerencial 
e político se fazem marcantes no município brasileiro, na cidade do Estado-município.  

Os agentes políticos, especialmente os prefeitos da cidade brasileira “navegam” na lógica 
“moderna” da cidade econômica/gerencial

143
 ditada por leis inovadoras e restritivas e a prática política 

administrativa construída no seio do Estado-município, fruto da “mistura”, do caldo cultural de práticas 
políticas e administrativas herdadas de um patrimonialismo histórico (colonial e lusitano)

144
 com 

políticas assistencialistas, rascunho de um “Welfare State tupiniquim” e microlocal.  
A modernização administrativa se apresenta como sinônimo de avanço nas relações sociais 

e democráticas entre os gestores públicos e a população/comunidade, entre a população e as 
instituições geridas por ela, não se apresenta democrática na maioria das cidades do Brasil, pois 
deixa de fora do jogo político/administrativo toda uma gama de complexidades políticas, 
especialmente quando observamos a participação da população neste processo. Segundo Carvalho 
(2011, p. 311):  

 
Assim, num contexto de recursos cada vez mais escassos e de níveis de exigência 
de eficácia e eficiência cada vez maiores, em que os entes públicos (a qualquer 
nível da Administração), são cada vez mais convocados para dar respostas para as 
quais nem sempre têm meios ou competências e quando simultaneamente a 
sociedade (ou pelo menos uma boa parte dela) vive momentos em que esperaria do 
Estado mais respostas ou outro tipo de respostas, parece chegada a hora para que 
o Estado (a todos os seus níveis) reequacione, de forma aberta com toda a 
sociedade qual o nível de serviço público que quer e pode prestar, a forma como o 
deve e pode fazer e financiar, aproveitando também para redefinir as competências, 

meios e responsabilidades dos níveis sub-nacionais da Administração Pública. 
 
Ela, a modernização administrativa exige uma mudança de estilo de vida e de visão de 

mundo por parte da população que ao refletir de maneira proativa sobre a administração pública para 
não mais encarar o bem público e a máquina do Estado-município como pertencente a alguns eleitos, 
mas sim ao todo populacional que vive e reside no município, com seus problemas e também com as 
possíveis soluções. Assim, a governança do município passa a ser encarada como ferramental na 
organização espacial do município a partir da efetiva interação dos três setores da sociedade: o 
Estado (Central, distritos, municípios e o Estado-município social), as empresas públicas e privadas 
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 Lei complementar 231 e, especialmente a Lei nº 12.527, que serão mais bem analisadas na sequência deste texto. 
142

 A Constituição Federal de 1988 aumenta o dever para com as receitas repassadas pelo Estado (estadual e federal) mais 
que em tempos anteriores. 
143

 “A crise fiscal do “Wellfare State” obrigou os governos locais a competirem entre si para assegurarem recursos económicos, 
procurando atrair investimentos aos seus territórios. É aqui que entram as políticas de desenvolvimento local, através das quais 
os autarcas procuram incentivar o investimento local, nacional ou estrangeiro, oferendo garantias de redução de riscos e 
custos e aumentando a possibilidade de lucro pela construção de infraestruturas, ajudas na procura de financiamentos, 
incentivos fiscais, favores na aplicação das regras municipais, desenvolvimento do sistema de educação, etc.” (FARIA, 2010, p. 
111). As transformações do Estado-nação e a crise do Estado do Bem-Estar Social também foram analisadas em Habermas 
(1997). 
144

 Muito bem analisado em Hollanda (2004). 
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e, fundamentalmente, a sociedade civil organizada. Quando isso se realiza, o campo da política 
administrativa e da gestão pública serve como amálgama da relação e não o lado do vértice por onde 
escoa a cidadania. 

 
A Importância das Tic’s na Governança, Emponderamento da População e Contrução da 
Cidade Saudável 
 

A lógica motora da gestão pública que ainda norteia a administração da cidade brasileira foi 
moldada no caldo cultural produzido no ainda Brasil colônia a relação do Estado-município com a 
população e desta com o aparelho do Estado nas cidades do Brasil leva à constatação de que a 
relação entre ambas as partes – Estado e cidadão – se faz ainda de maneira patrimonialista, 
assistencialista e calcada em relações de parentesco. Situações em que grande parte da população 
economicamente ativa (entre 18 e 64 anos) é empregada do poder executivo municipal são ainda 
muito comuns no cenário das pequenas cidades do Brasil. 

A estas relações de emprego somam-se as “relações promíscuas” com os bens do Estado-
município como aviamento de receitas farmacêuticas, utilização de carros oficiais para viagens 
particulares, utilização de combustíveis como troca de voto, entre outros. Assim, constata-se nesses 
municípios que a relação entre significativo segmento populacional com o Estado-município se dá de 
maneira direta e este participa ativamente da vida cotidiana da população, contudo não no sentido 
democrático da expressão, mas na forma de benesses, do compadrio e das trocas de favores 
eleitorais.  

A esta relação promíscua denominamos de “Estado-município social”, à qual ainda podem-
se agregar os programas assistenciais do Estado (em suas esferas Estadual e Federal), o que 
promove o “social” ao termo Estado-município. Com isto, parte considerável do montante econômico 
que circula na maioria dos municípios do Brasil provém direta ou indiretamente do Estado (Municipal, 
Estadual ou Federal). Além do emprego direto e indireto nas diversas repartições do executivo 
municipal (e ainda uma parte no Legislativo) têm-se as benesses e os favores para parte da 
população que apoia o executivo do momento. Esta maneira de administrar o bem público é uma 
regra infeliz e comum na maioria dos municípios do Brasil, especialmente naqueles com população 
inferior a 10.000 habitantes.

145
O que nos remeteu ao estudo das causas deste fenômeno.  

Os longos períodos de regimes de exceção em que a democracia foi suprimida no século 
XX (o primeiro século completo de República) é uma dessas explicações. A esta se soma a herança 
da administração colonial portuguesa e a forma como esta foi engendrada no serviço público do 
Brasil ao longo da história primeira da formação e consolidação do Estado e dos municípios 
brasileiros. Esta maneira de organizar e de planejar o bem público do Brasil se perpetua com a 
independência, em que os moldes anteriores são absorvidos e amplificados. Perpassando o tempo 
esta herança histórica de administrar o público como se fora privado atravessa gerações e se 
imiscuem na administração pública de municípios com pequenas cidades. 

O movimento liberal e neoliberal, gerencialista e transformador da administração pública em 
médias e grandes cidades ganha vez a partir da década de 1980, absorvendo as novas maneiras 
administrativas ligadas ao gerenciamento do bem público como se gerencia empresas e o bem 
privado. Assim, cria-se uma profunda dicotomia entre a administração das cidades no Brasil: a 
modernização do gerenciamento e da governança de médias e grandes cidades e a forma antiga, 
calcada no apadrinhamento, patrimonialismo e no assistencialismo pautado em relações familiares 
que ainda vigora nas pequenas cidades do Brasil. 

A Constituição brasileira de 1988 deu maiores poderes aos municípios e aos cidadãos. 
Contudo, a gestão de verbas federais e estaduais passa pelo executivo municipal e não nos 
esqueçamos de que a constante cooptação do Legislativo local, a inoperância de ONGs e dos 
Conselhos municipais, a mídia local inexistente (ou cooptada) na maioria das cidades e as TIC’s 
frágeis, produzem um frágil emponderamento do cidadão que assim, ao esbarrar em vários 
empecilhos reais e concretos, contribuem para o fortalecimento de uma sociedade “anômica” em que 
o emprego público e as várias transferências sociais federais e estaduais reforçam o Estado-
município social nos municípios do Brasil contemporâneo.  

Como já analisado, a modernização da Administração e Gestão Pública exige mudanças no 
comportamento político da população que, por sua vez, levará esse cidadão mais preparado e com 
novas perspectivas gerenciais - mais aberto a inovações tecnológicas e comportamentais -, à 
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 Uma constatação infeliz visto que de um total de 5.565 municípios no Brasil em 2010, segundo o IBGE - 2010, 47% desses 
municípios possuem menos de 10.000 habitantes e 89,12% possuem menos de 50.000 habitantes. 
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Administração Pública. Isso implica na alteração dos paradigmas que perduram por décadas na 
gestão do município brasileiro criando abertura política e gerencial para efetiva construção da Cidade 
Saudável. 

Assim, a construção de uma Cidade Saudável passa essencialmente pela mudança radical 
da mentalidade dos agentes do poder executivo. Para que a governança plena e o emponderamento 
do cidadão aconteçam e se fortaleçam, torna-se imprescindível a implementação das TIC’s como 
intermediadora do processo. A transparência da gestão pública proporcionada pelo incremento das 
TIC´s nos municípios é fato irrefutável. Estas vieram auxiliar na maior visibilidade do cidadão e seu 
emponderamento. Emponderamento este que acontece a partir de três fatores principais: leis fortes, 
maior nível educacional e reforma política. No âmbito legal tem-se a criação, o reforço e fiscalização 
do bem público dando maior transparência ao local; o maior nível da educação leva ao maior o uso 
das TIC’s e o conhecimento das leis – direitos e deveres; reforma política é necessária para que se 
institua de fato a política nas pequenas cidades do Brasil, substituindo a simples política eleitoral. Tais 
fatores levam ao debate do lugar em que se vive e introjeta no cotidiano da comunidade a noção de 
que o gestor público é um funcionário do povo e que suas ações devem ser fiscalizadas e estas 
ações NÃO são um favor ao cidadão e sim um DIREITO deste. 

Enquanto no Brasil temos a ligeira “impressão” de simplicidade e boa definição de papéis na 
indicação de três, e apenas três entes federados: União, Estados e Municípios. Os papéis não se 
definem por completo, vide as expressões de maior clareza no pacto federativo que vez por outra 
figuram na mídia e no meio acadêmico brasileiro. A simplicidade escamoteia as dificuldades na 
definição dos papéis dos entes quanto às novas/modernas necessidades e “verdades” 
contemporâneas (como a exemplo do tráfico de drogas e armas, as fronteiras secas internacionais, a 
questão das águas transfronteiriças, as políticas de bacias hidrográficas, a poluição do ar e das 
águas fluviais, questões sobre os crimes na Internet, questões sobre competências na saúde e na 
educação, etc.). 

As TIC´s e em especial a Internet têm importante papel neste novo mundo da Gestão 
Pública contemporânea, tanto que no Brasil as recentes leis de transparência e prestação de contas 
do Estado (seja em qualquer esfera e nível) obriga os poderes executivo, legislativo e judiciário a 
disponibilizar informações online de seus atos e fatos. Dessas novas ordenações jurídicas a Lei 
Complementar 131, de 27 de maio de 2009, que alterou a redação da Lei de Responsabilidade Fiscal 
no que se refere à transparência da gestão fiscal, inovou ao determinar a disponibilização, em tempo 
real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Contudo, a mais importante destas ordenações legais 
é a Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 que dispõe sobre os procedimentos a serem 
observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a 
informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da 
Constituição Federal do Brasil

146
.  

Esta lei obriga os entes federados e demais instituições públicas a disponibilizar 
informações online e também dá acesso digital e analógico (em papel) ao cidadão brasileiro que a 
requerer. Contudo, ainda não é plenamente cumprida. Especialmente pelos poderes legislativo (em 
todos os níveis – federal, estadual e municipal) e judiciário (o mais lento e reacionário de todos os 
poderes no cumprimento destas determinações legais!).  

Analisando apenas os municípios e seus poderes constituídos, especialmente os poderes 
executivo e legislativo (já que o Poder Judiciário – Magistratura e Ministério Público -, fica a cargo de 
cada Estado da União) observa-se a lentidão no cumprimento das ordenações legais em todos os 
níveis. A situação dos municípios que possuem pequenas cidades é lastimável. Quando o site está 
operacional (ou seja, “no ar”) contém informações precárias e desatualizadas. Em sua maioria nessas 
pequenas cidades brasileiras as informações disponibilizadas em sites oficiais (do executivo e 
legislativo local) estão defasadas no tempo ou inexistem e, na maioria dos casos, o site (obrigatório 
por força de Lei!) nem existe. 

 
Das cidades brasileiras que têm site, cerca de seis entre dez (65,3%) possuem 
páginas meramente informativas, que não permitem nenhum tipo de interação com o 
usuário. Já as consideradas páginas interativas (segundo o IBGE, são aquelas que 
permitem receber informações, como registro de reclamações e sugestões) são 
26,8%. Só 6,8% são consideradas páginas transacionais: dispõe de serviços online, 
como pagamento de impostos e contas, educação à distância, matrículas na rede de 
ensino, marcação de consulta, compra de materiais, entre outros. Apenas uma entre 
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dez cidades tem site acessível a pessoas com deficiência (audiovisual, auditiva ou 
visual) – o equivalente a 466 municípios no total. O índice de sites com 
acessibilidade aumenta de acordo com o tamanho da cidade. Por exemplo, nas 
cidades com mais de 500 mil habitantes, três entre quatro dispõem desse recurso. 
As regiões Sudeste e Sul são as com maior número de sites com acessibilidade, 
com 180 e 137 cidades, respectivamente.

147
 

 
Assim, constata-se que o cumprimento da Lei 12.527 está longe de acontecer nos 

municípios com pequenas cidades do Brasil. Os municípios com pequenas cidades se apegam ao 
Capítulo II desta Lei que versa sobre “(D) O ACESSO A INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO” 
em seu parágrafo 4º que afirma que “Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) 
habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2º, mantida a 
obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e 
financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)”. A lei versa sobre a dispensa de divulgação obrigatória de 
informações gerais, mas não dispensa o município com pequena cidade ofertar informações sobre a 
execução orçamentária e financeira do município em tempo real. Ora “tempo real” só é possível 
através da Internet! E assim muitos gestores públicos escamoteiam a realidade e fazem a prestação 
de contas de maneira analógica e escondida em jornais de circulação local (em grande parte editada 
por funcionários da prefeitura ou correligionário do executivo de plantão!), com tiragem reduzida e na 
maioria das vezes com periodicidade bimestral ou semestral. 

O uso das TIC’s como ferramenta importante na construção de Cidades Saudáveis e 
territórios de transparência não se realiza plenamente nas pequenas cidades do Brasil, nem mesmo 
sob força da lei! Ainda segundo o IBGE: 

 
Cerca de 25,5% dos municípios brasileiros ainda não dispõem de sites "oficiais" -- 
aqueles mantidos pela administração pública ... no estudo "Perfil dos Municípios 
Brasileiros 2012", do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Quase a 
totalidade das cidades com 100 mil a 500 mil habitantes, no entanto, possui site 
próprio: a proporção é de 99,6%, segundo o levantamento. Já no caso das cidades 
com mais de 500 mil habitantes, todas declararam possuir sites. 

 
A análise dos dados disponibilizados pelo IBGE

148
 mostra que “o índice de municípios com 

site vem crescendo desde 2006, quando eram apenas 48,1%. Em 2009, essa porcentagem passou 
para 60%”. Contudo, em 2012 “apenas 14,3% das prefeituras no Brasil oferecem internet Wi-Fi nas 
cidades”.

149
 Estes números são tímidos frente às necessidades da construção da verdadeira 

cidadania e do emponderamento do cidadão na construção de cidades saudáveis. 
É difícil discutir a Cidade Saudável enquanto muitos ainda não possuem o mínimo que 

garante a dignidade humana
150

, como a exemplo, uma residência na qual morar; contudo, uma coisa 
não exclui a outra. A ausência de infraestrutura adequada para a existência humana digna não 
impede a luta pela construção e produção de uma cidade cada vez mais “humanizada” no sentido de 
território e ambiente saudável. 

Promover e oferecer tais seguranças no existir do homem contemporâneo representa a 
materialização (ou produto) de demandas da sociedade. Assim, estas demandas ao se apresentarem 
no espaço físico significam a materialidade da técnica. Contudo, houveram gastos financeiros 
envolvidos nessa passagem da “necessidade” para a “materialidade”. Gastos variados com a mão-
de-obra, materiais in natura e industriais, etc. Como fiscalizar a compra, o transporte, o uso, o não 
uso, o cronograma, o destino dos resíduos, os locais de destinação, etc.? 

No Brasil os municípios possuem em suas “mãos” a parte da administração pública com 
maior valor financeiro e social: a saúde e a educação. Na Constituição Federal de 1988, a 
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 Para Brandão (2010, p. 37): “Assim sendo, se em países do Primeiro Mundo a estratégia das cidades saudáveis tornou-se 
um razoável instrumental de envolvimento do cidadão na gestão da coisa pública; nos países subdesenvolvidos esse tipo de 
articulação é condição de possibilidade para se alcançar níveis dignos de qualidade de vida. Por esse motivo, a Organização 
Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2002) recomenda a implantação de municípios saudáveis na América Latina, uma vez que a 
adoção desse tipo de estratégia tem permitido, entre outras coisas: a) contribuir para o processo de descentralização; b) 
fortalecer a participação comunitária nas tomadas de decisões políticas; c) compreender a importância da Promoção da Saúde 
por parte da população; e, por último, d) ajudar na otimização dos recursos públicos, bem como a eliminar a duplicação dos 
esforços.” 
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municipalização da saúde e da educação no Brasil produziu importantes avanços no trato das 
necessidades prementes da população que reside de fato no município e não na “nação”. Contudo, a 
alocação de verbas federais e estaduais através de repasses fundo a fundo faz passar pelas contas 
bancárias do executivo municipal um montante de recursos que nunca antes existia. Mesmo que tais 
verbas possam ser utilizadas para estes determinados fins, seu uso e seus “não usos” passam a ser 
motivo de intenso debate. Daí a transparência ser tão necessária. Daí o papel das TIC’s tão 
premente. 

Várias maneiras e formas podem ser enunciadas como fatores preponderantes para a perda 
de verba na Administração Pública. Contudo, pode-se afirmar que dessas quatro se sobressaem: o 
desperdício, a morosidade, a corrupção e o mal planejamento. A maior utilização das TIC´s na 
Administração Pública pode reduzir e solucionar tais graves problemas. A verticalidade no processo 
faz com que as informações fluam do cidadão e da comunidade para com os Gestores Públicos e 
desses para o cidadão e comunidade. Assim se faz a transparência e a fiscalização dos gastos e 
também fluem as demandas da comunidade e do cidadão para com a Gestão Pública.  

Agilidade, transparência e demandas sérias diminuem os custos do mal planejamento, da 
corrupção e do desperdício. Produzem-se nesta horizontalidade as maneiras de se reduzir gastos 
desnecessários com a morosidade das obras e das ações, democratiza a informação e produz o 
emponderamento do cidadão. Ao se conectar as várias seções ou secretarias da Gestão Pública faz-
se uma verticalidade das informações que dinamiza a comunicação interna e agiliza os processos 
administrativos e também a produção de ações mais rápidas e fidedignas. Esta horizontalidade e 
verticalidade no incremento das TIC´s na administração Pública reduz os desperdícios de verba e 
com isso tem-se maior volume de recursos para se criar mais obras e produtos para o ambiente da 
cidade e do urbano. Podemos analisar de forma esquemática este processo horizontal e vertical que 
as tecnologias de informação e comunicação na produção de Cidades Saudáveis. 
 
Figura 1: Esquema das relações Verticais e Horizontais das TIC`s na Administração Pública 
moderna. 2015. 

 
Fonte: O Autor, 2015. 

 
Contudo, como visto anteriormente, a existência de sites nos municípios (obrigatórios por lei 

no Brasil) é lastimável. E ainda para complicar mais, estes números apresentados pelo IBGE 
representam os sites do poder executivo, quando falamos do poder legislativo municipal a situação é 
pior ainda. As justificativas para esta situação são várias. Uma delas a criação e manutenção de sites 
no ar e municiados constantemente com informações e prestação de serviços básicos aos munícipes 
demanda grande aporte financeiro e técnico (máquinas/equipamento de informática e pessoal 
capacitado) é utilizada por vários Gestores Públicos. Contudo, sem que haja o investimento financeiro 
e técnico nas TIC´s a situação não será facilmente alterada. Segundo Mateus (2008, p.3): 

 
...para o seu sucesso é necessário mais do que tecnologia. É fundamental o 
envolvimento dos funcionários públicos no processo de modernização, o 
funcionamento das instituições e organismos públicos através da concretização de 
objectivos e o reforço dos direitos e garantias dos cidadãos/clientes da 
Administração Pública, bem como a mobilização da sociedade civil para a sua 
utilização constante e massiva. Isto quer dizer que esta mudança é muito mais do 
que a aplicação de tecnologia pura e dura. Pressupõe por exemplo, a realização de 
projectos transversais, o que aproxima a própria Administração Pública e os serviços 
públicos aos cidadãos, de modo que se maximize a sua eficiência... 
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Os gestores públicos, em sua maioria, nas pequenas cidades, sabem que a sociedade 

anômica e os conselhos municipais inoperantes (existem como mera forma legal/jurídica para o 
recebimento de repasses federais e estaduais) produzem uma sociedade pouco organizada. Assim, 
os gestores públicos explicam a ausência destes instrumentos das TIC’s e/ou sua inoperância e 
deficiência (ou falta de atualização), seja pelos parcos recursos financeiros disponíveis nos 
municípios como também, nas menores cidades, além dessa justificativa, ainda é frequentemente 
aventada a falta ou deficiente mão-de-obra especializada para contratar. 

Contudo, o que se observa em verdade é a clara e evidente certeza da impunidade por 
parte dos gestores públicos. Estes, em sua maioria, em não cumprirem a lei sabem que a justiça 
brasileira é morosa para com os gestores públicos no Brasil. A isto se soma uma verdade incrustada 
no âmago cultural das elites e herdado de outros tempos (e gerações): a forma cultural da elite local 
que se apodera do poder executivo e legislativo local das pequenas cidades e menosprezam o 
conceito de cidadania. Esta quase “casta” social bebe na fonte do anti-weberianismo, pois advogam e 
pregam a antítese ao burocratismo legalizado, ou seja, a burocracia no sentido de reduzir as 
possibilidades de sonegação, corrupção e desmandos dos gestores públicos.  

As elites locais relegam a burocracia do Estado, necessária pela própria razão de ser do 
Estado moderno, prestador de serviços públicos e uso de alto volume de recursos financeiros, ao 
limbo do “papelismo” que facilmente, e infelizmente arranjado. Para toda ação governamental ilegal 
existem empresas que vendem papéis que a legalizam. Assim, a burocracia que é vista apenas como 
mais um empecilho e entrave aos desmandos e aos desvios de conduta dos gestores públicos e não 
se presta ao que lhe é de valor profundo: servir de ferramenta para a transparência de atos dos 
gestores públicos.  

A recusa (no sentido da negação e do escárnio) da ordem burocrática e legal pelo simples 
fato desta ser entendida pelas elites governantes como impedimento para seus desígnios e 
desmandos representa a mais profunda crise da Administração Pública no Brasil e em qualquer outra 
parte do mundo em que tal fato aconteça. Desvirtua-se o sentido do político

151
 com um importante 

fundamento da ordem democrática.
152

 
As TIC´s foram durante muito tempo negligenciadas pelas ciências sociais devido ao 

preconceito e mesmo aversão a elas como representantes de técnicas novas que exprimem aspectos 
“obscuros” e difíceis de lidar para as ciências humanas relegadas às áreas das ciências exatas e da 
natureza. Contudo, nos últimos anos análise mais acuradas das ciências sociais e humanas sobre os 
aspectos da técnica humana da informação, estudos sobre a sociedadade em rede, a sociedade-
rede, a sociedade global e a rede de informação e o papel das comunicações na conformação da 
sociedade contemproranea coloca esta ferramenta TIC´s no foco central de muitas análises socias e 
culturais perpassando vários campos da ciência humana.  

As TIC´s são agora analisadas para além da ignorância e dos preconceitos e postulados 
engessados no tempo. O enclasuramento dos conceitos e análises destas novas tecnologias vão 
lentamente sendo rompidos nas ciências humanas e incorporados às novas dinâmicas científicas. A 
ciência se renova e amplia seu escopo de raciocínio. As TIC´s, assim como a roda, não passam de 
mais uma ferramenta da técnica humana. Esta mesma técnica que a fez, a analisa e a coloca no 
palco dos vários pontos de vista da humanidade e de sua cotidianeidade. As TIC´s são o que são: 
ferramentas. E como tal fruto da criatividade e da técnica do homem. Sendo assim, pode e deve ser 
utilizada não apenas como instrumental de diversão e de informações fúteis e 
financeiras/econômcias.  

Na administração de bens públicos da Cidade Saudável, da cidade que se quer (e em 
alguns casos, que já se tem!) devem e já o são utilizadas como instrumental de regulação e 
intermediação de uma nova governação da sociedade. Produzindo dessa forma maior 
emponderamento e governabilidade da sociedade cada vez mais mediada pelo político. Para além do 
simples uso da Internet para tal fim, as TIC´s têm nas outras mídias e formas de informação e 
comunicação, a exemplo da TV (comunitária por excelência) e nas rádios (locais e também 
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 Segundo Faria (2010, p. 112): “Toda a compreensão dos territórios perspectivados numa dimensão local passa pela sua 
construção como espaço de concertação, de negociação, de projectos, de interacções com territórios envolventes, fronteiriços 
incluídos. O território é, assim, tornado “território projecto” (ver Daniel Francisco, nota de rodapé n.º 4) pela cooperação dos 
actores que nele decidem fazer algo, restabelecendo assim a essência do político: construir algo em comum.” 
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 Ainda segundo Faria (2010, p. 112): “Daí que o optimismo em torno das noções de “contratualização”, “governância” ou 
“políticas participativas” é muitas vezes desmentido na prática. Infelizmente, são ainda muito frequentes os casos em que 
categorias de dirigentes (eleitos e técnicos sempre prontos a reiterar o pendor democrático das novas parcerias e articulações) 
se associam mais facilmente às elites administrativas, económicas e profissionais do que à defesa e protecção dos interesses 
das populações.” 
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comunitárias), mecanismos e ferramentas de intermediação entre a comunidade e seus gestores 
públicos e vice e versa.  

A horizontalidade proporcionada pelo uso maciço das TIC´s na administração pública da 
cidade saudável é inegável. O emponderamento do cidadão que se traduz nessa relação de maior 
domínio sobre o que se faz, o se se fez e as propostas do que fazer (relação temporal entre presente, 
passado e futuro) na cidade contemporânea deve ser sempre enaltecida. Esta horizontalidade entre 
os gestores públicos e a comunidade e esta com seus gestores públicos ultrapassam o simples fator 
informativo

153
. Estabelece o canal de interrelação entre os agentes da sociedade política: os gestores 

públicos e a população.  
A verticalidade proporcionda pelo maior uso das TIC´s na gestão e na governação da 

Cidade Saudável possibilita a tão almejada intersetorialidade, reduzindo a burocracia desnecessária, 
aquela danosa ao bom funcionamento do sistema, dando sincronia e ordenamento produtivo aos 
diversos órgãos e secretarias da gestão pública municipal. Rompe-se os antigos paradigmas da 
administração do local calcado na lentidão e na inoperância das várias “repartições públicas”. A 
fluidez das informações entre os diversos setores da gestão pública é a indutora maior dessa 
verticalização e da maior agilidade dos órgãos da administração do bem público. Assim, entendendo 
que a Cidade Saudável necessita dos órgãos da gestão pública, a sua eficiência é, contudo, na 
atualidade, fruto da maior incorporação, por parte desses mesmos órgãos, das TIC´s que passam a 
desempenhar a verticalidade inercial e podem assim ser a maneira de catalização necessária da 
intersetorialidade da moderna Adminstração Pública. A interação e a interligação de setores (ou 
secretarias) supõem ações que não apenas se completam, mas que se interajam e tornem a vida do 
cidadão mais fácil e com maior resolutividade. 

Assim, para além de seu uso punitivo ou informativo, as TIC´s funcionam como 
integralizadora de ações e de gestão. O acesso às informações, o controle da Administração Pública 
(gastos e custos) e outras possibilidades de utilização das TIC´s na gestão do bem público mostra o 
quanto esta veio para facilitar, para intermediar as relações de governança e emponderamento do 
cidadão urbano. Estas ferramentas possibilitam a maior participação do utente/cidadão na vida de 
sua comunidade em gerar demandas e não apenas ser informado por ela. Individual e/ou 
colectivamente (sindicatos, associações, ONG´s e outras formas comunitárias), podem fazer das 
TIC´s ferramentas que produzam demanda para os gestores públicos e também para o todo 
comunitário.  

 
 

Considerações Finais 
 
O debate proposto neste texto sobre a construção da Cidade Saudável apontou, dentre vários 

outros analisados, quatro eixos de discussão e análise: 
1) O século XXI vem demonstrando que este é o tempo da Cidade Saudável. Como o século 

XX foi o século das lutas sociais e das conquistas da sociedade quanto aos direitos sociais e 
culturais, o século XXI mostra que a construção da Cidade Saudável é inevitável assim como também 
é inevitável morar na cidade (produto social demonstrado até aqui!) para a maior parte da 
humanidade. A sociedade em rede e global é hoje urbana. Desde o sítio e lócus de moradia – a 
cidade - bem como também o modo de vida da maioria da população mundial – o urbano. O urbano e 
a cidade são as normas irrefutáveis de uma sociedade cada vez mais cosmopolita, plural e em rede. 
Assim, se na sociedade-rede o momentum do homem é ser um “Humano Citadino e Urbano” este 
reivindica, luta e, em alguns casos mais avançados dessa luta, constrói e produz ambientes urbanos 
que podem ser enquadrados como Cidades Saudáveis. A Cidade é mais Saudável quanto mais à 
sociedade que a produz e consome também o é. 

2) A Cidade Saudável pode ser definida pelas suas variáveis do material e do imaterial. A 
variável material depende das obras, da infraestrutura e dos equipamentos sociais, culturais e 
econômicos que fazem dos espaços físicos da cidade espaços ou ambientes saudáveis. A Cidade é 
Saudável para além de seu aparato na área da saúde humana. A Cidade Saudável define-se pelo 
aparato sanitário nela produzido - fatores físicos e imateriais de produção de ambientes saudáveis -, 
juntamente ao escopo das ações e práticas de Promoção à Saúde. Contudo, a produção física dos 
espaços e das coisas que compõem os equipamentos urbanos que dão a noção de ambiente 
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 Ideia também compartilhada por Brandão (2010, p. 37): “Compreendo como sendo um município potencialmente saudável 
não o que apresenta invejáveis índices de desenvolvimento humano, mas, sobretudo, aquele onde se desenvolve uma 
intrincada teia de relações entre o poder público e a sociedade local, tendo como pano de fundo a melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos. ” 
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saudável, o aspecto imaterial inerente ao subjetivo da coisa é sua medida. As sensações, que aqui 
chamamos de Humor, são na realidade os fatores/aspectos mais importantes para se constatar que 
tais ambientes ou territórios urbanos podem ser classificados ou denominados de “Cidade Saudável”. 
Estas sensações aparecem no ideário da comunidade e se perpetuam na busca constante de sempre 
melhorar os espaços de morada na cidade. Estas sensações não podem ser produzidas 
artificialmente, pois que são produto do Humor, ou seja, da real sensação de bem-estar produzido 
quando se vive em ambientes ou territórios em que tudo funciona, que produz a grata satisfação para 
a grande maioria dos seres humanos residentes naquele espaço.  

3) A construção da Cidade Saudável é fruto da…Construção. Sendo assim esta sai do campo 
do ideal, da imaginação e é produzida materialmente. Alguém tem que produzir os espaços de uso 
coletivo. Este “alguém” invariavelmente é um agente público. Não omitindo que agentes/atores 
privados também produzem equipamento público de uma cidade. Entretanto, os participantes da 
Administração Pública são indivíduos que estão em um cargo ou função pública e, portanto, fazem 
parte do escopo do corpo político da sociedade. Assim, a política torna-se parte importante da 
execução da Cidade Saudável. As obras públicas em sua maioria são fruto de intervenções no 
espaço urbano pelo poder público, especialmente pelo poder executivo do município. Assim, a 
política ganha contornos que são mesmo nesses tempos de sentimentos coletivos antipolíticos, 
presentes no dia a dia da cidade. As obras materiais (equipamentos urbanos, infraestrutura da 
cidade, aparato físico e material da cidade, etc.) e as ações imateriais vislumbradas na cidade são 
produto de agentes públicos e fomentadas em sua maioria pela administração pública. As ações 
imateriais (festas, cerimônias, shows, teatro, corridas, simpósios, festivais, feiras, etc.) também são 
em sua grande maioria produtos da Gestão Pública da cidade. Assim, a execução do substrato 
material e imaterial de uma Cidade Saudável é produto da política administrativa de agentes políticos 
do executivo urbano e que manipula para tal um volume gigantesco de verbas, fundos e 
transferências financeiras e econômicas. 

4) No século da sociedade-rede o analógico está com os dias contados. A administração 
pública, a gestão pública da Cidade Saudável é feita tendo nas TIC´s (podendo ser por força de lei!) 
uma ferramenta da horizontalidade e da verticalidade na comunidade. A fiscalização e a informação - 
propositiva (além de outras formas de uso) -, são realizadas nos ecrãs. Na sociedade dos bits e da 
linguagem binária, o visual das telas (de variados tamanhos) tem na tecnologia eletrônica uma forte 
aliada na promoção de emponderamento do cidadão e governação dos espaços urbanos. 

Assim, a Cidade é Saudável se “realiza” quando a relação entre os gestores públicos que 
gerem e executam as obras e as produções imaterias no município

154
 e os utentes/cidadãos seja a 

mais harmoniosa possível. Essa relação é uma construção histórica que se vai fazendo ao longo do 
tempo e atinge o maior número de sujeitos urbanos ao longo desse processo. É um todo ecológico e 
que se faz (se constrói) ao longo do tempo, pois não é uma obra do acaso ou um caso fortuito de um 
povo ou nação. É uma construção histórica que demanda lutas e embates político-ideológicos. Sem 
isto a Cidade Saudável não existiria. A ideologia é necessária. É a partir e com ela que se produzem 
as necessidades de se construir/produzir o ambiente saudável naquele que se tornou o lugar de 
moradia da maioria das pessoas no planeta. Assim, da ideologia e do debate que ela suscita produz-
se os caminhos para a construção (material e imaterial) do território saudável do município e da 
cidade.  

As muitas dificuldades da produção de Cidades Saudáveis nas pequenas cidades do Brasil 
são, em sua maioria, derivadas desse fenômeno. A criação de uma relação harmoniosa entre a 
gestão pública e o cidadão no município brasileiro com pequenas cidades esbarra na lógica colonial 
lusitiana de produção e gestão do território calcada na herança patriarcal e personalista que ainda 
permeia a Adminsitração Pública dessas localidades. Governa-se o município com pequenas cidades 
como se fôra ainda o Brasil colônia.  Uma gestão pública do lugar calcada em modelos gerenciais 
que não mais existem no campo jurídico/legal, mas como processos mentais e cognitivos (imateriais) 
presente nas práticas herdadas e que não são faladas ou comentadas, mas práticas que se fazem e 
que se “praticam” no cotidiano da Adminstração Pública na maioria das pequenas cidades do Brasil. 
Mesmo com todas as dificuldades e dos avanços do por vir o maior acesso e oferta das ferramentas 
TIC`s à população brasileira portuguesa é inegável. 
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 Vale a análise da afirmação de Adriano et all (2000, p. 55): “A implantação e implementação de uma proposta de cidades 
saudáveis pressupõe um compromisso das autoridades locais com a qualidade de vida. Sem uma decisão formal de adesão e 
comprometimento do prefeito, responsável pela condução do processo, não é possível avançar. Além disso, o prefeito é a 
pessoa com maior capacidade de conseguir a comunicação e a integração entre os diversos setores locais, ponto 
imprescindível nesse processo.” 
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No Brasil a redemocratização em 1985 e a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

além de várias outras conquistas, produziu uma municipalização e os serviços de Saúde e de 
educação são seus maires vértices. Contudo, a falta de uma clara agenda de mudança no trato 
político demonstra a necessidade de uma profunda reforma política. Além do sempre necessário 
incremento na Educação e na democratização do acesso à informação. Estas duas áreas críticas 
expõem o grave conflito entre necessidade e realidade. Necessidade de maiores e melhores redes de 
telecomunicação e informação; e a realidade deficitária da mão de obra e da infraestrutura de 
transmissão de dados, além dos altos custos quanto ao acesso e o uso das TIC´s. Aliado a estes 
graves problemas junta-se a premente necessidade de leis mais rigorosas quanto aos aspectos da 
transparência e da responsabilidade fiscal e jurídica dos gestores públicos (do executivo e legislativo) 
sem as quais a situação não será alterada tão facilmente comprometendo a produção e construção 
de Cidades Saudáveis nas pequenas cidades do Brasil.  

A construção das Cidades Saudáveis tem nas TIC´s um forte aliado e estas podem e devem 
ser utilizadas com ferramenta que dirrima a lógica ancestral de Administração Pública das pequenas 
cidades do Brasil. Daí a resistência e a pouca utilização dessas ferramentas nos municípios com 
pequenas cidades no Brasil. A transparência e a funcionalidade que as TIC´s produzem na 
governação do município representam um enorme empecilho aos déspotas, aos autarcas corruptos, 
aos gestores públicos que veem na democracia apenas um caminho para se alcançar o poder 
municipal.  
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Resumo  
O presente artigo tem como objetivo analisar os efeitos da política do desenvolvimento regional sobre 
o ambiente e sua interação com a saúde pública num determinado território da Amazônia. Trata-se de 
um estudo de caso com abordagem descritivo-analítica sobre efeitos de políticas desenvolvimentistas 
e impactos no ambiente e saúde da população que foi realizado no município de Itaituba - PA no 
período entre 1996 e 2016. Foi realizada análise de base territorial, na perspectiva crítica e reflexiva 
dos dados secundários de base bibliográfica e documentais como os Estudos de Impactos 
Ambientais (EIAs) dos empreendimentos de base econômica sobre esse lugar específico. Neste 
cenário de estudo, foram utilizadas duas categorias de análise tais como: ecologia política e da 
geografia política que avaliam o território, lugar e vivência. Os achados demonstram que os efeitos no 
ambiente desencadeados por obras de grande porte têm colaborado para a mudança da situação do 
desmatamento e da qualidade de vida e saúde na população. Conclui-se que os impactos no 
ambiente induzidos pelos projetos de desenvolvimento regional afetam diretamente a saúde e 
demandam respostas das políticas de saúde na dimensão da vida local.  
  
Palavras chave: 1. Política pública. 2. Desenvolvimento Regional. 3. Ambiente e Saúde. 4.Amazônia. 
 
 
Abstract 
The present article aims to analyze the effects of regional development policy on the environment and 
its interaction with public health in a certain Amazonian territory. It refers to a case study with a 
descriptive-analytical approach on the effects of developmental policies and impacts on the 
environment and health of the population that was carried out in the municipality of Itaituba - PA in the 
period between 1996 and 2016. A territorial-based analysis was carried out in the Critical and 
reflective perspective of bibliographic-based secondary data and documentaries such as 
Environmental Impact Studies (EIAs) about economic-based ventures on this particular site. In this 
scenario, two categories of analysis were used, such as: political ecology and political geography that 
evaluate territory, place and experience. The data show that the effects on the environment triggered 
by large works have contributed to the change in the deforestation situation and the quality of life and 
health in the population. It is concluded that the impacts on the environment induced by the regional 
development projects affect health directly and demand responses of the health policies of the local 
life dimension. 
 
Key works: 1. Public policy. 2. Regional development. 3. Environment and Health. 4. Amazon. 
 
 
Introdução 
 

O olhar do Estado brasileiro sobre a região da Amazônia brasileira, enquanto recorte espacial 
sempre foi intencional com interesses nas fronteiras geopolítica como oportunidades de negócios 
(CASTRO, 2012), que segundo Becker (2001) sempre foi uma questão exitosa. Nas últimas décadas 
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os projetos na Amazônia resultaram em intensos processos migratórios, seguidos dos rastros como a 
degradação ambiental, precárias condições de vida e gradativas alterações nas relações sociais e 
nas condições de saúde da população (BECKER, 2009; FEARNSIDE, 2015b; FREITAS e GIATTI, 
2009; MINAYO e MIRANDA, 2002; RODRIGUES e RODRIGUES, 2015).  

Lima (2016) reportando-se a ação de projetos na Amazônia, afirma que muitos impactos são 
desfavoráveis à qualidade de vida e saúde, devido os efeitos no ambiente, os quais podem influenciar 
nos casos de proliferação de doenças parasitárias como malária e leishmanioses. Os registros de 
dados das Secretarias de Saúde dos estados na Amazônia revelam o aumento dessas doenças, a 
partir da ocupação de áreas até então pouco habitadas, por isso é necessário pensar nas 
consequências do tipo de desenvolvimento praticado na região.  

Por outro lado, consideramos que o termo desenvolvimento deve ser considerado como 
mudança na qualidade de vida em sua totalidade na direção de melhorias por meio das capacidades 
individuais e coletivas da sociedade (SEN, 2010). Portanto, há a necessidade em compreender o 
contexto histórico-político na Amazônia associado a questão política e de planejamento regional, 
tornando fator determinante para a definição e implementação de políticas que atendem as diferentes 
peculiaridades regionais. Integrando diferentes dimensões e reduzindo os efeitos não positivos de 
distribuição ecológica, na medida em que esses efeitos se tornam homogêneos resultantes das práxis 
econômicas e sociais (HENRIQUE e PORTO et al., 2012).  

Muito se acredita que as políticas públicas para a Amazônia devem contemplar 
prioritariamente a qualidade de vida e saúde, sem o qual o chamado desenvolvimento remeterá as 
experiências pretéritas dos anos 1960, com elevados passivos socioambientais dos projetos de 
integração nacional com reduzidos resultados qualitativos para a população local (FEARNSIDE, 
2015; CASTRO, 2005). Nesse processo busca-se, dar explicação a indagação, como a política de 
desenvolvimento regional é concretizada no território amazônico e como afetam o ambiente e a 
saúde? Portanto, analisar os efeitos da política do planejamento no desenvolvimento sobre o 
ambiente e saúde coletiva da região Norte, é o objetivo que se assenta o estudo. Admitindo que o 
desenvolvimento com projetos de grande porte, não significa necessariamente qualidade de vida, na 
medida em que as transformações geradas no ambiente afetam a saúde, muitas vezes não inclusos 
na dimensão do planejamento geopolítico para as regiões, ocasionando efeitos indesejáveis aos 
sujeitos sociais de localidades impactadas. 
 
 
Procedimentos Metodológicos 
 

O recorte espacial do estudo foi o município de Itaituba no estado do Pará e o Distrito de 
Miritituba. O município de Itaituba é localizado na margem esquerda do Rio Tapajós (FIGURA 1), e 
cortado pela BR-230 (Transamazônica). O município de Itaituba localiza-se próximo da BR-163 
(Santarém-Cuiabá) que conecta a região do Centro-Oeste. O Distrito de Miritituba localiza-se a 
margem direita do mesmo Rio, na área rural, onde estão sendo construídas pelo menos doze 
Estações de Transbordo e Cargas (ETCs) para receber os caminhões com os grãos por meio do 
Corredor Logístico Norte (SOUZA JUNIOR, 2014). Do ponto de vista da política do agronegócio, a 
localização é estratégica por facilitar a expansão da atividade do agronegócio com a redução do 
tempo entre as regiões exportadoras de grãos e os custos com transporte.  

Destacamos que esse processo deve gerar múltiplos efeitos no entorno da BR-230 e no 
Distrito de Miritituba (RODRIGUES e RODRIGUES, 2015), entre outras localidades. Esse é um fator 
importante para as reflexões da pesquisa, as quais se fundamentam na base teórica de duas 
categorias principais, o território (SANTOS e SILVEIRA, 2004) para compreender a delimitação do 
espaço usado, e Ecologia política (FREITAS e PORTO, 2012; PORTO e MARTINEZ-ALIER, 2007), 
que buscam entender a inter-relação entre ambiente e saúde e os efeitos dos processos econômicos, 
políticos e sociais que geram consequências aos modos de vida e à saúde. A interligação entre essas 
categorias aponta para a correlação entre as relações de poder (RAFFESTIN, 1993) como 
determinantes na questão político-econômica que implementa o modelo de desenvolvimento regional 
(BOISIER,1999) pretendido pelo estado. A categoria lugar (TUAN, 2010) como centro das 
experiências onde se constrói a proteção existencial, e os riscos (PORTO, 2012) que afetam à saúde, 
em termos de exposição dos sujeitos sociais as condições ambientais desfavoráveis ao bem-estar.  

Realizou-se pesquisa bibliográfica de cunho histórico, com destaque para o papel do estado e 
da política pública de desenvolvimento regional traçada para o território, com desdobramentos da 
territorialização das políticas de desenvolvimento, bem como, os projetos de desenvolvimento 
regional. Os dados foram coletados por meio de seleção, classificação, organização, leitura crítica do 
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material convergindo com o objetivo proposto. A tônica desse processo deu-se na relação entre o 
ambiente e as relações sociais, nas escalas do Estado, Região, Território e o Município e na relação 
entre o modelo de desenvolvimento regional e cotidiano amazônico. 

Segundo Becker (2005) a geopolítica na Amazônia são alvos de crítica devido os resultados 
territorializados das políticas de desenvolvimento na região. Posto que, a qualidade de vida e saúde 
são afetadas de forma contraditória, reveladas por meios dos riscos extensivos (PORTO, 2012) e os 
efeitos sobre a saúde, e na insuficiência de infraestrutura de serviços básicos. Nesse caso, 
desenvolvimento como liberdade, segundo Sen (2010) é o fator de contradição quando se observa as 
restrições e limitações dos serviços essenciais a vida e a saúde. 

 

 
      Figura 1 - Localização do município de Itaituba e o Distrito Miritituba no estado do Pará, Brasil. 
      Fonte: Elaboração: Jessé Maciel (2017). 

 
 
As fontes dos dados da pesquisa foram os artigos científicos, Teses, dissertações, produções 

oficiais dos três entes da federação (Federal, Estadual e Municipal). A pesquisa no campo ocorreu no 
Município de Itaituba em uma audiência pública no mês de setembro do ano de 2014, por meio da 
observação participante. Na ocasião foram observados a ação e o conteúdo do diálogo entre os 
sujeitos sociais que tratavam sobre o planejamento do desenvolvimento para o território do Tapajós.  

Desenvolveu-se análise reflexiva crítica a partir da revisão bibliográfica e de procedimentos 
sistemáticos da exploração do material, a classificação, o tratamento, inferência, interpretação e 
análise (SEVERINO, 2007). O tratamento dos dados e a interpretação ocorreu por meio perspectiva 
histórica-política do desenvolvimento regional da temática da geopolítica, territorialização 
desenvolvimento e ecologia política. Os dados foram validados a partir da base teórica conceitual 
adotados e do perfil ideológico do pesquisador analisador (CHIZZOTTI, 2006).  
 
 
Território e ecologia política 

 
As transformações socioambientais que afetam o território não são de origem apenas de 

ordem natural, mas principalmente das ações antrópica, das consequências das tomadas de decisão 
do Estado e da ação do capital. Na região Amazônica essa realidade mostra-se altamente relevante, 
já que muitas ações têm procedência exógena e/ou de parceria com atores e instituições locais. As 
discussões sobre o conjunto dessas ações na maioria das vezes apresentam a região com grandes 
capacidades para atender as demandas associadas a economia nacional por meio de 
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empreendimentos de grandes portes, planejados no âmbito das políticas públicas, como a mineração, 
estradas, portos, hidrelétricas (MACIEL, 2015), dentre outros.  

Essa questão envolve vários aspectos das relações sociais cotidianas da região, dos quais 
Becker (1983) se apropria para apresentar o território como um produto que é construído pelas ações 
dos sujeitos sociais, consumido, vivido e utilizado, caracterizando uma prática social no território. 
Esse território representa um espaço geográfico construído pelas relações sociais, pela cultura do 
povo, e tem delimitação institucional, fato que supera a ideia de espaço físico. 

Num sentido stricto, o território é um termo político (BECKER, 1988) adotado para referir-se 
ao espaço geográfico (SANTOS e SILVEIRA, 2004), o qual deve ser entendido como extensão de 
diversas formas de uso, marcadas por manifestações interligadas, onde ocorrem as manifestações do 
poder de diferentes sujeitos que envolve o próprio Estado, a sociedade, e as empresas dos quais 
emergem as territorialidades e as geopolíticas, com as pressões e as articulações. Raffestin (1993) 
afirma que o território se relaciona com as manifestações de poder, com base nos critérios de 
delimitação concebido como área político-administrativo traduzidos em tessituras ou limites de origem 
política e de criação do Estado. Desse modo, o território é o lugar onde a prática ocorre, incluindo a 
apropriação do espaço, o que implica na ideia de limite e domínio, conforme Becker (2014, p. 398) 
denomina ao apontar que a “territorialidade humana é a face vivida do poder”.  

Na prática, a territorialidade é marcada por micropoderes ou macro poderes, ou os dois juntos 
na medida em que buscam integrar e concretizar as intenções. Segundo Haesbaert (2004) o território 
assume duas características principais, isto é, o caráter político que envolvendo relações dos 
macropoderes políticos institucionalizados e os micropoderes instaurados no cotidiano da sociedade, 
como resultado da vivência e produção local. Dessa forma o espaço é territorializado com múltiplas 
particularidades num processo contínuo de reconhecer e de tratar esse espaço.  

Comumente o termo território é entendido como extensão usada, enquanto que o termo 
territorialidade implica em pertencimento, com característica de exclusividade e de limite, ou como 
áreas de vivência e de reprodução (SANTOS e SILVEIRA, 2004), inclusive do ser humano. Nesse 
sentido, o espaço territorial está sujeito às transformações socioambientais sucessivas, ao carregar e 
expressar diferentes dimensões, como a dimensão material de natureza econômica-política, que por 
sua vez envolve os aspectos político e cultural, passando pelos limites do corpo e do afeto entre os 
sujeitos sociais.  

Mesmo em um contexto de transformações socioambientais o território possui peculiaridades 
e características próprias traduzidas nas formas de vivência de sua população, a expressão da 
cultura e necessidades que decorem da vivência cotidiana. No entanto, “alguns territórios ficam à 
margem da sociedade, numa exclusão muito mais social do que geográfica” (SCHWEICKARDT et al., 
2016, p.16, 17). Nesse contexto, os aspectos contraditórios no sentido da desigualdade no território 
podem ser resultado de ações exógenas sobre o sujeito ou do grupo social, ou dos próprios sujeitos 
locais dependendo das ações dos poderes. 

Embora havendo várias classificações de território na literatura, destaca-se Monken et al 
(2008, p. 30) ao elencar os territórios efetivos ou territórios solidários ao referir-se às necessidades 
dos sujeitos sociais como uma apropriação do território. O território no campo da saúde o autor 
reporta-se a ideia de rede ao admitir a “[...] conotação de malha de serviços, sistema articulado de 
serviços e ações, articulação sistêmica e ascendente de atenção e cuidado a saúde”. Para Barcellos 
(1995) o território é considerado ainda como interacional por comtemplar as áreas de acesso restrito, 
ou então, como território do corpo que contempla o espaço pessoal, como o próprio corpo e o espaço 
adjacente. As diferentes conceituações convergem para o espaço territorializado, imprimidas por 
ações sociais exógenas ou endógenas sujeitando-se as transformações sucessivas de processos 
políticos, econômicos e sociais, dos quais os efeitos no ambiente não se omitem.  

O território também entendido como uma unidade com diversidade (SANTOS e SILVEIRA, 
2004) é uma questão central no campo de discussão teórica e política da abordagem da ecologia 
política, na medida em que analisa os conflitos ecológicos distributivos decorrentes desses processos 
(FREITAS e PORTO, 2007; PORTO e MARTINEZ-ALIER, 2007). Dos conflitos ecológicos 
distributivos os efeitos se traduzem entre outros, nas transformações do ambiente que afetam a 
qualidade da vida e saúde coletiva e na dificuldade de acesso aos serviços públicos para mitigar 
esses efeitos. Os conflitos distributivos se associam ainda, aos efeitos sobre múltiplos atributos 
naturais que envolve a apropriação material e econômica do ambiente, até aos impactos no ambiente 
e na saúde-doença (PORTO et al., 2013).  

Esses processos podem gerar muitas vezes efeitos desiguais, afetando a saúde e bem-estar 
social, seja com a degradação ambiental ou com o crescimento demográfico decorrente dos 
processos estabelecidos e que pressionam a rede de serviços públicos. Portanto, compreende-se 



 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   926 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
que a ecologia política aponta para os problemas ambientais os quais devem ser compreendidos a 
partir dos contextos políticos e econômicos que ocasionam esses problemas.  

Para Monken et al (2008) a ecologia política é uma abordagem teórica relevante para 
esclarecer os efeitos da relação entre o sujeito social e o ambiente do ponto de vista epidemiológico. 
Sendo útil para aplicar a ideia de multicausalidade dos fenômenos relacionados às atividades 
econômicas e as transformações socioambientais que afetam a qualidade da saúde. Essa discussão 
aponta para a relação da ecologia política com a saúde coletiva e visa mostrar a relação saúde-
ambiente e os riscos à saúde a partir dos processos sociais e práticas econômicas (HENRIQUE e 
PORTO, 2012; PORTO, 2012).  

A ecologia política enquanto abordagem teórica conforme afirma Porto (2012, p. 209), “tem 
desafio de fortalecer a integridade e a saúde das localidades e dos ecossistemas ao integrar 
criticamente questões sociais, econômicas, ambientais e de saúde na perspectiva territorialista”. Tal 
integração é importante para a compreender e enfrentar os efeitos socioambientais, pressupondo 
articulação entre as dimensões da saúde e ambiente, no lugar que é o território, onde os impactos 
são produzidos e atuam, com seus ecossistemas e sistemas. 

Os riscos à saúde advindos desses processos são implícitos no contexto histórico, social, 
cultural e econômico. Podendo ocorrer por meio da poluição que se espalha pelo ar, água, solo, 
alimentos, entre outros, entendidos como riscos extensivos que afetam as pessoas que vivem e 
interagem com o território. Para Porto (2012) os riscos que afetam à saúde, são classificados como 
de exposição dos sujeitos sociais as condições ambientais desfavoráveis ao bem-estar, podendo 
influenciar nas manifestações de doenças e mortes.  

Assim, o modelo teórico da ecologia política procura revelar os efeitos gerados da economia 
no ambiente, materializados nos conflitos que envolvem a transferências dos ônus em termos 
negativos, principalmente para os contextos sociais menos favorecidos economicamente. Porto 
(2012, p. 228) destaca que a situação pode ser agravada com a vulnerabilidade institucional, pelas 
situações de “[...] deficiências nas instituições públicas e profissionais que atuam nas atividades de 
regulação, fiscalização e migração dos riscos” a saúde. O reconhecimento e a compreensão desses 
contextos são interessantes, sobretudo quando se relaciona aos modos de vida das pessoas no 
cotidiano do território, devido as proximidades e pela interação com o ambiente e com demais 
aspectos que as envolvem, como o econômico e epidemiológico.   

Levando-se em conta esses condicionantes da saúde e ambiente, torna-se imperioso a 
elaboração de políticas com “possibilidades de desenvolvimento dos profissionais, a capacidade 
resolutiva dos serviços de saúde e a gestão social sobre as políticas públicas de saúde 
(SCHWEICKARDT, 2016, p. 82). Esse contexto, revela a importância de considerar a epidemiologia 
no cotidiano dos serviços, como uma ferramenta da gestão e do trabalho em saúde de grande 
relevância social (SOARES e SCHWEICKARDT, 2016). Desse modo, uma proposta útil para adentrar 
nas agendas das políticas públicas de saúde aponta para o encontro de uma alternativa que flua da 
vivência cotidiana dos sujeitos sociais, e que seja eficaz e capaz assegurando a concretude de uma 
rede de serviços de saúde que se aproxime das demandas sociais. 

 
 

O lugar e o cotidiano como dimensão afetivo-existencial 
 
O lugar é considerado a concretude das relações sociais e das manifestações do poder, e 

aponta para o microlocalismo identificado por Barcellos (1995) para evocar a afetividade atribuindo ao 
território, como dimensão do afetivo-existencial, na medida em que o território oferece suporte de 
vivência aos grupos sociais. Assim, o território enquanto lugar expressa o estar-junto (BARCELLOS, 
1995) no sentido de haver sensibilidade a dinâmica desse lugar. Com efeito, o “sentido do lugar 
implica o sentido da vida e, por sua vez o sentido do tempo” (MARANDOLA Jr.; HOLZER; OLIVEIRA, 
2014, p. 3). O lugar e o tempo estão interligados pela realidade temporal que se acopla ao lugar e ao 
espaço. Desse modo, o lugar tem sentido existencial (BACHELARD, 2008) por onde o processo de 
reflexão da vida deve começar e terminar. Nesse contexto, é interessante considerar o princípio da 
vizinhança e de proximidade, que segundo Marandola Jr.; Holzer; Oliveira, (2014) está na base da 
noção da distância das relações sociais dos sujeitos no lugar de vivência. 

De forma geral, admite-se a existência de um lugar integrado, com práticas e efeitos também 
integrados. Para Tuan (2013) o lugar é onde ocorre o processo das experiências onde as 
designações do cotidiano revelam a concretude dessas experiências. Nesse caso, o lugar é o centro 
das experiências onde se constrói a proteção existencial e onde a memória social é guardada. O 
lugar dá o sentido a existência a partir do habitus, no sentido dado por Bordieu, do sujeito social, 
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envolvendo sentimento e o entendimento, num processo que integra a cultura, a história, as relações 
sociais e a paisagem. 

Os lugares dentro da cidade ou região acumulam historicidades permeadas por influências 
socioambientais que afetam as condições de vida e a situação da saúde-doença (SANTOS e 
BARCELLOS, 2008; BARCELLOS et al., 2002). Para Porto (2012, p. 95) a ideia de saúde da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) é relevante, visto que, “a saúde se realiza à medida que um 
indivíduo ou grupo é capaz, por um lado, de realizar aspirações e satisfazer necessidades, por outro, 
de lidar com o ambiente”. Algumas doenças incluem-se nesse conceito explicadas pelo processo da 
saúde-doença que estão ligadas às variáveis espaciais da distância e a vizinhança, e no inter-
relacionamento dos sujeitos no ambiente. Por isso muitos problemas de saúde podem estar 
associados aos efeitos das relações de vizinhança, dos quais os residentes compartilham 
proximidades e circunstâncias entre si. Nesse caso, a vizinhança é uma subunidade pertencente a 
uma área de maior abrangência, residencial ou não. Para Santos e Barcellos (2008) a vizinhança é 
uma unidade social útil para desvendar eventos que ocorrem em contextos com transformações 
socioambientais, é também um lugar ou unidade espacial com limites, quase sempre definido por 
associações, formais ou não, por serviços e atividades.  

Nesse sentido, a vizinhança é uma unidade de referência e de ação onde ocorrem as 
relações sociais e institucionais, simbólica ou não no cotidiano. Para Barcellos (2008) esse cotidiano 
é implícito na medida em que a abordagem da ecologia política procura identificar os problemas das 
inter-relações no ambiente, por meio das variáveis ecológicas (poluição do ar, contaminação da água, 
desmatamentos, entre outros) que afetam os desfechos de saúde. A maneira como os sujeitos 
sociais se relacionam com essa vizinhança podem ou não influenciar os eventos de saúde. Por outro 
lado, o cotidiano é também o “locus da prática da aplicação continuada e repetida, no caso 
representa o hábito” (MESQUITA, 1995, p. 15). Essa abordagem pressupõe uso habitual da prát ica 
social, sujeito a não receber atenção e nem a reflexão, por ser incorporado como prática mecânica, 
podendo conduzir a evasão e a fuga do cotidiano. No entanto, busca-se o contraponto dessa 
questão, como sugere Mesquita (1995, p. 16), o cotidiano também “é ou pode vir a ser o locus da 
atenção, da observação atenta de nós, do (s) grupo (s) aos quais nos ligamos, das ações 
executadas, do cotidiano e diversidade do pensamento do dia-a-dia, dos territórios cotidianos que 
habitamos”. O ato mecânico de hábitos cotidianos não implica necessariamente em enfado, posto 
que, na observação atenta, pode haver a inovação ou mesmo a transformação da vivência do 
cotidiano, da virtualidade do novo, pois “[...] é no cotidiano que as relações se humanizam” 
(OLIVEIRA, 2000, p. 106). 

 No caso desse artigo, enfatiza-se o habitus, como aponta Bourdieu (2012, p. 61), como 
“capacidades criativas, ativa, inventiva, do habitus e do agente”, que vive em contínua ação inspirado 
no conhecimento prático, para desvendar aspectos não prestigiados ou mesmo desconhecidos do 
cotidiano. Ainda que o hábito seja uma ação repetitiva, pode não significar monotonia dos sujeitos 
tidos como atuantes (OLIVEIRA, 2000), ao contrário, desenvolvendo o hábito da atenção e o da 
observação se concretizando no olhar atento, procurando recriar o cotidiano, a partir da invenção 
(MESQUITA, 1995). Dito de outro modo, o termo hábito relaciona-se como o próprio habitus que se 
relaciona a prática reflexiva das identidades sociais e da empiria social, do modo cultural, consciente 
com predisposição das escolhas individuais (BOURDIEU, 2007).  

Geertz (1989) afirma que o processo de interpretação da cultura é algo simbólico que faz 
parte do comportamento humano. Entendendo que a cultura consiste em estruturas de significados 
socialmente estabelecidas, nos termos das quais as pessoas realizam ações como sinais de 
conspiração e se aliam ou percebem os insultos e respondem a eles. Contexto esse que faz parte do 
espaço produzido do território e contribui com a memória social de seus construtores, isto é, o sujeito 
constrói construindo-se num processo contínuo (OLIVEIRA, 2000). Nesse sentido, a perspectiva do 
cotidiano é essencial para pensar o momento histórico vivido onde os interesses sociais asseguram a 
dinâmica social e as formas de viver o cotidiano. A dimensão do cotidiano para Petersen (1995), 
significa conhecer e discutir a partir das reflexões das relações entre diferentes sujeitos na tentativa 
de desatar o “nó górdio” com relação a investigação da vida cotidiana, ao mesmo tempo avançando 
na reflexão teórica para tentar revelar os supostos e as conexões úteis, do que pode ser a 
cotidianidade.  

Assim, a política do cotidiano é o conteúdo fundamental para refletir o comportamento dos 
sujeitos sociais no território, na medida que esse cotidiano revela a história social, as tensões, os 
conflitos e confrontos, a resistência e o contraditório. Oliveira (2000) compreende que o cotidiano 
desvela realidade na dimensão de sua totalidade, levando-se em conta que esse cotidiano pode 
ocultar realidades distintas. Isso porque, o contexto socioambiental tem a tendência de produzir o 
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espaço no território desconsiderando as experiências passadas, enquanto dimensão do vivido e não 
levando em conta a externalidade dessa produção no futuro. 

Os termos território e cotidiano são categorias determinantes na busca para compreender o 
lugar enquanto microescala do ambiente, campo da dialética entre realidades exteriores e 
endógenas. Sua análise pode revelar a concretude e o entendimento das relações sociais, e das 
diferentes formas de vivência que afetam a saúde. Esse campo da dialética é citado por Bourdieu 
(2004) como local da dialética relacional entre diferentes grupos sociais num determinado espaço, 
onde as distintas manifestações desses grupos se manifestam por meio de posicionamentos, disputa 
e jogo de poder.  

Para Barcellos (1995), Mesquita e Brandão (1995) o território cotidiano assume diferentes 
aspectos relacionados a vivência, a partir da proximidade, da intimidade, da emoção, da cooperação 
e da socialização que contempla uma lógica entre diferentes sujeitos sociais, como pessoas, 
instituições, empresas, formas sociais e jurídicas e formas geográficas. Trata-se do cotidiano imediato 
cotidiano local vivido resultado da união dos elementos nele contidos, traduzidos na socialização da 
vivência convergente com as proximidades, relevantes para o campo da saúde (MONKEN et al., 
2008). São as imbricações da estrutura da sociedade com os sujeitos pensantes, a partir das 
vivências específicas cotidianas, continuamente dirigido pelo habitus. Práxis traduzida na força da 
sociabilidade dos sujeitos que “preserva e se preserva em seu espaço” (MAFFESOLI, 1987, p. 173). 
Ou como afirma Oliveira (2000, p. 20), o sujeito “produz e se reproduz a partir do espaço cotidiano de 
quem o constrói”. Assim, é no campo que a dimensão do uso do espaço e do tempo se concretizam 
de forma relacional e interacional no cotidiano vivido, no território. Para MONKEN et al (2008) a 
categoria território cotidiano supera os limites isolados e abarca a interação, a proximidade, a inter-
relação, a vivência no cotidiano, e seus respectivos efeitos. 

E por fim, o território do cotidiano contempla as formas de socialidade contemporânea, 
considerada por Barcellos (1995) como um desdobramento em construção, um lugar privilegiado do 
social que emerge apontando talvez para o mais próximo dos sujeitos sociais por meio da vizinhança, 
com instrumentos de transformações socioambientais das condições de vida. Compreender a 
dinâmica do território na perspectiva da ecologia política condiciona o olhar sobre as variáveis que 
foram incorporadas nessa reflexão, isto é, lugar, a vizinhança, o cotidiano, pelas situações de riscos 
gerados no processo de vivência e no inter-relacionamento que afetam a qualidade da vida e saúde. 
 
 
Ecologia política dos projetos de desenvolvimento na Região Norte 

 
No contexto dos anos de 1996 do século XX, as políticas públicas para a região Amazônica 

refletiram interesses nacionais a partir da lógica territorial seletiva, enfatizando os investimentos para 
a dimensão da infraestrutura (BECKER, 2007; RODRIGUES e RODRIGUES, 2015). Sob o olhar da 
logística da exogenia, Becker aponta para a política de desenvolvimento por meio do Programa Brasil 
em Ação, a partir de estratégias de “corredores de desenvolvimento para acelerar a circulação no 
território” (BECKER, 2007, p. 132). Nesse contexto, o planejamento para a região Amazônica foi 
efetivado com o Programa Avança Brasil (PAB) para o período de 2000 a 2003, mas implementado 
nos anos seguintes. 

O desenvolvimento da região, ou o desenvolvimento regional como denomina Boisier (1999) 
é um processo de mudança na estrutura de um determinado território em constante progresso com 
intervenções políticas públicas. Essas mudanças estão relacionadas as ações do governo por meio 
das chamadas políticas de desenvolvimento regional com a finalidade de estimular o 
desenvolvimento, ou melhorias em áreas geograficamente delimitadas. Desse modo, a política de 
desenvolvimento procura articular o desenvolvimento com ações específicas para os territórios 
avançarem no processo da territorialização dos efeitos dessas políticas (MACIEL, 2015). Nesse 
contexto, busca-se um conceito de desenvolvimento que expresse melhorias na qualidade de vida a 
partir da inter-relação das liberdades políticas e oportunidades sociais, levando-se em conta o 
encadeamento empírico, conforme Sen (2010). Nesse caso, o desenvolvimento implica, portanto, na 
qualidade do bem-estar social, econômico, ambiental, em sua totalidade.  

A lógica da política de desenvolvimento demanda estratégias de integração que envolve a 
União, estados e municípios voltados a transformação social de cunho endógeno qualitativo na 
direção de um bem-estar dos habitantes do território (MACIEL, 2015). É nesse território que se revela 
o cotidiano dos sujeitos e onde o processo da territorialização das políticas de desenvolvimento 
ocorre. Nesse caso, a ecologia política dos projetos de desenvolvimento trata das dinâmicas do poder 
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no território, envolvidos na dialética entre os empreendimentos de desenvolvimento e as 
transformações socioambientais que propiciam as tendências sobre o ambiente e a saúde.  

A partir do ano de 2007 o governo federal empreendeu esforços por meio de programas, 
políticas e projetos para atender regiões menos privilegiadas com políticas públicas, como no caso da 
Amazônia (RODRIGUES e RODRIGUES, 2016; CASTRO, 2012). Assim, os territórios dessas regiões 
seriam equipados com infraestrutura e processos de inclusão produtiva, aumento da renda, e dando 
condições de maior dinamismo econômico à região, melhorando das condições de vivência 
(SIFFERT et al., 2014; CAVALCANTI et al., 2014). No caso da Região Norte tenciona-se a 
valorização das dinâmicas territoriais e pela integração das redes de transporte multimodal entre os 
estados brasileiros e os países vizinhos (SIFFERT et al., 2014) por meio do Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC) em especial com projetos de infraestrutura logística.  

No contexto do desenvolvimento regional, o planejamento é essencial para implementar 
políticas pública destinadas ao desenvolvimento da região (LOPES, 2001). Sendo, portanto, a 
abordagem regional um instrumento analítico do estado brasileiro que se estabelece por critérios, 
como o estabelecimento das dimensões de Região de Integração (RI). A região Norte do Brasil tem a 
finalidade dentro desse critério, de ampliar a territorialidade das políticas públicas estabelecidas pelos 
governos.  

No caso do Estado do Pará foram constituídas doze RI, tais quais: Araguaia, Baixo 
Amazonas, Carajás, Guamá, Lago de Tucuruí, Metropolitana, Marajó, Rio Caeté, Rio Capim, 
Tocantins, Tapajós e Xingu. A RI Tapajós é composta pelos municípios (IDESPE, 2014) de, Aveiro, 
Itaituba, Jacareacanga, Novo Progresso, Rurópolis, Trairão. Com essa divisão é possível integrar as 
ações dos três entes federativos (Federal, Estadual e municipal), com a integração de agentes 
privados no Estado do Pará, na tentativa de atenuar as desigualdades inter-regionais e valorizar as 
atividades econômicas (emprego e renda), dos recursos naturais, e da diversidade cultural das 
Regiões de Integração (PARÁ, 2008).  

Assim, a localização geográfica definida no planejamento dos governos para o 
desenvolvimento, precedeu de estruturas para otimizar a produção do agronegócio. Nesse caso, o 
lugar próximo considerando esse planejamento é o município de Itaituba, estrategicamente localizado 
do ponto de vista da economia do agronegócio, já que a BR-230 e o Rio Tapajós conectam-se a 
Itaituba. Também é o município mais próximo da BR-163 (Santarém-Cuiabá) conectando a região do 
Centro-Oeste, relevante para reduzir o tempo entre as regiões exportadoras de grãos e os custos 
com transporte. Além disso, o Distrito de Miritituba localiza-se na área rural do município de Itaituba, 
na margem direita do rio Tapajós onde estão sendo construídos os ETCs com a finalidade de receber 
os caminhões com grãos provenientes do Centro-Oeste e de outras regiões. O trecho do escoamento 
dos grãos prossegue por via fluvial em barcaças para os portos em Santarém, Santana em Macapá, 
ou o porto da Vila do Conde em Barcarena no estado do Pará (SIFFERT et al., 2014; MACIEL, 2015) 
de onde prosseguem por via fluvial para portos internacionais (BRASIL, 2011; FEARNSIDE,2015b). 
Assim, os governos federal e estadual objetivam reduzir as desigualdades sociais no mesmo ritmo da 
ampliação da capacidade produtiva da região.  

No processo do planejamento para o desenvolvimento o governo federal é representado pelo 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e por meio do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) (SIFFERT, et al., 2014) entre outras instituições 
públicas e privadas (BRASIL, 2014), as associações, os empresários, os moradores do município de 
Itaituba e do Distrito de Miritituba, entre outras localidades da região.  Os diálogos oficiais registrados 
entre os entes federativos e os representantes do Médio Tapajós em relação às políticas públicas 
para o Tapajós iniciou-se no ano de 2013 (BRASIL, 2014). Foi observado situação de contradição no 
processo do desenvolvimento, se considerado o início da obra de pavimentação da BR-163 ocorrido 
no ano de 2009. Nessa ocasião foi articulado a pactuação de concessão com o setor privado, no 
trecho do município de Sinop no Mato Grosso com o município de Itaituba.  

Na prática a pactuação federalista com o seguimento privado significou a descentralização 
dos investimentos públicos a favor da economia, envolvendo a classe empresarial do agronegócio. 
No processo de observação, notou a ausência dos representantes do setor da saúde, e portanto, não 
está inclusa no planejamento para influenciar na redução dos impactos no ambiente que afetam a 
qualidade de vida e saúde da população. Se por um lado a pactuação representou descentralização 
para o Território do Médio Rio Tapajós, por outro representou a concentração com pelo menos doze 
empresas previstas inicialmente para se instalaram na microlocalidade de Miritituba no Estado do 
Pará. Entre as quais estão os terminais fluviais graneleiros da Bunge, Hidrovias do Brasil, Unirios, 
Reicon, Chibatão Navegações e Cianport (SIFFERT et al., 2014).  
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Os impactos socioambientais dos Terminais de Transbordo de Cargas e Hidrovias ou as 

chamadas de Estações de Transbordo de Cargas, os ETCs (CAVALCANTI, 2014) vão provocar no 
território cotidiano dos sujeitos sociais é sem dúvida preocupante. Os múltiplos efeitos podem acirrar 
tensões no entorno do ambiente e saúde, e consequentemente afetando a equidade social 
(ESCOREL, 2008), enquanto situação não favorável de degradação dos atributos ambientais vitais, 
ou mesmo a exclusão ou restrição do acesso a determinados bens e serviços públicos que favorecem 
a saúde coletiva. 
 
 
Efeitos ecológicos distributivos no Território: do ambiente a saúde 

 
A expansão da econômica do agronegócio por meio do Corredor Logístico Norte pode gerar 

múltiplos efeitos no entorno da BR-230 no Distrito de Miritituba. A tendência reflete-se no aumento 
dos processos migratórios no entorno das obras, aumento de acidentes (BRASIL, 2014), a abertura 
de ramais, estradas, desmatamento, além de influenciar diretamente na vegetação e alterando o 
regime de cheia e na vazante do rio (FEARNSIDE, 2015b).  

A Proposta de Emenda Constitucional chamada de PEC-65/2012 é um caso tendencioso a 
corroborar com essa situação, pois tramita no Congresso Nacional para suspensão ou cancelamento 
da obrigação da realização de Estudo de Impacto Ambiental no processo de autorização para a 
execução de obras de grande porte, como as construções das ETCs. No caso de aprovação da PEC-
65, a obra não poderá ser interrompida por questões ambientais, já que existe uma compreensão que 
os impactos podem ser contidos, a não ser em face de fato superveniente, afirma Fearnside (2016). 
Isto é, um fato capaz de sobrevir posteriormente, perdurando em seus efeitos no futuro, e se for 
comprovado empiricamente e legalmente. 

Isso significa, que a aprovação da PEC-65 pode encurtar as exigências legais vigentes até 
então para a implementação de empreendimentos de grande porte. Com isso os danos no ambiente 
podem acelerar pela ausência do marco legal de regulação como os Relatórios de Impactos 
Ambientais (EIAs). Esta é uma questão extremamente importante para pensar nos efeitos no 
ambiente (LÉVINAS, 1982; LEFF, 2010) de localidades como de Miritituba, onde serão construídos os 
ETCs. Os efeitos tendem ser gerados no ambiente afetando a qualidade de vida e saúde dos 
moradores e dos sujeitos que trabalham na área (PORTO, 2012), ou dos que possuem pouca 
acessibilidade aos serviços de saúde.  

Freitas e Giatti (2009) relatam fatos inquietantes quando associados a questão da construção 
de empreendimentos de grande porte na Amazônia brasileira. A pesquisa abrangeu os anos de 2000 
a 2007, e foi constatado os efeitos das transformações ambientais e a pressão sobre as condições de 
vida dos sujeitos sociais. Na ocasião, a pressão do desmatamento e queimadas alcançou cerca de 
68%, os casos de doença endêmica alcançaram 51%, a existência de vetor de doença foi de 44%, a 
pressão de lixão próximo às áreas com ocupação social chegou a 43%, e os efeitos do esgoto a céu 
aberto foi de 41%. Embora esses dados tenham sido coletados a partir da percepção dos gestores 
dos estados do Amapá, Roraima, Rondônia, Acre e Pará, revelam a necessidade de atentar as 
dimensões que evolvem as políticas públicas no entorno dos empreendimentos e as respostas sobre 
esses impactos.  

Para os autores da pesquisa, esses indicadores apontam para as pressões e transformações 
no ambiente a partir dos efeitos no ecossistema. Diante dos impactos causados no ambiente, as 
agências que lidam com as questões ambientais e saúde, deveriam apresentar respostas 
institucionais na mitigação do problema. Essa ação é necessária, porque os resultados da pesquisa 
mostraram a contaminação do ambiente, afetando o ar, a água, o solo e a qualidade de vida geral. 
Fenômenos como esses ocorrem porque a saúde e o ambiente não são relevantes nos 
planejamentos dos empreendimentos, por isso ações são mediáticas e improvisadas no 
enfrentamento das questões referentes à saúde (COUTO, 2009). Como o papel dos indicadores não 
estabelece relação direta com a situação do ambiente, Freitas e Giatti (2009) advertem sobre a 
importância de realizar pesquisas para indicar a situação da saúde relacionada ao cenário 
socioambiental palco de danos que comprometem a qualidade da vida e saúde com 
empreendimentos de grande porte. De forma geral, esses aspectos devem imprimir alerta em razão 
dos diferentes empreendimentos previstos para a região do Médio Rio Tapajós e a possibilidade de 
múltiplos impactos. 

Do ponto de vista do PAC, Leitão (2009) alerta sobre os investimentos em infraestrutura 
licenciado pelo EIA que não dão garantia de ações mitigadoras de impactos gerados no ambiente. 
Isso é preocupante quando se pensa nas áreas próximas aos ETCs do Médio Rio Tapajós, 
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principalmente as áreas consideradas de influência indireta dos impactos, conforme dados 
apresentados nos EIAs dos ETCs (BRASIL, 2012; CIANPORT, 2012; COMMODITIES, 2016; 
TERFRON, 2011). Desse modo, esses relatórios apresentam dados sobre às áreas físicas e biótica 
no sudeste da bacia hidrográfica do Rio Tapajós, compreendendo a drenagem Igarapé Santo Antônio 
e uma parte do Rio Tapajós, em frente ao local onde os empreendimentos serão construídos os 
ETCs. Essas áreas estarão e estão sujeitas as influências e impactos, em razão principalmente das 
movimentações das barcaças e de seus respectivos efeitos no ambiente. A área de influência indireta 
aparece nos EIAs como não significantes (TERFRON, 2011), consequentemente ações para mitigar 
os efeitos deletérios não são previstos. Muitos desses impactos devem abranger não só o Distrito de 
Miritituba, mas o território municipal de Itaituba sujeito às implicações indiretas, favoráveis ou não 
como consequência da implantação e operação das ETCs (BRASIL, 2012; TERFRON, 2011). 

Por outro lado, os empreendimentos como ETCs tendem atrair para o seu entorno migração 
da população em busca de oportunidade de trabalho, gerando pressão sobre os serviços públicos, 
inclusive de saúde. Esse fato chama atenção quando se olha para os resultados da pesquisa 
realizada no Pará pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social Sebastião Perovano 
(IDESPE, 2013). Os resultados apontam para o significativo crescimento da população nas áreas 
urbanas, sem haver crescimento proporcional dos serviços públicos associados a melhorias nos 
serviços públicos, como a água potável, esgotamento sanitário e coleta de lixo domiciliar. Mesmo que 
a informação do Idespe não corresponda diretamente a situação do município de Itaituba e do Distrito 
de Miritituba, o fato carece de atenção pelas condições do ambiente em termos de saúde no Estado 
do Pará, dos quais se inclui o município de Itaituba. 

A situação de localidades periféricas é inquietante quando se pensa na migração de pessoas 
para as áreas no Corredor Logístico Norte e a possibilidade de insuficiência de serviços básicos. 
Segundo Schuber e Moraes (2015) esse fato aponta para a vulnerabilidade socioambiental, devido as 
doenças de veiculação hídrica e poluição do ambiente. Além disso a carência dos serviços básicos de 
saúde pode ser um fator de conflitos de distribuição ecológica, principalmente com o aumento 
demográfico comum em áreas que recebem obras de infraestrutura (FEARNSIDE, 2015b).   

Para Martinez-Alier (2008) os conflitos de distribuição ecológica aparecem como 
consequência das pressões das atividades econômicas, e a gravidade da situação está na 
desigualdade de distribuição dos efeitos dessa prática. Outros conflitos apontados pelo autor estão 
relacionados à questão do transporte e comercialização na escala local, surgindo desde a 
reclamação pelos sujeitos sociais sobre a construção de rodovias, com à poluição sonora, até a 
poluição e os danos causados à paisagem, como já está ocorrendo em Miritituba (RODRIGUES e 
RODRIGUES, 2015). Martinez - Alier (2008) adverte sobre os conflitos relacionados ao transporte 
pela demanda cada vez mais intensa da economia, com construção de rodovias ou mesmo a 
pavimentação, construção de portos, hidrovias entre outros. Tais experiências assinalam para a 
possibilidade de risco a saúde, no sentido de “exposição dos sujeitos às condições ambientais 
adversas” (PORTO, 2012, p. 96). 

A questão teórica da ecologia política com os conflitos de distribuição ecológica chama 
atenção, principalmente em relação as realidades interioranas da Amazônia com reduzida 
infraestrutura de serviços públicos. No caso das implementações das ETCs na localidade Miritituba é 
de forte pressão sobre esses serviços. Fatos observados nos dados informativos dos EIAs desses 
empreendimentos (CIANPORT, 2012; COMMODITIES, 2016; TERFRON, 2011; BRASIL, 2012) e nos 
estudos de Rodrigues e Rodrigues (2015). Nesses estudos constatou-se que até o ano de 2012 a 
localidade de Miritituba era composta por 844 residências aproximadamente, sendo que, a maioria da 
população não possuía água encanada e muitos recorriam a compra de água potável. A rede de 
esgoto era quase inexistente, os dejetos dos domicílios eram despejados em fossas sépticas ou em 
locais de drenagem de águas pluviais lançadas no Rio Tapajós.  

Por outro lado, a construção e operação, dos ETCs em Miritituba apontam para elevado nível 
de poluição ambiental, conforme dados dos EIAs (CIANPORT, 2012; COMMODITIES, 2016; 
TERFRON, 2011; BRASIL, 2012). Desse modo, as construções, o funcionamento do canteiro de 
obras, o trânsito de caminhões e máquinas, as manobras das embarcações e as atividades de 
movimentação de cargas são determinantes para esses efeitos. A movimentação desses 
equipamentos e caminhões pesados será em média 20 por dia, por empresa. O acrescimento na 
quantidade de veículos será proporcional as pressões sobre a infraestrutura, gerando fortes impactos 
nas vias de transporte e para os usuários do lugar.  

Os ruídos no ambiente são relatados nos EIAs porque as áreas portuárias ficam próximos as 
residências e os níveis de ruídos serão muito superior ao do cotidiano do lugar. Enquanto os 
processos da construção civil devem gerar resíduos particulado na forma de poeiras e gases. Admite-
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se ainda que, o aumento da população se dará principalmente com a chegada de pelo menos 300 
trabalhadores que deverão ser contratados por cada empresa. Dos quais as consequências negativas 
apontam para impactos na dimensão social, com o aumento da prostituição, exploração sexual 
infanto-juvenil, aumento de filhos órfãos, e aumento da violência. De certa forma, deve pressionar a 
rede de serviços públicos de saúde, e moradia, entre outras questões relevantes para a qualidade de 
vida social. Essa questão se agrava, porque a infraestrutura do Distrito de Miritituba possui passivos 
significativos em relação à oferta de infraestrutura de serviços públicos e privados (CIANPORT, 2012; 
COMMODITIES, 2016; TERFRON, 2011; BRASIL, 2012).  

De outro modo, a demanda por moradia popular pode desencadear processos desordenados 
e ocupações irregulares, e consequentemente gerar efeitos comprometedores da qualidade de vida e 
saúde da população local, com maior ocorrência de DST, doenças endêmicas e epidêmicas, 
ampliação das demandas por serviços públicos diversos, inclusive de saúde. Os efeitos distributivos 
ecológicos são previstos no ambiente sociocultural e sócio-psicológico, quando vinculados à 
alteração da paisagem do lugar, considerada inevitável com as construções dos ETS. São os 
principais elementos definidores de nova identidade, na medida em que a interferência no cotidiano 
da população é prevista com muita nitidez nos documentos oficiais dos EIAs dos ETCs.  

É nesse contexto que a ecologia política dos projetos de desenvolvimento ganha significado, 
na medida procura compreender as dinâmicas no território, que envolvem a dialética entre os 
empreendimentos de desenvolvimento com as ETCs e as transformações socioambientais que 
propiciam as tendências no ambiente e saúde.  

 
 

Os problemas socioambientais na saúde coletiva 
 
Pesquisas recentes na Amazônia e em outras regiões do Brasil têm evidenciado o papel 

fundamental do ambiente para evitar os agravos à saúde mitigando os conflitos de distribuição 
ecológica (LIMA, 2016; FREITAS e GIATTI, 2009). Os autores sustentam que os danos aos 
ecossistemas terrestres e aquáticos apontam para os riscos à saúde das populações, agravando a 
condição de vida em situação de desigualdades sociais, onde o acesso aos serviços de saúde é 
precário ou limitado.  

Apesar do importante papel exercido sobre os impactos socioambientais, as políticas públicas 
voltadas ao fortalecimento da saúde coletiva têm demonstrado certo descompasso quando 
analisados às ações voltadas a mitigar os efeitos e conflitos de distribuição ecológica. Essa situação 
que envolve efeitos e conflitos são homogeneizantes e interferem na complexidade ambiental, 
podendo comprometer as bases onde se estabelecem determinados modos de vida. Por certo, estes 
descompassos decorrem dos “princípios” considerados por ocasião da formulação das políticas 
públicas em relação aos licenciamentos dos empreendimentos (CONAMA, 1986). Pode ainda estar 
nas bases científicas de que os problemas ambientais não podem ser analisados dissociados do 
contexto político e econômico (MINAYO, 2002; FREITAS e PORTO, 2006).  

Diversos autores (JATOBÁ, CIDADE e VARGAS, 2009; PORTO e MARTINEZ, 2007) 
destacam que apesar do conceito de ecologia política ter emergido na década de 1980, ainda existem 
insuficientes políticas públicas voltadas a fortalecer as redes de serviços de saúde que são afetadas 
pelas transformações socioambientais advindas de empreendimentos econômicos (SCHWEICKARDT 
e LIMA, 2014). Nesse sentido, discussão teórica entre questões que envolvem o território na relação 
com projeto de desenvolvimento regional é uma alternativa teórica importante, no que refere ao 
subsídio para uma melhor compreensão da construção de novas territorialidades da Amazônia, e 
principalmente relacionando os processos sociais, políticos e econômicos ao campo da saúde. Essa 
questão é proeminente, sobretudo quando se associa a restrição de acesso a determinados bens e 
serviços públicos que favorecem as condições da qualidade de vida e saúde da população local.  

O olhar sobre a microlocalização de áreas geográficas na Amazônica é interessante por 
revelar sobre o lugar de vivência social não pouco representativo. Nos últimos 30 anos na Amazônia, 
muitas áreas geográficas que receberam instalação de empreendimentos econômicos, atraíram 
intensos fluxos populacionais. Esse assunto interessa porque o Brasil e a Amazônia perseveram no 
planejamento de obras de grande porte, cuja estrutura altera o ambiente, “[...] produzindo novos risco 
de doenças e agravos à saúde, e aguçando riscos pretéritos relacionados às desigualdades sociais e 
a deterioração das condições ambientais” (MONIZ, CARMO, HACON, 2016, p. 1871), afetando os 
modos de vida local com diferentes formas de transformações.  

Essas transformações de ordem socioambientais estão nos rastros da degradação com o 
desmatamento, ou contaminação do solo e da água, a poluição do ar, entre outros efeitos 
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(FEARNSIDE, 2015b; PORTO e MARTINEZ-ALIER, 2007; HENRIQUES e PORTO, 2012; 
MARTINEZ-ALIER, 2008; MINAYO e MIRANDA, 2002; FREITAS e GIATTI, 2009). Para Henriques e 
Porto (2012) são efeitos que caracterizam intercâmbio ecológico desigual, decorrente da apropriação 
do ambiente e da exclusão das externalidades in loco, muitas vezes não contabilizadas no processo e 
nos documentos oficiais dos EIA/RIMA.  

Estudos têm demonstrado que as externalidades geradas no ambiente (MIRANDA et al., 
2008; FREITAS E PORTO, 2007; MINAYO E MIRANDA, 2002; PORTO E PORTO, 2015), vão desde 
a poluição do ar à contaminação do espaço vivido, afetando sobretudo as localidades situadas em 
áreas sensíveis no entorno dos empreendimentos e acirando a vulnerabilidade social, e influenciando 
os processos de injustiça socioambiental. Quando associada a saúde e ao ambiente esse tipo de 
injustiça se traduzem em conflitos de distribuição ecológica historicamente revelados.  

Como os exemplos de efeitos negativos de obras de grande porte, como o rompimento das 
barragens de rejeitos sobre os sujeitos que residiam ou trabalhavam no Distrito de Bento Rodrigues 
no município de Mariana em Minas Gerais (D'AGOSTINO, 2015). Outro exemplo, são os efeitos 
desencadeados sobre a população residente às margens dos rios na Amazônia onde foi construída a 
usina hidrelétrica de Belo Monte em Altamira no Pará, com acréscimo de quase 100 mil habitantes 
desde o início da obra, pressionando os serviços públicos básicos. Ou como aponta Freitas e Porto 
(2006) em relação aos trabalhadores agroextrativistas que tem a sobrevivência e integridade afetada 
pela ação de grileiros e madeireiras. Ou então os efeitos desencadeados com as atividades do 
agronegócio danosos ao ambiente e a saúde afetando a vida dos trabalhadores que adoecem e 
morrem com substâncias como o amianto, herbicidas a base de glifosato nos cultivos de soja e milho 
(BELO et al., 2012).  

No processo de identificação de saúde-doenças a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
adota uma matriz de indicadores de saúde e ambiente, para identificar os problemas de saúde a partir 
de uma perspectiva global. Nessa matriz leva-se em conta as forças motrizes relacionadas ao modelo 
econômico, social e tecnológico, perpassando pelos efeitos desse modelo no ambiente, gerando 
transformações socioambientais com efeitos diretos e indiretos sobre a saúde da população 
(FREITAS e PORTO, 2006). Leff (2010) chama atenção a estas transformações com relação a 
qualidade de vida numa perspectiva integrada com o ambiente, em razão dos efeitos gerados pelas 
práticas econômicas, provocando pressões integradas no sistema socioambiental. Analisando essa 
realidade e associando com o caso da Região do Médio Rio Tapajós com as construções de ETCs, a 
possibilidade de impactos são preocupantes. Ressalta-se para melhor elucidar a situação, a cidade 
de Itaituba e Miritituba são cortadas pela Transamazônica (BR-230), e estão sujeitas as intensas 
transformações no território vivido influenciadas pelas intervenções governamentais e por dinâmicas 
do capital. Nesse sentido, a qualidade de vida e saúde serão inevitavelmente afetadas, gerando 
demandas por estrutura e oferta de serviços públicos de saúde.  

Compreender a importância do projeto de desenvolvimento no Médio Rio Tapajós, implica 
repensar necessariamente a interface entre ambiente e saúde, o desenvolvimento regional e as 

políticas públicas (SCHWEICKARDT e LIMA, 2014), o território e as territorialidades no contexto das 

transformações socioambientais. Sublinha-se que os processos socioeconômicos e políticos afetam 
diferentemente os grupos sociais, gerando diferentes formas de uso do território e formas distintas de 
interpretar as ações sociais no cotidiano. A esse respeito, a abordagem na literatura científica 
frequentemente analisa a relação entre as transformações socioambientais e os seus efeitos na 
saúde. Sobre essa questão diversos autores (FREITAS e GIATTI, 2009; LIMA, 2016; MESQUITA et 
al., 2016; BELO et al., 2012; D'AGOSTINO, 2015) apontam para diferentes situações relacionadas à 
produção de doenças: como leishmaniose e malária pelo desmatamento; doenças respiratórias 
devido às queimadas; proliferação de doenças parasitárias pela qualidade das águas e do ambiente. 
A literatura científica também tem demonstrado resultados sobre as consequências dos projetos de 
grandes dimensões para a vida social: “[...] seguidos de intensos processos migratórios, degradação 
ambiental, precárias condições de vida e gradativas alterações nas relações sociais e hábitos de vida 
dos povos da floresta” (LIMA, 2016, p. 1; 2). 

Por outro lado, Freitas e Giatti (2009) realizaram estudos com foco nos estados integrantes 
da Macrorregião Amazônia Legal, em razão das mudanças socioeconômicas, ambientais, de saúde e 
bem-estar desde a segunda metade do século XX. Os resultados apontaram para as mudanças 
decorrentes da combinação do crescimento da economia com o crescimento populacional que 
geraram certas melhorias nos indicadores da saúde, mas não suficientes para reduzir as 
desigualdades sociais e os impactos no ambiente. Ao determinar o tipo de desenvolvimento focado 
na lógica de produção-consumo, os dados revelam a insustentabilidade por desconsiderar a vida 
social em sua totalidade e complexidade. Os autores reconhecem a necessidade de estruturar 
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sistemas de indicadores que permitam o estudo das condições de vivências e as tendências que se 
originam com as pressões socioeconômicas, bem como a degradação do sistema socioambiental que 
desestruturam os serviços dos ecossistemas como suporte à vida, saúde e bem-estar.  

Os sujeitos sociais são impactados e comprimidos com os efeitos dos eventos econômicos e 
suas externalidades. Freitas e Porto (2006, p. 87) classificam esses efeitos como “débito social e 
ecológico” impregnado em muitos conflitos socioambientais nos territórios, que se manifesta sobre os 
grupos sociais vulneráveis, comumente invisíveis nos documentos oficiais como nos Estudos de 
Impacto Ambiental. Nesse contexto, a abordagem do território é acionada juntamente com a ecologia 
política como um ponto de partida para a caminhada articulada para compreender a dinâmica e as 
transformações socioambientais específicas no Tapajós no campo da saúde e ambiente. Assim, os 
projetos de desenvolvimento implementados na região Amazônica produzem efeitos sobre os 
lugares, nas localidades e influenciam os cenários de vivência dos sujeitos sociais.  

Nesse aspecto, a realização da pesquisa na relação entre a área de saúde coletiva como 
uma área interdisciplinar pode subsidiar as ações de planejamento e os processos decisórios, 
compreendendo os efeitos de determinados projetos socioeconômicos sobre a população local e os 
seus modos de vida. Os resultados podem contribuir com a discussão de políticas públicas mais 
adequadas às caraterísticas do território na Amazônia, posto que, as políticas de saúde têm como 
objetivo principal ofertar um serviço que busque melhorias das condições de vida da população, pois 
esse direito está garantido na Constituição.  

 
 

Considerações Finais 
 

Compreender o contexto histórico-político da Amazônia associado a questão de planejamento 
regional torna-se fator determinante para a definição e implementação de políticas que atendam as 
diferentes demandas dos diferentes territórios. Integrando diferentes dimensões e reduzindo os 
efeitos não positivos de distribuição ecológica, na medida em que esses efeitos se tornam 
homogêneos resultantes das práxis econômicas e sociais. 

Apesar do importante papel exercido sobre os impactos socioambientais, as políticas públicas 
voltadas ao fortalecimento da saúde pública têm demonstrado certo descompasso quando analisados 
às ações voltadas a mitigar os efeitos e conflitos de distribuição ecológica. Essa situação envolve 
efeitos e conflitos são homogeneizantes e interferem na complexidade ambiental, podendo a 
comprometer as bases onde se estabelecem determinados modos de vida.  

A questão teórica da ecologia política com os conflitos de distribuição ecológica chama 
atenção, principalmente em relação as realidades interioranas da Amazônia com reduzida 
infraestrutura de serviços públicos. Assim, os conflitos de distribuição ecológica aparecem como 
consequência das pressões das atividades econômicas. Na medida em que o desenvolvimento com 
projetos de grande porte, não significa necessariamente qualidade de vida e saúde, em razão das 
transformações geradas no ambiente que afetam a saúde, muitas vezes não inclusos na dimensão do 
planejamento geopolítico para as regiões. 

Por fim, a pesquisa permitiu identificar como os efeitos no ambiente desencadeados por 
obras de grande porte afetam a qualidade da vida e saúde da população. Concluiu-se que as obras 
afetam diretamente a saúde dos coletivos e a rede de serviços de saúde local devido os impactos no 
ambiente e os passivos da oferta de infraestrutura desses serviços que demandam políticas públicas 
de saúde para conter seus efeitos na perspectiva da equidade. 
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Resumo 
O termo iniquidades, como expressando um dos aspectos das desigualdades em saúde, tem se 
referido às diferenças na distribuição dos recursos em saúde entre diferentes grupos populacionais 
devido às condições sociais nas quais as pessoas vivem, trabalham e envelhecem (OMS, 2010). No 
Brasil, a distribuição de recursos humanos entre setores público e privado, entre Estados, municípios 
e regiões de saúde e entre áreas urbana e rural é bastante desigual, produzindo desequilíbrios nos 
serviços de saúde que afetam, principalmente, os mais pobres e os segmentos mais vulneráveis. O 
objetivo deste trabalho é levantar o estado da arte sobre recursos humanos e iniquidades em saúde a 
fim de caracterizar o problema em relação às definições conceituais e aos dados disponíveis. Para 
isso, foi feito um levantamento não sistemático da literatura nacional e internacional sobre o tema e 
de relatórios e documentos governamentais nacionais. Os estudos têm apontado para uma 
distribuição desigual de médicos entre as regiões, bem como para um decréscimo de suprimento de 
certos especialistas tanto no setor público quanto no privado. No setor público, destaca-se a 
coexistência de vários tipos de contratos de trabalho, implicando em diferentes remunerações. São, 
portanto, reconhecidos no Brasil as notáveis desigualdades regionais na distribuição de recursos 
humanos, com maior concentração nas regiões Sul e Sudeste, indicando, indiretamente, falhas no 
acesso assim como resultados desiguais em saúde tais como a alta mortalidade materna.   

 
Palavras chave: Iniquidades em Saúde. Recursos Humanos. Acesso. Desigualdades Regionais. 
 
 
Abstract 
Inequities, expressing one of the aspects of health inequalities, has been discussed in terms of the 
differences on the distribution of health resources between different population groups, “arising from 
the social condition in which people are born, grow, live, work and age” (WHO, 2010). In Brazil, 
distribution of human resources between public and private sectors, between States, municipalities 
and regions and between urban and rural areas, are very unequal. This generates great imbalances in 
services and human resources in health, where the poorest and more vulnerable segments are 
strongly disadvantaged in the access of services. This work attempt to highlight the state of the art 
about human resources and health inequities to delimitate the problem and the available data. This 
study presents a non-systematic inventory of the national and international literature and in national 
governmental documents and reports in order to address and delimitate the problem. Studies have 
indicated that the distribution of medical doctors between regions is very unequal. There has been a 
decline in the supply of certain specialists in the public and private sectors. In the public sector stands 
out the coexistence of different types of job contracts, resulting in different incomes. Nevertheless, it is 
well known that in Brazil, there are huge regional inequalities: human resources are concentrated in 
south and southeast States. Resources allocation may indirectly indicate access gaps as well as 
outcomes like high maternal mortality. 
  
Keywords: Health Inequities. Human Resources. Access. Regional Inequalities. 
 
 
Introdução 
 

As desigualdades têm sido uma das questões mais importantes nas pesquisas acadêmicas 
assim como nas análises de política. No final dos anos setenta, o The Black Report (Black et al, 
1982), seguindo a tradição das pesquisas sociais e epidemiológicas, estudou o acesso e os 
resultados em saúde no Sistema de saúde britânico, através de referencial baseado nas classes 
sociais. O relatório mostrou que os resultados de mortalidade e morbidade eram claramente piores 
entre aqueles com menos anos de estudo e entre os trabalhadores manuais. Uma das 
recomendações do estudo era aumentar significativamente os gastos do Sistema de Saúde Nacional 
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a fim de compensar as disparidades sociais. Este e outros estudos mostrando padrões sociológicos, 
econômicos e políticos como estando ligados às condições de saúde, têm sido criticados por suas 
falhas metodológicas, mas fortes evidências têm ligado desigualdades em saúde a explicações e 
condições culturais, comportamentais e estruturais (WHITEHEAD, 1988).  

Um dos aspectos das desigualdades em saúde que tem sido objeto de muitas pesquisas e 
agências internacionais, é definido pelo termo ‘iniquidades’. Em uma das suas muitas definições, 
iniquidades em saúde são diferenças na distribuição dos recursos em saúde entre diferentes grupos 
populacionais, devido às condições sociais nas quais as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham 
e envelhecem (OMS, 2010). A ligação entre resultados em saúde e determinantes sociais começaram 
a serem amplamente aceitos e investigados. Seguindo essa visão, tem havido um esforço 
internacional no sentido de mostrar que muitos resultados em saúde, apesar de serem condicionados 
socialmente, são evitáveis. A partir desta metodologia da inequidade, são consideradas como 
desigualdades em saúde evitáveis, aquelas existentes entre grupos de pessoas dentro de 
continentes, países, cidades ou regiões (WHO, 2014). A reforma dos sistemas de saúde deve ser 
orientada para enfrentar as condições de iniquidades em saúde.

 

Equidade em saúde é, portanto, um objetivo a ser perseguido pelos formuladores e gestores 
e formuladores dos sistemas de saúde nacionais e locais. O acesso aos serviços de saúde é um 
determinante central para busca da equidade. É consensual que o acesso a saúde está ligado a 
características culturais, geográficas, econômicas, organizacionais e individuais e as definições e 
modelos para estudar o acesso podem ser diferenciados pelo peso que atribuem a um desses 
fatores. A dificuldade está em mensurar acesso e estabelecer comparações entre tantos fatores, tão 
abrangentes. Nesse sentido, o conceito de acesso nem sempre é claramente distinto da ‘utilização 
dos serviços de saúde’ (TRAVASSOS & MARTINS, 2004), que também é um conceito complexo, 
porém, mais tangível já que o foco é na relação entre o paciente e os serviços de saúde. 

O Brasil aprovou, na sua Constituição Federal de 1988, um sistema nacional de saúde 
universal, público, possibilitando implementar um conjunto abrangente de serviços, mas com 
permanentes problemas de acesso e qualidade. O subsistema privado, que atua de forma 
complementar ao sistema público, abarca, em termos filiação a seguros de saúde, 25% da 
população. O acesso aos serviços privados depende de contratos de pré pagamento com grandes 
diferenças de disponibilidade de serviços entre os diferentes contratos.   

A estratégia central ampliar o acesso ao sistema público de saúde, o SUS, é a atenção 
básica, através da Estratégia de Saúde da Família (ESF). A ESF cobre cerca de 70% da população 
tendo como área de atuação a população adstrita a um território. Neste modelo, o vínculo ao longo do 
tempo (vínculo longitudinal) da população com a equipe de saúde é central para a adesão ao 
tratamento, dependendo sobremaneira que não haja uma alta rotatividade de profissionais de saúde 
estáveis das equipes (CUNHA, 2009). Outro fator que afeta o desempenho da atenção básica é o 
ainda frágil sistema de referenciamento: pacientes que entram na atenção básica tem grandes 
dificuldades em acessar a atenção especializada. Um dos grandes desafios do SUS é garantir a 
equidade entre os diversos territórios em um país de proporções continentais, o que depende 
fortemente da estrutura política e das relações intergovernamentais.  
 
 
Procedimentos Metodológicos 
 

O objetivo deste artigo é levantar o estado da arte sobre recursos humanos e iniquidades em 
saúde. Pretende-se caracterizar o problema em relação às definições conceituais e aos dados 
disponíveis. Para isso, foi feito um levantamento não sistemático da literatura nacional e internacional 
sobre o tema, com base em artigos, relatórios de pesquisas e documentos governamentais nacionais. 
O São três os objetivos específicos:   

(1) Reunir dados secundários que evidenciem as iniquidades em saúde; 
(2) Caracterizar os principais problemas relacionados a distribuição de recursos humanos 

no Brasil; 
(3) Definir indicadores para o estudo das iniquidades em saúde. 

 Os dados levantados são os de bases de licença aberta, de agências nacionais e 
internacionais tais como os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e do Banco Mundial (BM). Optou-se, neste primeiro momento, por 
evidenciar uma série de indicadores para comparação com outros três países da América Latina: 
Paraguai e Uruguai, possibilitando discutir alguns aspectos das desigualdades e das iniquidades em 
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saúde. Estudos do Ministério da Saúde (MS) foram consultados para evidenciar as desigualdades 
regionais na distribuição de médicos no Brasil.  

Este trabalho está inserido em uma proposta de pesquisa mais ampla, voltada para a análise 
das desigualdades regionais no acesso aos serviços e recursos humanos em saúde nas 
macrorregiões de saúde do Estado do Mato Grosso do Sul (MS). Levantar o estado da arte sobre 
recursos humanos em saúde pretende contribuir para a melhor definição do escopo e do desenho 
desta pesquisa. Neste sentido, o terceiro objetivo visa propor alguns indicadores para o estudo das 
iniquidades neste estado. 
 
 
Resultados 

 
A literatura sobre o tema das desigualdades e iniquidades em saúde tem apresentado um 

amplo consenso de que as desigualdades fazem mal à saúde. No entanto, ainda existem dificuldades 
metodológicas em se evidenciar a força dos determinantes sociais nos processos saúde-doença. Não 
se pode negar que o Brasil é um país rico. Considerando o Produto Interno Bruto, estimado pelo 
Fundo Monetário Internacional para o ano de 2015, o país está entre as 10 maiores economias do 
Mundo. No entanto, esta riqueza não é bem distribuída. A tabela 1 elenca alguns indicadores 
demográficos e de desenvolvimento humano interessantes para perceber algumas das disparidades, 
principalmente quando comparado com outros países da América do Sul. Enquanto o PIB per capita 
do Brasil foi mais que o dobro do PIB per capita do Paraguai em 2015, a porcentagem da população   
que vive com menos de 1,25 dólares por dia foi mais que o dobro da do Paraguai segundo o Relatório 
de Desenvolvimento Humano (Human Development Report, HDR, 2014). 

 O Índice de Gini é outro indicador que ilustra essas desigualdades refletindo a distância entre 
ricos e pobres em relação à renda. Em 2013 o Brasil estava quase 10 pontos na frente (quanto mais 
próximo de 1, maios a desigualdades), do que o Uruguai. Esse padrão de desigualdade, que se 
manteve praticamente estável ao longo das décadas, inclui um grande contingente de famílias em 
situação de pobreza (SOARES & OSORIO, 2013). Esse padrão de desigualdade só começou a ser 
modificado a partir de 2003. Em artigo sobre as mudanças no perfil da pobreza no Brasil entre 2003 e 
2011, o Índice de Gini, Soares & Osorio analisam sua redução em 9,2%, de 0,576 para 0,523 no 
período. Com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), mostram 
que a proporção de extremamente pobres caiu de 8% para 3% da população e de pobres de 16% 
para 6% da população. Por outro lado, 49,1% da população permaneceram classificadas como 
‘vulneráveis’.     

Em relação aos gastos em saúde, os dados levantados indicam que tanto a proporção de 
gastos em saúde (enquanto proporção do PIB) quanto em relação ao gasto per capital em saúde, o 
Brasil equipara-se ao Uruguai, porém, levando em consideração a proporção de gastos públicos em 
(relação ao total de gastos em saúde) o Brasil fica bem atrás do Uruguai (tabela 1).  

As desigualdades sociais - persistentes e estruturais - e os gastos em saúde pública, irão se 
refletir em resultados incipientes. Os dados sobre satisfação com o cuidado em saúde (25% de 
satisfação com o cuidado em saúde no Brasil e 69% e 76% no Paraguai e no Uruguai, 
respectivamente) e a alta taxa de mortalidade materna (44 mortes por 1000 nascidos vivos no Brasil e 
15 no Uruguai), são reflexos, ainda que parciais, dos indicadores discutidos anteriormente. A taxa de 
mortalidade materna no Brasil, ainda que tenha diminuído nos últimos anos, e reflexo não só de 
padrões de gasto e de políticas de recursos humanos, mas de padrões sócio-culturais que tem 
desempoderado as mulheres em relação ao seu próprio corpo, parto e puerpério, que se agravam 
segundo recortes de raça, renda e escolaridade (MARTINS, 2006; DINIZ, 2009).  

Uma das questões presentes na literatura é a dificuldade em relacionar os dados de acesso 
aos de desigualdades a fim de caracterizar as iniquidades. A desigualdade de renda, por exemplo, 
pode ter importante impacto no risco de adoecer e morrer precocemente, mas, isoladamente, tem 
baixo poder explicativo das diferenças de perfis epidemiológicos (MAGALHAES, 2007, p.670). Os 
dados compilados na tabela 1, reforçam a ideia de que as desigualdades na distribuição de renda não 
são prejudiciais à saúde somente dos grupos mais pobres, mas é também prejudicial para a saúde da 
sociedade em seu conjunto. Grupos de renda média em um país com alto grau de iniquidade de 
renda possuem uma situação de saúde pior do que a de grupos com renda inferior, mas que vivem 
em uma sociedade mais equitativa. 
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Tabela 1: Iniquidades em saúde no Brasil, Paraguai e Uruguai: indicadores selecionados. 

Indicadores demográficos e de desenvolvimento 
humano  

Brasil Paraguai Uruguai 

População (milhões) (2012) (WDR,2016)  202 7 3 

Porcentagem de população urbana (2015) (ONU-HABITAT, 
2012) 

85% 60% 92% 

Proporção da população acima de 60 anos (%), (WHO, 
2013-2015) 

11,7% 9,0% 19,1% 

PIB Per Capita (US$) (WB,2015) 8,538.6 4,081.0 15,573.9 

Percentagem da população com menos de US$ 1.25 por dia 
(2013) (HDR, 2014) 

4.9% 2.2% 0.3% 

Índice de GINI, 2013 (HDR,2014) 52.87 51.67 41.87 

IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) (HDR, 2014) 
(Rank)  

0.755  

(75) 

0,679 
(112) 

0,793  

(52) 

Recursos Humanos e Financiamento em saúde     

Gastos em saúde (como porcentagem do PIB) (WDR,20146 8.3% 9.8% 8.5% 

Gasto per capita em saúde US$ (WDR, 2016) 947 464 1.442 

Gastos em saúde pública (porcentagem do total dos gastos 
em saúde) (WDR, 2016) 

46% 45.8% 71% 

Médicos por 1.000 hab., 2010-2013 (WDR, 2016) 1.9 1.2 3.7 

Psiquiatras trabalhando no setor de saúde mental (por 
100,000) (WHO, 2013-2015) 

3,49 0,84 16,91 

Leitos hospitalares por 1.000 hab., 2010-1012 (WDR, 2016) 2.3   1.3 2.5   

Densidade total de unidades de Radioterapia por milhão de 
hab. 

1.74 0.62 3.82 

Cobertura de pré-natal (%) (2008-12) (WDR,2014) 98.2% 96.3% 97.2% 

Nascimentos assistidos por equipe de saúde (2012) (WDR, 
2016) 

98% - 100% 

Percepção da qualidade do cuidado em saúde (% Satisfeito) 
(2008-12) (HDR, 2014)  

25% 69% 76% 

Indicadores de Saúde     

Expectativa de Vida ao Nascer (2014) (WRD, 2016) (Anos)  74 73 77 

Taxa de Fertilidade (nascimentos por mulher) (2014) 
(WDR,2016)  

1.8 2.5 2.0 

Taxa Bruta de Natalidade (CBR) per 1000 hab. (2014) 
(WDR, 2016) 

15 21 14 

Taxa de Mortalidade Neonatal (por 1000 nascidos vivos), 
2015 (WDR, 2016) 

8.9 10.9 5.1 

Taxa de Mortalidade Materna (2015) (WDR, 2016) per 
100,000  

44 132 15 

Taxa de Mortalidade Infantil por 1000 nascidos vivos, 2015) 
(WDR 2014) 

14.6 17.5 8.7 

Taxa de Mortalidade Abaixo de 5 anos por 1000 (2015) 
(WDR, 2016) 

16.4 20.5 10.1 

Indicadores de Saúde (continuação) Brasil Paraguai Uruguai 

Incidência de tuberculose (por 100 000 hab por ano) 82 44 

 

- 

Mortes por tuberculose entre pessoas HIV-negativas (por 
100 000 hab.) 2,7 4.0 

 

2.0 

Cobertura tratamento de tuberculose 87 87 87 
Fontes: World Bank Open Data, 2016; PNUD, 2014 e outros. 
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As desigualdades internas, regionais são também persistentes e estruturais no Brasil. Em 

documento apresentado por ocasião do lançamento da Comissão Nacional sobre Determinantes 
Sociais em Saúde no Brasil (CNDSS, 2008) consta que a mortalidade infantil, cuja média nacional é 
de 25 por mil nascidos vivos (NV), apresenta grandes disparidades regionais, observando-se taxas 
inferiores a 10 por mil NV, em alguns municípios do Sul e Sudeste e valores maiores do que 50 por 
mil NV, em áreas do Nordeste. 

O aumento da população acima de 60 anos significa aumento da demanda por especialistas 
e serviços de saúde, além de profissionais de saúde. O cuidado em saúde para esta população tende 
a ser uma questão maior em termos de falhas no acesso, de acordo com a experiência internacional. 
A escassez de especialistas representa uma clara falha no acesso, o que pode ser visto em relação 
aos outros indicadores. Note-se que a presença de médicos psiquiatras no Brasil é aproximadamente 
quatro vezes menor do que no Uruguai, ainda que a diferença na proporção de população acima de 
60 anos não seja dessa magnitude.  

Ao mesmo tempo, é bem conhecido que no Brasil existem desigualdades regionais notáveis, 
e recursos humanos e equipamentos estão concentrados nas regiões Sul e Sudeste. O mesmo se 
aplica a unidades de radioterapia, como um indicador de tecnologias disponíveis. A alocação de 
recursos pode indicar, indiretamente, falhas no acesso assim como os resultados em saúde tais como 
mortalidade materna. Neste caso, os números são altos para todos os estados o que indica sérios 
problemas na atenção pré-natal e no acesso a leitos para o cuidado materno. 
 
 
Acesso e recursos humanos 
 

O acesso tem sido definido por diversos autores como acessibilidade, significando os 
componentes que facilitam ou dificultam a provisão de cuidados de saúde (DONABEDIAN 1972, 
FRENK 1992, STARFIELD, 2012). Para Donabedian (1973) acessibilidade está estreitamente 
relacionada às características da oferta de serviços de saúde, tais como organização, viabilidade 
geográfica, custos e aceitabilidade que permitem ou impedem que as pessoas obtenham os serviços. 
Outro modelo de acesso ressalta a importância dos sistemas de saúde e das condições sócio 
econômicas como fatores centrais para o acesso aos serviços de saúde. Três grupos de fatores 
constrangem a utilização dos serviços: fatores individuais (idade, gênero, valores), capacidade 
(condições de chegar, entrar e obter os serviços) e necessidade (condições de saúde percebidas ou 
diagnosticadas) (ANDERSEN & NEWMAN, 1973. ANDERSEN, 1995). No panorama recente, tanto 
da produção acadêmica, quanto da agenda governamental (expressa no Programa Mais Médicos), as 
desigualdades e as políticas de Recursos Humanos emergem como uma temática central para 
compreender e resolver problemas de acesso à serviços de saúde. 

A política de Recursos Humanos é central para o sistema de saúde e para a sua capacidade 
de oferecer serviços de qualidade. A resolutividade em saúde requer trabalhadores com vínculos 
empregatícios efetivos (não precários) a fim de que as demandas aos serviços sejam atendidas ao 
longo do tempo. Políticas de Recursos Humanos são geralmente desenvolvidas contra um cenário de 
escassez de profissionais e procuram desenvolver habilidades para novos tipos de serviços; para dar 
ênfase ao cuidado primário; para garantir a qualidade através de educação continuada e de 
certificação.  

O desenvolvimento de equipes de saúde com uma combinação apropriada de habilidades é 
crítico para o Sistema de saúde atingir seus objetivos. A eficiência do Sistema público de saúde 
depende amplamente da sua força de trabalho porque, no campo de trabalho intenso de prestação de 
serviços, o maior gasto governamental é em salários. No entanto, eficiência é também influenciada 
pela estrutura organizacional, políticas de gestão de recursos humanos, e práticas como condições 
dos serviços, remuneração, política de progressão e reconhecimento, motivação, ética e moralidade.  
Recursos humanos são um problema central para a assistência em saúde no Brasil. São 1.9 médicos 
por 1.000 habitantes, bem menos do que o Uruguai (3.7) (Tabela 1). A distribuição é bastante 
desigual, na região Norte o número é de menos de 1.0. (Gráfico 1).  

 
 



 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   944 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
 

 
 

 
 
  
O Gráfico 1 mostra que a proporção de médicos vem crescendo nos últimos 20 anos, porém, 

tal crescimento não ocorreu de forma a equiparar as Regiões mas sim, mantendo as desigualdades 
observadas desde 1990. Destaca-se a diferença na proporção de médicos entre as regiões Sudeste 
(com 2,37 médicos por mil habitantes) e Norte/Nordeste (com 1 médicos por mil habitantes). Somada 
a essa desigual distribuição regional de médicos, observa-se um decréscimo de suprimento de certos 
especialistas tanto no setor público quanto no privado. Existe uma falta de faculdades de medicina, 
especialmente em algumas regiões. A competição com o setor privado que, em geral, oferece 
melhores condições de trabalho, tem contribuído significativamente para a redução do número de 
profissionais nas unidades públicas de saúde (TCU, 2013). 

Outro problema no setor público em todos os níveis, é a coexistência de vários tipos de 
contratos de trabalho, implicando em diferentes remunerações. Os problemas incluem alta 
rotatividade, absenteísmo e não cumprimento de horários de trabalho, dificuldade em manter os 
profissionais de saúde nos hospitais públicos, principalmente no caso de especialistas; e bloqueio de 
leitos de hospital devido à falta de profissionais (TCU, 2013).  

Desde 1988, o sistema de saúde foi caracterizado como um Sistema unificado (Sistema 
Único de Saúde ou SUS) e como altamente descentralizado política e administrativamente.  Os 
serviços de saúde são prestados por instituições políticas geridas pelo governo, nos níveis federal, 
estadual e municipal. O setor privado participa do sistema, através de contratos públicos. Regulação, 
controle e inspeção dos serviços prestados são prerrogativas do governo. Este Sistema público 
responde por apenas 45% do total de gastos em saúde, o que é considerado insuficiente. Os gastos 
privados, que correspondem principalmente pelo desembolso (out-of- pocket), continui 31% do total 
de gastos em saúde e o crescimento dos seguros privados tem sido dominante. Os seguros privados 
de saúde cobrem cerca de 49 milhões de beneficiários (em 2013), o que corresponde a cerca de 25% 
da população.  

 
 
 
 
 

Fonte:  Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde (SGTES): Sistema de Informações 
de Recursos Humanos para o SUS - SIRH (a partir dos registros administrativos dos conselhos profissionais) e base 
demográfica do IBGE, 2010. 
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Síntese de indicadores para o estudo das iniquidades regionais: 
 

Em termos de iniquidades no acesso ao cuidado e serviços de saúde, coloca-se a seguinte 
questão: quais são as lacunas de acesso regionais e as disparidades sociais mais importantes? 
Diante desta questão, indicadores incidência de algumas patologias (como tuberculose), taxas de 
mortalidade materna e infantil juntamente com indicadores da macrorregião de saúde, gênero, renda 
per capita, nível educacional e ocupação. Indicadores de oferta tais como distribuição de médicos, 
leitos em hospital e cobertura de pré-natal são importantes para qualificar os sistemas locais de 
saúde.  Em termos de ações, programas e políticas relacionadas a melhoria do acesso, colocam-se 
as seguintes questões:  

a) Como os programas de detecção contribuem para diminuir as desigualdades em saúde? 
(Tuberculose como um traçador).  

b)  Quais sãos os grupos vulneráveis incluídos em programas de saúde específicos, de 
acordo com identidades de gênero, renda, etnia, região e outras populações-alvo?   

c) Quais são as principais políticas voltadas para melhorar o acesso desses grupos mais 
vulneráveis aos serviços?   

Em termos e desigualdades na provisão de recursos humanos para a saúde é importante 
considerar quais são os profissionais e especialistas mais escassos de acordo com as regiões de 
saúde e com aspectos sócio-economicos e demográficos? Número e densidade de farmacêuticos; 
psiquiatras, médicos, equipes de saúde da família e dentistas são centrais para qualificar esta 
questão. 

Em termos de ações, programas e políticas relacionadas a melhoria do acesso, colocam-se 
as seguintes questões: quais são as políticas e incentivos mais importantes para melhorar a 
distribuição desses profissionais regionalmente? Quais são as políticas e ações para melhorar a 
gestão de RH: incentivos para preenchimento de postos em áreas remotas, equipes de saúde da 
família, formação de recursos humanos em saúde. Quais são os maiores conflitos políticos 
envolvendo as propostas em RH? 
 
 
Equidade: a outra face das iniquidades 
 

O princípio da igualdade tem base no conceito de cidadania, segundo o qual todos os 
indivíduos são iguais, tendo, portanto, os mesmos direitos. Mas igualdade não é o mesmo que 
equidade. Esta incorpora em seu conceito algum valor de justiça. Por outro lado, nem toda 
desigualdade constitui iniquidade no sentido de injustiça. A iniquidade pode ser considerada como 
uma “desigualdade injusta”, que poderia ser evitada, daí sua importância para os tomadores de 
decisão. O princípio da equidade reconhece que os indivíduos são diferentes entre si e, portanto, 
merecem tratamento diferenciado, de modo a eliminar/reduzir as desigualdades existentes. Assim, 
indivíduos pobres necessitam de uma parcela maior de recursos públicos que ricos, “Rawls (1995) 
desenvolve um critério para caracterizar a “desigualdade justa” inerente a equidade: o tratamento 
desigual é justo quando é benéfico ao indivíduo mais carente” (RAWLS, APUD MEDEIROS, 1999, p. 
04). 

O critério desenvolvido por Jonh Rawls (1981) é conhecido como axioma de Maximin. Este 
axioma critica a noção utilitarista na qual a justiça de uma alocação é função da soma das utilidades 
dos indivíduos envolvidos. Para o utilitarismo, entre as diversas alocações possíveis é preferida 
aquela que maximiza as utilidades individuais. Segundo Rawls, no seu axioma, a soma das utilidades 
individuais é substituída por uma regra baseada na hierarquia de condições dos indivíduos, sendo 
considerada justa a alocação que tenha capacidade de aumentar o nível de utilidade do indivíduo em 
piores condições. Como a utilidade é uma medida subjetiva, as vezes é bastante difícil empregá-la 
para direcionar decisões distributivas (MEDEIROS, 1999). 

West & Cullins (1979), distinguem duas formas de equidade: a horizontal (tratamento igual 
para iguais) que supõe o princípio da igualdade, e a equidade vertical (tratamento desigual para 
desiguais) que supõe que tratamentos iguais nem sempre são equitativos. O conceito de equidade 
horizontal fica um pouco prejudicado quando se considera que, em se tratando de questões 
relacionadas à saúde, nunca são encontrados pacientes em situações iguais; neste caso, sempre 
será mais equitativo proporcionar melhores cuidados ao paciente mais vulnerável. 

É importante distinguir o conceito de equidade em saúde do conceito de equidade no uso de 
serviços de saúde. Os determinantes das desigualdades em saúde não são os mesmos das 
desigualdades no consumo de serviços de saúde, como também a equidade no uso de serviços de 
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saúde não resulta, necessariamente, em equidade na situação de saúde. Para Medeiros (1999), 
igualdade e equidade fundamentam, respectivamente, estratégias de universalização e de 
focalização. 

 
 

Considerações finais 
 

Há muito se reconhece que os principais determinantes dessas iniquidades estão 
relacionados às formas como se organiza a vida social. Já em meados do século XIX, Virchow (1821-
1902) entendia que a “ciência médica é intrínseca e essencialmente uma ciência social”, que as 
condições econômicas e sociais exercem um efeito importante sobre a saúde e a doença e que tais 
relações devem submeter-se à pesquisa científica. Entendia também que o próprio termo “saúde 
pública” expressa seu caráter político e que sua prática deve conduzir necessariamente à intervenção 
na vida política e social para indicar e eliminar os obstáculos que dificultam a saúde da população 
(PELLEGRINI FILHO, 2011).  

Desde então, muito se avançou na construção de modelos explicativos que analisam as 
relações entre a forma como se organiza e se desenvolve uma determinada sociedade e a situação 
de saúde de sua população. Um dos principais desafios destes modelos explicativos é o 
estabelecimento de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais globais de natureza 
social, econômica, política e as mediações através das quais estes fatores incidem sobre a situação 
de saúde de grupos e pessoas. É este complexo de mediações que permite entender porque não há 
uma correlação constante entre os macro indicadores da riqueza de uma sociedade, como o Produto 
Interno Bruto (PIB), com os indicadores de saúde. Evidentemente, o volume de riqueza gerado por 
uma sociedade é um elemento fundamental para proporcionar melhores condições de vida e de 
saúde, mas há inúmeros exemplos de países com PIB total ou PIB per capita bem superior a outros 
que, apesar disso, possuem indicadores de saúde muito mais satisfatórios. 

Nos últimos anos, aumentaram também, em quantidade e qualidade, os estudos sobre as 
relações entre a saúde das populações, as desigualdades nas condições de vida e o grau de 
desenvolvimento da trama de vínculos e associações entre indivíduos e grupos. Estes estudos 
permitem constatar que uma vez superado determinado limite de crescimento econômico de um país, 
um crescimento adicional da riqueza não se traduz em melhorias significativas das condições de 
saúde. A partir desse nível, o fator mais importante para explicar a situação geral de saúde de um 
país não é sua riqueza total, mas a maneira como ela se distribui. 

No Brasil são conhecidas as notáveis desigualdades regionais e a distribuição de recursos 
humanos pode indicar, indiretamente, falhas no acesso assim como resultados em saúde tais como 
mortalidade materna. Neste caso, os números são altos para todos os estados o que indica sérios 
problemas na atenção pré-natal e no acesso a leitos para o cuidado materno. O crescimento da 
população acima de 60 anos significa aumento da demanda por profissionais e serviços de saúde, 
além de especialistas. A resolutividade em saúde requer trabalhadores com vínculos empregatícios 
efetivos (não precários) a fim de que as demandas aos serviços sejam atendidas ao longo do tempo. 
Recursos humanos (RH) é central para o Sistema de saúde e para a sua capacidade de oferecer 
serviços de qualidade. A resolutividade em saúde requer trabalhadores com vínculos empregatícios 
efetivos (não precários) a fim de que as demandas aos serviços sejam atendidas. 
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Resumo 
O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de implementação do Programa 
Requalifica UBS no estado de Mato Grosso do Sul / Brasil e identificar os resultados alcançados a 
partir das intervenções propostas em seu escopo. O Programa foi criado no ano de 2011 e faz parte 
das ações propostas pelo Governo Federal para apoiar o aperfeiçoamento e ampliação da Atenção 
Básica. A iniciativa permite a realização de parcerias com os municípios para que os gestores locais 
possam estruturar seus postos de saúde e promover melhorias no atendimento à população. 
Observa-se que todas as transferências são feitas diretamente pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
para os fundos municipais e estaduais de saúde, a quem competem gerenciar a verba. De acordo 
com o Ministério da Saúde, foram destinados mais de R$ 5 bilhões para a reforma e construção de 26 
mil Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 5 mil municípios brasileiros. Em Mato Grosso do Sul, os 
investimentos ultrapassam a casa dos R$ 42 milhões para construção e reformas de postos de 
saúde, contemplando 72 dos 79 municípios. Nesse sentido, por meio da análise dos dados 
encontrados buscou-se refletir sobre o andamento das ações propostas pelo Requalifica UBS e os 
resultados já alcançados. 
 
Palavras chave: Políticas Públicas. Atenção Básica em Saúde. Requalifica UBS. 
 

 
Abstract 
The present work aims to analyze the implementation process of the Requalify UBS Program in the 
state of Mato Grosso do Sul / Brazil and to identify the results achieved from the proposed 
interventions in its scope. The Program was created in 2011 and it is part of the actions proposed by 
the Federal Government to support the improvement and expansion of Primary Care. The initiative 
allows partnerships with municipalities in which local managers can structure their health posts and 
promote improvements in the service for the population. It is noted that all transfers are made directly 
by the National Health Fund (FNS) to municipal and state health funds, which are responsible for 
managing the funds. According to the Ministry of Health, more than R $ 5 billion were allocated for the 
reform and construction of 26 thousand Basic Health Units (BHU) in 5 thousand Brazilian 
municipalities. In Mato Grosso do Sul, investments exceeded R $ 42 million for construction and 
renovation of health posts, covering 72 of the 79 municipalities. In this way, through the analysis of the 
data found, we sought to reflect on the progress of the actions proposed by Requalify UBS and the 
results already achieved.  
 
Keywords: Public Policies. Basic Health Care. Requilify UBS. 
 
 
Introdução 
 

O presente trabalho resulta de reflexões inerentes à construção da Tese de Doutoramento em 
andamento junto ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal da Grande 
Dourados – PPGG/UFGD na qual buscamos compreender o processo de implementação do 
Programa “Mais Médicos” no espaço sul-mato-grossense. Foi durante o trabalho de análise das 
diretrizes que dão sustentação ao referido Programa, que identificamos diversas ações tomadas pelo 
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Governo Federal a partir do ano de 2011 que objetivavam fortalecer a Atenção Básica (AB), dentre as 
quais o Programa Requalifica UBS. 

Instituído através das portarias 2.206 de 14 de setembro de 2011 com o componente 
“Reforma” e a portaria 2.394 de 11 de outubro de 2011 com o componente “Ampliação”, o Programa 
de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde foi concebido pelo Ministério da Saúde como 
ferramenta necessária à implementação de ações que visavam aprimorar a estrutura física das 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) com o objetivo de prover infraestrutura adequada às equipes de 
Atenção Básica. Vale destacar que o componente “Ampliação” destinou recursos federais, através de 
um incentivo específico, para que estados e municípios no âmbito de cada Unidade da Federação, 
através da Comissão Intergestora Bipartite (CIB), decida a alocação dos recursos respeitando as 
diretrizes e regras do Programa. 

Conforme divulgado pelo Ministério da Saúde cerca de 80% dos problemas de saúde da 
população brasileira podem ser resolvidos na Atenção Básica, assim, investimentos nesse setor 
ajudariam a desafogar os atendimentos em hospitais gerais e instituições habilitadas para serviços de 
média e alta complexidade. Durante a pesquisa observamos que nos últimos quinze anos os 
investimentos aportados para ações que envolvem a manutenção da Atenção Básica tiveram um 
expresso incremento. De acordo com dados disponibilizados no portal do Ministério da Saúde “Em 
2002, o Governo Federal destinava R$ 3,2 bilhões à Atenção Básica. Em 2015, o investimento 
alcançou R$ 18,7 bilhões. O número de Unidades Básicas de Saúde no Brasil também cresce a cada 
ano. Em 2010, havia cerca de 32,8 mil unidades em funcionamento. Até o final de julho (2016) já 
somam mais de 40,6 mil em funcionamento.

155
 

Vale ressaltar que o Programa Requalifica UBS também recebeu recursos oriundos do 
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2). Conforme divulgado no 3º Balanço do PAC 2015-
2018 ao todo foram contratadas 27.015 obras de construção, ampliação e/ou reforma de Unidades 
Básica de Saúde. Destas, até julho de 2016 16.558 unidades já haviam sido concluídas com 
investimento executado de R$ 2,8 bilhões. 

Analisando os objetivos do Programa Requalifica UBS identificamos que as ações planejadas 
no que cerne à intervenções nas Unidades Básicas de Saúde visam oferecer uma estrutura física 
acolhedora e dotada de recursos que visam auxiliar o trabalho das Equipes de Saúde das Unidades. 
Neste sentido o Ministério da Saúde destinou R$ 5,8 bilhões para construção e ampliação de cerca 
de 27 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS) em mais de 5 mil municípios brasileiros. 

Neste trabalho, buscamos analisar o processo de implementação do Programa Requalifica 
UBS enfocando as ações previstas e executadas em Mato Grosso do Sul. Conforme divulgou-se 
oficialmente, foram destinados recursos na ordem de R$ 42 milhões para realização de obras de 
construção e/ou ampliação de Unidade Básicas de Saúde localizadas em 72 municípios sul-mato-
grossenses. 

Assim, ao longo das próximas páginas, apresentaremos os dados levantados acerca do 
andamento das ações previstas pelo Programa no âmbito estadual. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

O contexto das Políticas Públicas de saúde no Brasil, nos permite identificar um conjunto de 
ações que somadas visam promover a qualificação da Atenção Primária à Saúde (APS). Podemos 
destacar os Programas Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ-AB), Mais Médicos 
(PMM) e Requalificação das UBS (Requalifica UBS). Este conjunto de políticas somadas a uma outra 
séria de ações marcam uma mudança e relação à atenção dispensada pelo poder público acerca da 
Atenção Básica em Saúde no Brasil a partir do ano de 2011. 

Além de promover melhorias no atendimento à população, verificamos que as ações 
propostas pelo Programa Requalifica UBS ainda cumprem um importante papel na manutenção da 
permanência dos profissionais médicos nas Unidades Básicas de Saúde contribuindo para enfrentar 
a grande rotatividade existente. 

Talvez seja uma obviedade, mas acreditamos seja forçoso dizer que por obrigação de ofício é 
nosso escopo geografizar a análise pretendida, buscando investigar a territorialidade do Programa 
em Mato Grosso do Sul, apontado suas contradições, conflitos e tensões. 
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 In: “Ministério libera R$ 12,5 milhões para unidades básicas de saúde” disponível em: 

http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/principal/agencia-saude/24945-ministerio-libera-r-12-5-
milhoes-para-unidades-basicas-de-saude 
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Utilizamos uma abordagem integrada para a análise do Requalifica UBS enquanto política 

pública executada nacionalmente, mas com o recorte de análise em Mato Grosso do Sul. Tal opção 
decorre da necessidade de analisarmos a totalidade

156
 dos aspectos e sujeitos que participam, 

planejam, executam, avaliam ou são beneficiados e/ou excluídos de políticas implementadas. 
Assim, o precípuo básico é dar conta da totalidade, do específico, do singular e do particular. 

Em outras palavras, relacionar o contexto geral dessa política nacional de saúde – inclusive a 
participação de organismos internacionais - com sua congênere estadual, na tentativa de identificar e 
analisar suas especificidades, suas materialidades. 

A referida proposta decorre, do modo de conceber historicamente e conceituar as políticas 
públicas. Ao discutir o mencionado conceito, Di Giovanni (2009) nos diz que o mesmo extrapola a 
ideia de que uma política pública se constitui unicamente uma intervenção do Estado

157
 numa 

situação social considerada problemática.  
Em suas palavras: “penso a política pública como uma forma contemporânea de exercício do 

poder nas sociedades democráticas, resultante de uma complexa interação entre o Estado e a 
sociedade.” (DI GIOVANNI 2009, p.4/5) 

E segue: “Penso, também, que é exatamente nessa interação que se definem as situações 
sociais consideradas problemáticas, bem como as formas, os conteúdos, os meios, os sentidos e as 
modalidades de intervenção estatal.” (DI GIOVANNI, 2009, p.5). 

Da interação Estado, Sociedade - suas classes e frações - acrescentaríamos Mercado 
(economia) é que se definem as situações sociais problemáticas, bem como forma, conteúdo, os 
meios, os sentidos e as modalidades. Ou seja, desta interação se definem as políticas públicas: quais 
setores, espaços, gentes que serão beneficiados (ou não) com os recursos públicos. Tal postura 
converge com proposta de Poulantzas (2000, p.134) segundo o qual “o estabelecimento da política 
do Estado deve ser considerado como a resultante das contradições de classe inseridas na própria 
estrutura do Estado.” 

No interior desta concepção (o Estado como relação) compreende-se que o Estado é 
constituído de lado a lado pelas contradições de classe. Assim, uma instituição, o Estado, destinado a 
reproduzir as divisões de classe, não é, não pode ser jamais, um bloco monolítico sem fissuras, cuja 
política se instaura de qualquer maneira e despeito de suas contradições, mas é ele mesmo dividido. 
As contradições de classe constituem o Estado, presentes na sua ossatura material (os seus órgãos: 
secretarias, ministérios, superintendências etc), e armam assim sua organização: a política do Estado 
é o efeito de seu funcionamento (das contradições) no seio do Estado. 

Portanto, para Poulantzas (2000), a política do Estado é a resultante das contradições 
interestatais entre setores e aparelhos de Estado e no seio de cada um deles. E mais, é por isso que, 
num primeiro nível e a curto prazo, ela aparenta incoerente e caótica.(SOUZA, 2013) 

Enfim, Di Giovanni (2009, p.19) propõe quatro diferentes ângulos para analisarmos as 
políticas públicas: 1 -  estrutura formal, composta pela “teoria”, práticas e resultados; 2 - estrutura 
substantiva, composta pelos sujeitos, interesses e  regras; 3 - estrutura material,  expressa nos 
financiamentos, suportes, custos; e, 4 - estrutura simbólica, composta pelos elementos: valores, 
saberes e  linguagens. 

Enfatiza o mencionado autor – com o qual concordamos – que é fundamental considerar que 
a análise das políticas, por intermédio desta proposta, não se faz apenas por justaposição das 
informações relativas a cada uma das estruturas, mas principalmente pelas relações de mútuas 
interferências que se processam entre elas. 

Como procedimentos de pesquisa buscamos sustentação nos referenciais bibliográficos, 
documentais e mídias digitais e trabalho de campo. 

Em termos de referenciais bibliográficos coletamos trabalhos – dissertações, teses e em 
periódicos, em especial no portal CAPES - que tratam da temática da universalização da saúde; de 
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 “Com efeito, o singular não existe em si mesmo, independentemente do geral, mas unicamente em ligação 
orgânica, em unidade com o geral; não há fenômeno, ou forma sem conteúdo; cada forma possui um conteúdo, 
cada conteúdo, uma forma, portanto, o conteúdo e a forma existem sempre em ligação indissolúvel.” 
CHEPTULIN, Alexandre. "A contradição. A lei da unidade e da luta dos contrários" In: ________. A dialética 
materialista:  categorias e leis da dialética. Trad. Leda R. C.Ferraz. São Paulo: Alfa–Omega, 1982. 
157

 Sobre a concepção de Estado, neste trabalho, adotaremos aquela defendida por Poulantzas (2000, p.134). 
Em suas palavras: “(...), diria que o Estado, no caso capitalista, não deve ser considerado como uma entidade 
intrínseca, mas (...), como uma relação, mais exatamente como a condensação material de uma relação de 
forças entre classes e frações de classe, tais como elas se  expressam, de maneira sempre específica, no seio 
do Estado”. 
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política pública de saúde; redes e regionalização em processos de saúde; a relação saúde e território, 
dentre outros. 

Realizamos levantamento documental
158

 - peças normativas nos órgãos governamentais - 
municipais, estadual e federal - encarregados do planejamento, execução, monitoramento e avaliação 
do Programa. Dentre eles, no Ministério da Saúde; na Secretaria de Estado de Saúde de Mato 
Grosso do Sul e nas secretarias de saúde dos municípios contemplados pelo Programa; na 
Coordenadoria do Programa em Mato Grosso do Sul, no Conselho Estadual de Secretários 
Municipais de Mato Grosso do Sul (COSEMS). 

É forçoso citar que este trabalho tem sido feito semanalmente por meio de visitas às páginas 
do Ministério da Saúde; da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco); da Associação dos 
Municípios do Mato Grosso do Sul (Assomasul); das Secretarias Municipais de Saúde com o intuito 
de acompanhar as publicações e as ações realizadas no seio do Programa. 

Por outro lado, buscando acompanhar os desdobramentos decorrentes da implementação do 
Programa temos recorrido constantemente aos sites de notícias, dentre eles: Campo Grande News, 
Midiamax, Correio do Estado Online, dentre outros, buscando coletar matérias publicadas acerca do 
“Requalifica UBS” nesta Unidade da Federação. 

Outro procedimento adotado tem sido a realização de visitas aos órgãos públicos 
responsáveis pela gestão da saúde municipal, estadual e federal. Nesse sentido no dia 25 de maio de 
2016 agendamos uma visita à Secretaria Municipal de Saúde de Dourados ocasião na qual 
conversamos com a então Coordenadora da Atenção Básica (DAB) Senhora Marlaine Mendes Wolf 
Viegas. 

Também realizamos no dia 15 de julho de 2016 uma visita à Secretaria de Estado de Saúde 
de Mato Grosso do Sul (SES/MS) onde conversamos com a senhora Hulda Kedma Rodrigues 
Orenha responsável pelo Sistema de Informação Mortalidade (SIM). 

Outro órgão visitado no dia 15 de julho de 2016 foi a Coordenadoria Estadual de Controle, 
Avaliação e Auditoria da Secretaria de Estado de Saúde (CECAA/SES/MS) e verificamos as formas 
de acesso aos atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Mato Grosso do Sul. 
 
 
O Programa Requalifica UBS - Antecedentes 

 
Foi a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 que a saúde passou a ser 

considerada como direito de todos e dever do Estado. Vale ratificar que essa conquista surge como 
uma resposta ao Movimento de Reforma Sanitária, que teve grande presença e representatividade na 
VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), realizada em 1986 e influenciou a construção do texto da 
Constituição Federal de 1988 e a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).  

Durante a VIII Conferência, foram propostos os princípios e diretrizes do Sistema Único de 
Saúde, o SUS já que antes da sua implementação, as ações e serviços de saúde eram restritas aos 
trabalhadores oficialmente registrados e atendidos por regimes previdenciários que se enquadravam 
na lógica contributiva, por meio do antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 
Social (INAMPS), ou para os que podiam pagar com os próprios recursos, e ainda para alguns 
beneficiados por obras de caridade.  

Sobre essa temática Carvalho (1993, p. 6) afirma que, “O SUS é a resposta que brotou da 
sociedade, de baixo para cima, até se legitimar dentro da Constituição, para se criar o novo e trazer 
uma solução para a crise”. 

Configuram também o arcabouço do SUS, o direito universal a saúde, a universalização, a 
integralidade da atenção, a equidade e a descentralização. È importante ressaltar que dentre as 
diretrizes norteadoras da organização do SUS a CF/88, destaque é dado no Art. 198, Inc. III, que 
prevê que “o atendimento será integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 
dos serviços assistenciais”. 

Vale mencionar que o Brasil é o único país com população superior a 100 milhões de 
habitantes a oferecer um sistema universal, público e gratuito de Saúde. 
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 A análise documental consiste em uma série de operações que buscam o tratamento dos documentos em 
análise buscando desvelar o contexto histórico/geográfico que foram elaborados (RICHARDSON 1999).  Ou 
também, segundo Cellard (2008), “trata-se de um método de coleta de dados que elimina, ao menos em parte, a 
eventualidade de qualquer influência – a ser exercida pela presença ou intervenção do pesquisador – do 
conjunto das interações, acontecimentos ou comportamentos pesquisados, anulando a possibilidade de reação 
do sujeito à operação de medida.”  Portanto,  tal procedimento, atenua a interferência que a presença do 
pesquisador causa no campo empírico.   
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Quanto ao sistema organizacional a Atenção à Saúde no Brasil está estruturada de acordo 

com os níveis de complexidade sendo: atenção básica, média e de alta complexidade. 
E fui justamente com o objetivo de viabilizar a integralidade da atenção considerando a 

finitude dos recursos frente a amplitude das necessidades de bens e serviços de saúde, que o 
Governo Federal optou pela priorização de investimentos em Atenção Básica (BRASIL, 2011b). 
Conforme o Ministério da Saúde: 

 
A atenção básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito 
individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção 
de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 
manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 
impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 
condicionantes de saúde das coletividades. É desenvolvida por meio do exercício de 
práticas de cuidado e gestão, democráticas e participativas, sob forma de trabalho 
em equipe, dirigidas a populações de territórios definidos, pelas quais assume a 
responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em 
que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas 
que devem auxiliar no manejo das demandas e necessidades de saúde de maior 
frequência e relevância em seu território, observando critérios de risco, 
vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade 
de saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. (BRASIL, 2012, p.19) 

 
Segundo dados do Ministério da Saúde (2002, apud BRASIL, 2011a), a Atenção Básica tem 

capacidade para responder a 85% dos procedimentos de cuidados necessários em saúde. Ainda de 
acordo com o Ministério da Saúde cerca de 30% das internações hospitalares poderiam ser evitadas 
através de ações desenvolvidas no bojo da Atenção Básica. A título de comparação o custo médio 
desses tratamentos em ambiente hospitalar é de US$ 374 contra US$ 17 se realizados em Unidades 
Básicas de Saúde (Banco Mundial, 2004, apud BRASIL, 2011c).  

Os resultados da pesquisa Saúde da Família no Brasil. situação atual e perspectivas - estudo 
amostral 2008 - sinalizaram a necessidade de melhorar a estruturação das UBS. Ademais, a 
Pesquisa de Assistência Médico Sanitária (AMS- IBGE), realizada em 2009, permitiu ao Ministério da 
Saúde constatar que, em todo o país, 73,6 % das UBS existentes não estavam adequadas à 
metragem para autorização de funcionamento de uma UBS. 

O diagnóstico das precárias condições das Unidades Básicas de Saúde agilizou a 
reestruturação da referida política pública. Para a reestruturação, criou-se, em 2009, o Plano Nacional 
de Implantação de Unidades Básicas de Saúde, que tinha como objetivo criar mecanismos de 
financiamento da construção de Unidades Básicas de Saúde como forma de prover infraestrutura 
adequada às Equipes de Saúde da Família, para melhorar o desempenho de suas ações e estimular 
a implantação de novas equipes, qualificando a Atenção Básica. 

Em 2011, o Plano Nacional de Implantação da UBS foi contemplado com a inserção de 
cursos para a construção de mais 3 mil Unidades Básicas de Saúde por meio do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC 2) que também promoveu ampliação de mais de 10 mil unidades já 
existentes.  

Além das ações específicas voltadas à melhoria da infraestrutura das Unidades Básicas de 
Saúde, o Ministério da Saúde implementou políticas voltadas à requalificação da Atenção Básica e 
que associadas às ações de Requalifica UBS tem como objetivo melhorar os indicadores da AB. 

Assim, foi com o objetivo de tentar reverter os indicadores da saúde pública brasileira que em 
2011, o Governo Federal lançou a nova Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Na ocasião, a 
Atenção Básica à Saúde (ABS)

159
 foi posta como prioridade na elaboração das medidas tomadas pelo 

Ministério da Saúde que identificou dez principais desafios que condicionavam seu desenvolvimento 
e que deveriam ser alcançados: 

 
1 - Financiamento insuficiente da Atenção Básica. 
2 - Infraestrutura inadequada das Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
3 - Baixa informatização dos serviços e pouco uso das informações disponíveis para 
a tomada de decisões na gestão e na atenção à saúde. 
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 Conforme as diretrizes da PNAB 2011, a Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, 
no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 
desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 
determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. (BRASIL, 2012, p. 19) 
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4 - Necessidade de ampliar o acesso, reduzindo tempos de espera e garantindo 
atenção, em especial, aos grupos mais vulneráveis. 
5 - Necessidade de melhorar a qualidade dos serviços incluindo acolhimento, 
resolubilidade e longitudinalidade do cuidado. 
6 - Pouca atuação na promoção da saúde e no desenvolvimento de ações 
intersetoriais. 
7 - Desafio de avançar na mudança do modelo de atenção e na mudança de modelo 
e qualificação da gestão. 
8 - Inadequadas condições e relações de trabalho, mercado de trabalho predatório, 
déficit de provimento de profissionais e contexto de baixo investimento nos 
trabalhadores. 
9 - Necessidade de contar com profissionais preparados, motivados e com formação 
específica para atuação na Atenção Básica. 
10 - Importância de ampliar a legitimidade da Atenção Básica com os usuários e de 
estimular a participação da sociedade. (BRASIL, 2015, p.19) 

 
A nova PNAB, criada em 2011, executou ações que visavam solucionar ou atingir cada um 

dos dez desafios supracitados e ganhou força a partir da criação e implementação do Programa 
“Mais Médicos” (PMM) que, segundo o discurso oficial, representa uma ação coerente e sinérgica ao 
esforço de qualificação da Atenção Básica à Saúde brasileira, além de prever ações com impactos, 
via aumento no número de médicos, distribuição e qualificação da formação, em todos os pontos de 
atenção. 

Desde sua implementação, em 2011, a nova PNAB viabilizou um importante processo de 
valorização e fortalecimento da Atenção Básica no Brasil com um aumento de mais de 100% nos 
repasses realizados pelo Governo Federal 2014 em comparação aos recursos destinados no ano de 
2010.  (BRASIL, 2015, p. 20) 

Também é desse período a criação do novo Sistema de Informação da Atenção Básica 
(SISAB) e da estratégia e-SUS Atenção Básica, que visa informatizar a Atenção Básica em 
consonância com o Plano Nacional de Banda Larga e pretende promover importante mudança no uso 
das informações para a qualificação do cuidado e da gestão em saúde. (BRASIL, 2015, p. 20) 

O ano de 2011 marca a criação de uma série de programas e medidas voltadas à Atenção 
Básica à Saúde (ABS), como segue: 

1. Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade (PMAQ);
160

 
2. Programa Telessaúde Brasil Redes;

161
 

3. Reestruturação do Programa Saúde na Escola (PSE);
162

 
4. Programa Academia da Saúde;

163
 

5. Nova Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).
164

  
Foi também em 2011, que o Conselho Nacional de Saúde (CNS) através da Resolução nº 

439, tratou de diretrizes para a Atenção Básica e demandou um conjunto de ações que, 
posteriormente, foram “respondidas” com o Programa Mais Médicos dentre elas:  

 
1– Mobilizar todos os esforços e forças sociais para aumentar a destinação de 
recursos financeiros para a Atenção Básica. 
2 – Garantir – por meio das três esferas do governo – ações necessárias para que a 
Atenção Básica, inclusa ou não na Estratégia de Saúde da Família, seja 
efetivamente a principal porta de entrada do SUS, com agenda aberta e acolhimento 
humanizado em todas as UBS, capaz de prestar atenção integral resolutiva, 
equânime e multiprofissional, com condições de coordenar e garantir o cuidado do 
usuário mesmo quando ele necessita de serviços de apoio diagnóstico e terapêutico 
em outras redes e níveis de atenção. 
3 – Intensificar os esforços e criar novas políticas que garantam profissionais de 
saúde em todas as regiões e localidades do País, principalmente nas mais 
vulneráveis e de difícil acesso, universalizando, de fato, o direito à saúde. (BRASIL, 
2015, p. 21) 
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 Para maiores informações sobre o PMAQ acesse: http://dab.saude.gov.br/portaldab/cidadao_pmaq2.php. 
161

 Para saber mais sobre o Telessaúde acesse: http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_telessaude.php. 
162

 Saiba mais sobre o PSE em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php 
163

 Conheça o Academia da Saúde acessando: http://dab.saude.gov.br/portaldab/academia_saude.php 
164

 Saiba mais sobre a PNAN em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnan.php 



 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   955 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
O Ministério da Saúde tem implementado uma série de outras ações para apoiar o 

aperfeiçoamento e ampliação da Atenção Básica. Um exemplo é o PMAQ AB (Programa Nacional de 
Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica), que, desde 2011, já avaliou e qualificou mais 
de 29 mil equipes profissionais de saúde em mais de 5 mil municípios. 

Outra ação é o programa “Mais Médicos”, lançado em 2013, que ampliou a assistência na 
atenção básica ao fixar médicos nas regiões com carência de profissionais. Até o final de 2015, 
14.462 médicos foram enviados para 3.785 municípios, beneficiando 50 milhões de brasileiros. Além 
de suprir a demanda dos municípios, a iniciativa está associada a investimento na infraestrutura, 
citada acima, e formação profissional. 

Conforme o discurso oficial “com essas iniciativas, o Ministério da Saúde cumpre o seu papel 
de ser parceiro dos municípios em todas as frentes, oferecendo as condições necessárias para que a 
estrutura, o atendimento e a qualificação melhorem continuamente por meio de projetos de 
abrangência nacional, fortalecendo os mecanismos de controle e a transparência do SUS.” 

Esse conjunto programático, somado ainda a ações como a Política de Educação 
Permanente, o Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica e o estímulo e incentivo 
para Implantação de Planos de Carreira no SUS, buscam enfrentar os dez desafios citados 
anteriormente. 

 
 

O Programa Requalifica UBS – Organização e Operacionalização 
 
Conforme já mencionado, o Programa de Requalificação de Unidades Básica de Saúde 

refere-se ao financiamento para a adequação e ampliação da rede de serviços de Atenção Básica de 
saúde, apoio técnico e financiamento para melhoria e adequação da rede de serviços caracterizada 
como de primeira referência para a Atenção Básica. A finalidade do Programa é garantir o 
atendimento da população rural e urbana na rede de Atenção Básica de Saúde, assim como 
assegurar sua resolutividade, de forma articulada com os outros níveis de atenção, visando a 
integralidade das ações e a redução das desigualdades regionais.  

Em relação ao sistema organizacional o Programa Requalifica UBS foi estruturado para três 
componentes, conforme detalhamento a seguir: 

 Componente Ampliação- Portaria nº 339, de 4 de março de 2013 
Art. 3º O Componente Ampliação é definido pela quantidade e tipos de ambiente da 
UBS, obedecidos os regramentos estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) e pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), definida nos 
termos da Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011. 
Parágrafo único. Serão financiadas ampliações de UBS implantadas em imóvel 
próprio do Município ou Distrito Federal ou a ele cedido por outro ente federativo, 
que possua documentação regular e que tenha metragem inferior a 153,24 m² (cento 
e cinquenta e três metros quadrados e vinte e quatro centímetros quadrados) ou, 
desde que seja ampliada a oferta de serviços, metragem superior a 153,24 m² (cento 
e cinquenta e três metros quadrados e vinte e quatro centímetros quadrados). 

 

 Componente Construção - Portaria nº 340, de 4 de março de 2013 
Art. 2º O Componente Construção do Programa de Requalificação de UBS tem 
como objetivo permitir o repasse de incentivos financeiros para a construção de UBS 
municipais e distritais como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. 
Art. 3º As UBS construídas no âmbito deste Componente obrigatoriamente serão 
identificadas de acordo com os padrões visuais constantes da Portaria nº 
2.838/GM/MS, de 1º de dezembro de 2011, que institui a programação visual 
padronizada das Unidades de Saúde do SUS. 

 

 Componente Reforma - Portaria nº 341, de 4 de março de 2013 
Art. 3º O Componente Reforma do Programa de Requalificação de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS) é composto pelos seguintes grupos de serviços: 
I - Demolições e Retiradas; 
II - Infraestrutura; 
III - Estrutura; 
IV - Alvenaria; 
V - Cobertura; 
VI - Esquadrias; 
VII - Instalações Hidrossanitárias; 
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VIII - Instalações Elétricas; 
IX - Rede Lógica; 
X - Instalações Especiais; 
XI - Pisos; 
XII - Revestimentos; 
XIII - Vidros; 
XIV - Pinturas; e 
XV - Limpeza da Obra. 
Parágrafo único. Serão financiadas as reformas de Unidades Básicas de Saúde 
implantadas em imóvel próprio do Município ou Distrito Federal ou a ele cedido por 
outro ente federativo, que possua documentação regular e cuja metragem seja 
superior a 153,24 m² (cento e cinquenta e três metros quadrados e vinte e quatro 
centímetros quadrados). 

 
Em relação ao componente Construção a legislação prevê uma classificação das Unidades 

Básicas de Saúde em relação ao seu porte. No artigo 4º da supracitada Portaria é feito o 
detalhamento conforme segue: 

Art. 4º Ficam definidos 4 (quatro) Portes de UBS a serem financiadas por meio do 
Componente Construção: 
I - UBS Porte I: UBS destinada e apta a abrigar, no mínimo, 1 (uma) Equipe de 
Atenção Básica, com número de profissionais compatível a 1 (uma) Equipe de 
Atenção Básica; 
II - UBS Porte II: UBS destinada e apta a abrigar, no mínimo, 2 (duas) Equipes de 
Atenção Básica, com número de profissionais compatível a 2 (duas) Equipes de 
Atenção Básica; 
III - UBS Porte III: UBS destinada e apta a abrigar, no mínimo, 3 (três) Equipes de 
Atenção Básica, com número de profissionais compatível a 3 (três) Equipes de 
Atenção Básica; e 
IV - UBS Porte IV: UBS destinada e apta a abrigar, no mínimo, 4 (quatro) Equipes de 
Atenção Básica, com número de profissionais compatível a 4 (quatro) Equipes de 
Atenção Básica. 

 
Ainda conforme a Portaria 340/2013 a destinação de recursos seguirá a classificação de porte 

das UBS conforme detalhamento que segue: 
Art. 5º O valor dos incentivos financeiros a serem destinados pelo Ministério da 
Saúde para o financiamento da construção de cada UBS, de acordo com seu 
respectivo Porte, é de: 
I - UBS Porte I: R$ 408.000,00 (quatrocentos e oito mil reais); 
II - UBS Porte II: R$ 512.000,00 (quinhentos e doze mil reais); 
III - UBS Porte III: R$ 659.000,00 (seiscentos e cinquenta e nove mil reais); e 
IV - UBS Porte IV: R$ 773.000,00 (setecentos e setenta e três mil reais). 

 
A legislação também deixa claro que caso o custo final da construção da UBS seja superior 

ao incentivo financeiro repassado pelo Ministério da Saúde, a respectiva diferença de valores deverá 
ser custeada por conta do próprio Município ou Distrito Federal bem como caso o custo final da 
construção da UBS seja inferior ao incentivo repassado pelo Ministério da Saúde, a respectiva 
diferença no valor dos recursos poderá ser utilizada pelo Município ou Distrito Federal para o 
acréscimo quantitativo de ações de construção dirigidas exclusivamente à mesma UBS contemplada. 

A operacionalização financeira do Programa Requalifica UBS ocorre por meio de 
descentralização de recursos federais atendendo as diretrizes fundamentais do SUS de 
regionalização e de descentralização. No que diz respeito à execução e ao acompanhamento de 
recursos descentralizados são percebidos alguns problemas, tais como distanciamento entre quem 
planeja a política pública e quem a executa; limitação, tanto em número quanto em capacitação, do 
quadro de pessoal, o que acarreta falhas formais dos procedimentos, possibilidades de fraude, 
corrupção 38 e ilícitos penais.  

Estes problemas foram identificados pela Secretaria Federal de Controle Interno SFC, quando 
da fiscalização federal a partir de Sorteio Público de Municípios. A implementação do Programa de 
Requalificação de UBS ocorre por meio de transferência de recursos financeiros para estados, 
Distrito Federal e municípios, por meio de convênio, contrato de repasse ou de transferência fundo a 
fundo. Assim, o Ministério transfere voluntariamente a estados, municípios e ONGs recursos 
destinados a investimentos na rede de atendimento por meio da Diretoria-Executiva do Fundo 
Nacional de Saúde - FNS. 
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Analisando a Gestão do Programa Requalifica UBS, Bicalho, 2012, apresenta um 

mapeamento detalhado das etapas que devem ser cumpridas pelos envolvidos no processo. 
 

Os Gestores encaminham propostas de investimentos ao Ministério, considerando a 
política pública de financiamento adequada à determinada necessidade. O MS 
analisa-as, técnica e financeiramente, relaciona aquelas adequadas, prioriza-as 
segundo critérios preestabelecidos e formaliza os instrumentos de transferência, em 
regra via transferências Fundo a Fundo. A definição sobre que instrumento de 
transferência será adequado para cada proposta obedece aos seguintes critérios: 
transferências a estados e municípios serão formalizadas Fundo a Fundo, com 
exceção de obras de grande porte, que terão seus recursos liberados e avaliados 
pela Caixa Econômica Federal, por meio de Contrato de Repasse; transferências a 
Organizações não Governamentais serão formalizadas como Convênio, com o 
mesmo procedimento já descrito para as grandes obras. (BICALHO, 2012, p. 38) 
 

A mesma autora explica que “de posse dos recursos, agentes responsáveis pela rede de 
atendimento os investem nos objetos previamente acordados com o Ministério e, tão logo seja 
concluída esta etapa de realização da despesa, devem oferecer o incremento no atendimento 
pretendido pelas partes, Ministério e agente responsável.” (BICALHO, 2012, p. 38) 

Após a execução das despesas o gestor responsável deve incluir as informações no Relatório 
Anual de Gestão, para que seja apreciado pelo conselho de saúde respectivo e, a fim de confirmar a 
adequação dos gastos, são realizadas verificações amostrais pelo Departamento Nacional de 
Auditoria do SUS – DENASUS.  

Bicalho 2012 assevera que: 
 

Se o instrumento de transferência utilizado for Convênio ou Contrato de Repasse, 
alteram-se as formas de prestação de contas pelos responsáveis pelas despesas, os 
tipos de verificações de cumprimento dos objetos e objetivos avençados e os 
responsáveis por essas verificações, sendo o FNS o responsável pelo controle 
primário, que é efetivado por meio das análises das 39 Prestações de Contas de 
todos os convênios por ele firmados, com verificações “in loco” realizadas por 
amostra. A Caixa Econômica Federal é responsável pela fiscalização da totalidade 
dos recursos transferidos por meio de Contrato de Repasse, observando-se que, 
nesse caso, os objetos são sempre relacionados a obras de engenharia e as 
verificações não têm a finalidade de avaliar o cumprimento dos objetivos, apenas 
dos objetos, o que naturalmente irá requerer também mecanismos de controle dos 
objetivos por parte do MS. Após os recursos serem repassados aos entes 
beneficiados, os mecanismos de acompanhamento irão variar de acordo com o tipo 
de repasse.  
Os repasses Fundo a Fundo são acompanhados pelos Conselhos de Saúde 
estaduais ou municipais. Posteriormente, os Relatórios de Gestão dos recursos são 
encaminhados para a Secretaria de Gestão Participativa, apenas para notificação. 
No caso dos recursos transferidos via convênio, a execução segue as disposições 
das normas vigentes, tais como o Decreto nº 6.170/07 e a Portaria Interministerial nº 
507/2011. Por fim, os Contratos de Repasse contam com o acompanhamento da 
Caixa Econômica Federal. Percebe-se, pela complexidade da execução do 
programa, que o gestor responsável pela implementação da referida política pública 
necessita de mecanismos de controles internos adequados a cada tipo de 
instrumento utilizado na liberação dos recursos. (BICALHO, 2012, p. 39) 

 
Conforme divulgado pelo Ministério da Saúde já destinou R$ 5 bilhões para a reforma e 

construção de 26 mil Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 5 mil municípios brasileiros. A ação faz 
parte do Programa Requalifica UBS que tem como objetivo melhorar as unidades de saúde 
existentes, além de possibilitar a construção de novas unidades para ampliar o atendimento à 
população pelo SUS. Criada em 2011, a iniciativa permite que sejam firmadas parcerias com os 
municípios para que os gestores locais possam estruturar seus postos de saúde e oferecer melhor 
atendimento à população. Em 2016, das mais de 40.600 Unidades Básicas de Saúde em 
funcionamento no Brasil, 22.700 estavam com obras em andamento ou já haviam sido concluídas. 

O Governo Federal, em parceria com os Municípios, também tem investido na ampliação dos 
profissionais que prestam atendimento nos postos de saúde. Atualmente, há 39.064 equipes de 
Saúde da Família, crescimento de 135% quando comparado a 2002, quando foram registradas 
16.698 equipes. Também houve crescimento expressivo no número de agentes comunitários de 
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saúde (ACS), atualmente em 265.272, um aumento de 49% se comparado a 2002, quando foram 
registrados 175.463 agentes. 

A população coberta pelas equipes de Saúde da Família também teve um crescimento 
importante de 120%, passando de 54,9 milhões de pessoas em 2002 para 120,5 milhões em 2015. 
Também houve crescimento de 40,5% na cobertura feita pelos agentes comunitários de saúde, que 
saltou de 90,6 milhões de pessoas em 2002 para 128,5 milhões. 

 
 

Mato Grosso do Sul no contexto do Requalifica UBS 
 

O estado de Mato Grosso do Sul está localizado no sul da região Centro-Oeste do Brasil e 
tem como limites Goiás ao nordeste, Minas Gerais ao leste, Mato Grosso ao norte, Paraná ao sul, 
São Paulo ao sudeste, Paraguai ao oeste e sul e a Bolívia ao noroeste. 

Trata-se de um estado relativamente novo tendo sido criado em 11 de outubro de 1977 
possui uma área de 357.145,532 km² e conta, segundo dados do IBGE com uma população de 
2.682.386 habitantes

165
 apresentando uma taxa de 85,64% de urbanização segundo dados do Censo 

do IBGE de 2010. Está dividido politicamente em 79 municípios e 11 microrregiões administrativas. 
As cidades de Campo Grande Dourados, Ponta Porã, Três Lagoas e Corumbá exercem papel 

de polos regionais de desenvolvimento sendo referência estadual na oferta de produtos serviços. 
Em relação à oferta dos Serviços de Saúde, a população de Mato Grosso do Sul conta com 

581 Unidades Básicas de Saúde em funcionamento conforme distribuição detalhada no Mapa 01. 
 
Mapa 01 – Distribuição das Unidades Básicas de Saúde em Mato Grosso do Sul 
 

  
 
Fonte: Ministério da Saúde - CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
Tipo de Estabelecimento: Centro se Saúde/Unidade Básica de Saúde Período: Dez/2016  

 
Analisando o Mapa 01 é possível identificar que as cinco cidades polo citadas anteriormente, 

novamente aparecem em destaque com o maior número de Unidade Básicas de Saúde. Campo 
Grande é a cidade com o maior número de Unidades, 68 no total, seguida por Dourados com 31, 
Corumbá 21, Ponta Porã 20 e Três Lagoas 15. Por outro lado verificamos a existência de 8 
municípios com até duas Unidades Básicas. Ademais nota-se que os 79 municípios sul-mato-
grossenses estão contemplados com UBS em funcionamento. 

Conforme citamos anteriormente, Mato Grosso do Sul teria sido contemplado com recursos 
na ordem dos R$ 42 milhões para obras em Unidades Básicas de Saúde em 72 municípios. 

                                                           
165

 IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Sociais - COPIS. 

Disponível em ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_2016_TCU.pdf 
 Acesso em 13/02/2017 

ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2016/estimativa_2016_TCU.pdf
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A maior parte dos recursos foi garantida por meio da Portaria 1.380, de 9 de julho de 2013, na 

qual foram destinados cerca de R$ 27,5 milhões contemplando ações em 40 municípios sul-mato-
grossenses. 

Além desta, verificamos que municípios do estado tiveram participação garantida no 
Programa Requalifica UBS por meio das Portarias listadas no Quadro 01. 

 
Quadro 01 – Portarias que contemplaram municípios do MS com recursos do Qualifica UBS 

 Portaria  Nº Municípios 
Contemplados 

Nº Ações 
Contempladas 

Total aportado 

PORTARIA Nº 2.814, de 29 de novembro de 2011 17 20 R$ 2.221.723,39 

PORTARIA Nº 1.170, de 5 de junho de 2012 49 106 R$ 9.851.399,00 

PORTARIA Nº 1.380, de 9 de julho de 2013 40 65 R$ 27.499.000,00 

PORTARIA Nº 1.381, de 9 de julho de 2013 16 38 R$ 4.042.425,00 

PORTARIA Nº 1.382, de 9 de julho de 2013 26 63 R$ 10.326.850,80 

PORTARIA Nº 2.081, de 23 de setembro de 2013 2 2 R$ 816.000,00 

PORTARIA Nº 2.093, de 24 de setembro de 2013 8 10 R$ 1.170.281,75 

PORTARIA Nº 2.154, de 26 de setembro de 2013 9 17 R$ 1.709.520,00 

Fonte: Ministério da Saúde - http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis 
Elaboração: Danilo Sanches Dantas, 2017. 

 
Analisando os dados apresentados no Quadro 01, é possível identificar um número de ações 

bem maior (321) do que o número de municípios (167) que por sua vez é muito superior ao 
quantitativo mencionado anteriormente (72) e até mesmo do que o total de municípios existente no 
estado (79). Estes fatos são explicados pelo fato de que alguns municípios tiveram ações aceitas pelo 
Ministério da Saúde nos três diferentes componentes do Programa Requalifica UBS, como já citado, 
ampliação, construção e reforma de Unidades de Saúde. 

Como exemplo citamos o município de Dourados que recebeu recursos para o Componente 
Ampliação em 11 UBS e 4 foram contempladas pelo Componente Reforma totalizando 16 ações 
somente neste município. 

Ainda analisando os dados do Quadro 01 verificamos uma disparidade entre os recursos 
divulgados (R$ 42 milhões) e os efetivamente destinados por meio das Portarias (R$ 57.637.199,94). 
Essa divergência pode ser explicada pelo fato de que, no caso das Portarias consta os recursos 
oriundos das ações previstas pelo Programa de Aceleração do Crescimento - PAC 2, recursos estes 
que não haviam sido aportados na  ocasião da inclusão do Mato Grosso do Sul no bojo do Programa 
Requalifica UBS. 

Para analisar o andamento das obras do Programa Requalifica UBS, os gestores tem acesso 
ao Sistema de Monitoramento de Obras – SISMOB. De acordo com o Ministério da Saúde: 

 
O Sistema de Monitoramento de Obras foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde, 
com o intuito de monitorar todas as obras de engenharia e infraestrutura de 
Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento e Academias da 
Saúde financiadas com recurso Federal, tornando-se uma ferramenta para o 
gerenciamento de todas as fases da obra. Através do SISMOB é possível alimentar 
as informações de planejamento, execução e monitoramento das obras 
contempladas nos municípios e para os Estados, acompanhamento dos pareceres 
emitidos pela área técnica. (Ministério da Saúde – Tutorial do Estado para acesso ao 
SISMOB) 

 
No entanto, para fins de realização da presente pesquisa, não pudemos fazer uso dos 

relatórios gerados pelo supracitado sistema visto que para realização do cadastro dos usuários no 
SISMOB, é necessário inserir o CNPJ e a senha do Fundo Estadual de Saúde (FES), para que a 
partir deste primeiro login, seja possível preencher os dados dos usuários que utilizarão o sistema, 
com CPF, endereço, e-mail. 

Diante o exposto, recorremos à Ferramenta de Monitoramento disponibilizada pelo Programa 
de Aceleração do Crescimento através do qual é possível obter dados sobre o andamento dos 
empreendimentos nas mais diversas etapas da execução. Assim, elaboramos o Quadro 02 a partir da 
extração dos dados da Ferramenta disponibilizada pelo PAC 2. 

 
 
 
 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis
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Quadro 02 – Acompanhamento das Obras do Programa Requalifica UBS em MS 

Estágio da obra Nº Municípios 
Contemplados 

Nº Ações 
Contempladas 

Componente 

Ação Preparatória 01 01 Construção 

Em licitação de Projeto 00 00 -- 

Em Licitação de Obra 01 04 Ampliação 

Em execução 00 00 -- 

Em Contratação 00 00 -- 

Em obras 33 75 Ampliação/Construção/Reforma 

Concluído 39 71 Ampliação/ Reforma 

Fonte: Programa de Aceleração do Crescimento - http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/ubs-
unidade-basica-de-saude/ms/60  
Elaboração: Danilo Sanches Dantas, 2017. 

 
Comparando os Quadros 01 e 02, é nítida a divergência entre os números apresentados. 

Enquanto as portarias indicavam a execução (321) em (167) municípios, os dados extraídos pelo 
sistema de acompanhamento dos empreendimentos do PAC 2 nos mostram que 74 municípios forma 
contemplados com a execução de 151 ações. 

Como já havíamos alertado anteriormente, esta divergência é explicada pela existência de um 
grande número de ações propostas no seio do programa Requalifica UBS mas não inseridas no 
Programa de Aceleração do Crescimento. 

 
 

Considerações Finais 
 

A análise de políticas públicas exige um trabalho contínuo de acompanhamento das ações 
propostas, dos entraves existentes e também dos resultados alcançados. Especificamente no caso 
do Programa Requalifica UBS encontramos bastante dificuldade em visualizar as informações 
inerentes ao processo, exceto pela publicidade dada pela publicação das portarias de Habilitação dos 
municípios. 

Este fato contraria em termos, ainda que parciais, a lógica da transparência defendida 
constantemente pelo Ministério da Saúde quando afirma que o Governo Federal tem investido na 
transparência para reforçar o monitoramento e controle social das construções, reformas e 
ampliações de UBS através do Sistema de Monitoramento de Obras (SISMOB). 

Por outro lado concordamos que a partir da disponibilização das orientações mínimas 
necessárias à elaboração do projeto básico de arquitetura por parte do Ministério da Saúde 
proporciona mais segurança aos gestores durante o processo de execução, uma vez que as 
diretrizes seguem uma padronização contínua que levam em conta as normativas já vigentes de 
órgãos como Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 

No entanto, enquanto pesquisador ficamos limitados à acompanhar o andamento das ações 
por meio do que se divulga na imprensa oficial e também em sites de notícias e jornais. Neste caso, 
ficamos suscetíveis à manipulação das informações sejam pela órgãos oficias ou mesmo pela mídia. 

A ausência de dados mais atuais é sentida ao longo do trabalho, no entanto, buscamos 
selecionar as fontes para garantir mais fidedignidade aos dados aqui apresentados, qualificando 
sobremaneira as informações discutidas e registradas. 

Acerca da execução do Programa, verificamos a partir da análise dos dados disponibilizados 
pelo PAC 2 que cerca de 50% das ações previstas com recursos deste Programa, já haviam sido 
concluídas em meados de 2016 e outros 50% estavam em fase de execução o que demonstra 
equilíbrio no andamento dos empreendimentos. 

Trata-se de uma temática vasta que merece continuar sendo explorada com vistas à 
identificar os resultados totais resultantes das ações planejadas e propostas a partir de 2011. 

Neste sentido, buscaremos ao longo dos anos de 2017 e 2018, aprofundar a discussão do 
Programa Requalifica UBS em nível de Mato Grosso do Sul. 
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Resumo 
O texto propõe uma análise acerca do Programa “Farmácia Popular do Brasil” tendo como recorte de 
investigação a as redes farmacêuticas e drogarias da cidade de Dourados-MS, visando assim 
caracterizar o seu processo de criação, implantação e funcionamento nesta cidade. Este Programa 
está inserido na Política Nacional de Assistência Farmacêutica,  integrando uma nova política de 
assistência dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Ademais, é executado pelo Governo Federal – 
através da FIOCRUZ - em parceria com os governos municipais, tendo sido lançado pelo Governo 
Lula em 2004, o qual com o objetivo de prestar assistência farmacêutica para qualquer brasileiro com 
algum tipo de doença crônica, não importando se o mesmo foi atendido em instituição privada ou 
pública. A condição é fazer uso contínuo de medicamentos para o combate dessas doenças. 
Portanto, o objetivo do Programa é ampliar o acesso da população a medicamentos básicos 
essenciais à baixo custo. Constatamos que atualmente, o Programa expandiu-se em praticamente 
todas as cidades do País, mediante o eixo chamado “Aqui Tem Farmácia Popular”, que são as 
farmácias privadas conveniadas. Em Dourados, constatamos que o Programa começou a funcionar 
em 2006, na gestão do então prefeito Laerte Tetila (mandatos 2001/2004 e 2005/2008) e em dias 
atuais, conta com 30 farmácias privadas credenciadas, sendo que a unidade própria foi desativada. 
 
Palavras chave: Programa, Farmácia Popular, Assistência Farmacêutica e Medicamentos. 
 
 
Abstract 
The text proposes an analysis of the "Popular Pharmacy of Brazil" Program, with a research focus on 
the pharmaceutical and drugstores networks of the city of Dourados-MS, in order to characterize the 
process of creation, implantation and operation in this city. This Program is part of the National Policy 
of Pharmaceutical Assistance, integrating a new policy of assistance within the Unified Health System 
(SUS). In addition, it is implemented by the Federal Government - through FIOCRUZ - in partnership 
with municipal governments, and was launched by the Lula Government in 2004, with the objective of 
providing pharmaceutical assistance to any Brazilian with some type of chronic disease, regardless of 
whether The same was attended in a private or public institution. The condition is to make continuous 
use of medicines to combat these diseases. Therefore, the objective of the Program is to increase the 
population's access to essential basic medicines at low cost. We find that currently, the Program has 
expanded in practically all the cities of the Country, through the axis called "Aqui Tem Farmácia 
Popular", which are private pharmacies. In Dourados, we noticed that the Program began operating in 
2006, in the management of the then Mayor Laerte Tetila (mandates 2001/2004 and 2005/2008) and 
in current days, has 30 private pharmacies accredited, and the unit itself was deactivated. 
 
Key works: Program, Popular Pharmacy, Pharmaceutical Assistance and Medicines. 
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Introdução 
 

Este trabalho – ainda em andamento - investiga o Programa “Farmácia Popular do Brasil” nas 
redes farmacêuticas e drogarias da cidade de Dourados – porção austral de Mato Grosso do Sul - 
caracterizando o seu processo de criação, implantação e funcionamento na mencionada cidade, e ao 
mesmo tempo, analisa a sua espacialidade no contexto urbano douradense. 

Como procedimentos de pesquisa buscamos sustentação nos referenciais bibliográficos, 
documentais, mídias digitais e trabalho de campo com entrevistas e registro fotográfico. 

 Em termos de referenciais bibliográficos fizemos um levantamento de dissertações, teses, 
em especial no portal eletrônico do IBICT, produzidas acerca desta temática. Realizamos 
levantamento documental

166
 - peças normativas nos órgãos governamentais - municipal, estadual e 

federal - encarregados do planejamento, execução, monitoramento e avaliação do Programa. Dentre 
eles, no Ministério da Saúde; nas Secretarias de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul e do 
município de Dourados. 

Ao mesmo tempo, buscando acompanhar os desdobramentos decorrentes da implementação 
do Programa temos recorrido constantemente aos sites de notícias, da cidade, mas também do 
próprio Programa, buscando coletar matérias publicadas acerca do seu processo de funcionamento. 
Evidentemente, que tais fontes são importantes para atualizar os dados e informações, mas 
resguardadas as implicações ideológicas. 

O Programa “Farmácia Popular do Brasil” foi lançado pelo Governo Federal em 2004, com o 
objetivo de “assegurar à população o acesso a produtos básicos e essenciais à saúde a baixo 
custo.”

167
 

 Vejamos parte da Exposição de Motivos (EM 00097/GM/MS), do então Ministro da Saúde, 
Sr. Humberto Costa, endereçada ao então Presidente Lula. 

 
O Projeto Farmácias Populares estimulará e fomentará a produção pública e 
ampliará a possibilidade de a população ter acesso a medicamentos com 
segurança e qualidade garantidas a custo muito abaixo dos cobrados no 
mercado farmacêutico privado. 
Além disso, propiciará destinação aos medicamentos excedentes, bem como 
a utilização de capacidade ociosa e já instalada dos laboratórios oficiais, o 
que corrige situação de evidente afronta à moralidade, na medida em que 
recursos públicos foram alocados e não têm sido adequadamente utilizados. 
A medida se justifica em face da necessidade de promover a ampliação do 
acesso da população a medicamentos como insumos estratégicos da Política 
de Saúde do Governo. A meta é assegurar medicamentos básicos e 
essenciais à população, garantindo, ainda, remédios a baixo custo. No 
contexto da Constituição de 1988 e da Lei Orgânica da Saúde (Lei 
Nº 8.080/90), que consagram a saúde como direito de todos e dever do 
Estado, reafirmam-se os princípios da universalidade, integralidade e 
equidade.

168
 

 
E segue: “Ademais, o Projeto Farmácia Popular permitirá à população brasileira reduzir 

despesas com medicamentos, que, não raro, respondem por considerável parcela do orçamento 
familiar.” (BRASIL, 17 novembro de 2003). 
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 A análise documental consiste em uma série de operações que buscam o tratamento dos documentos em 
análise buscando desvelar o contexto histórico/geográfico que foram elaborados (RICHARDSON 1999).  Ou 
também, segundo Cellard (2008), “trata-se de um método de coleta de dados que elimina, ao menos em parte, a 
eventualidade de qualquer influência – a ser exercida pela presença ou intervenção do pesquisador – do 
conjunto das interações, acontecimentos ou comportamentos pesquisados, anulando a possibilidade de reação 
do sujeito à operação de medida.”  Portanto,  tal procedimento, atenua a interferência que a presença do 
pesquisador causa no campo empírico.   
167

 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos.  Lei 10.858, de 13 de abril 

de 2004. Autoriza a Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz a disponibilizar medicamentos, mediante ressarcimento, e 
dá outras providências.  Brasília, 13 de abril de 2004. 
168

 BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos.  Exposição de Motivos. 

Nº 00097/GM/MS Brasília, 17 de novembro de 2003. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Exm/2003/EM00097-GM-MS-03.htm 



 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   965 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
 Esta Exposição de Motivos foi convertida na Lei 10.858, de 2004 a qual foi regulamentada 
pelo decreto presidencial Nº 5.090/2004, o qual criou oficialmente o Programa “Farmácia Popular do 
Brasil”, com as seguintes justificativas : 

 
Considerando a necessidade de implementar ações que promovam a 
universalização do acesso da população aos medicamentos; 
Considerando que a meta de assegurar medicamentos básicos e essenciais 
à população envolve a disponibilização de medicamentos a baixo custo, 
para os cidadãos que são assistidos pela rede privada; e 
Considerando a necessidade de proporcionar diminuição do impacto 
causado pelos gastos com medicamentos no orçamento familiar, ampliando 
o acesso aos tratamentos;

169
 (BRASIL. Presidência da República. Subchefia 

para Assuntos Jurídicos. 20 de maio de 2004.) 
 

Portanto, evidencia-se a decisão política do governo brasileiro de promover a universalização, 
a disponibilização de medicamentos de baixo custo como mecanismo de amenizar o impacto 
causado pelos gastos com os medicamentos no orçamento familiar, tendo em vista que este 
representa parcela expressiva deste orçamento. 

Com tais pressupostos, o governo implanta, portanto, o Programa “Farmácia Popular do 
Brasil”, o qual está inserido na PNAF – Programa Nacional de Assistência Farmacêutica - integrando 
uma nova política de assistência dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 Atualmente, o Programa “Farmácia Popular do Brasil” expandiu-se em praticamente todas as 
cidades do País, mediante o eixo chamado “Aqui Tem Farmácia Popular”, que são as farmácias 
privadas conveniadas. Em Dourados constatamos que o Programa começou a funcionar em 2006, na 
gestão do então Prefeito Laerte Tetila. Atualmente, são dezenas de farmácias privadas credenciadas 
distribuídas desigualmente no território urbano. 

Ademais, a farmácia da rede própria de distribuição que fora implantada na gestão Tetila foi 
desativada. Hoje somente a rede privada atende à população. Evidentemente, que tal prática implica 
numa determinada relação do governo com a sociedade a qual será analisada, mais 
esmiuçadamente em nossa dissertação. 
 

 
Sistema Único de Saúde (SUS)  

 
A saúde é analisada e dividida em setores conforme a complexidade, sendo os mesmos 

primário, secundário e terciário. De acordo com o pensamento de Aragão Junior (2012) o setor 
primário envolve os postos de saúde, centros de saúdes como unidades básicas e a liberação de 
medicamentos, incluindo assim o Programa “Farmácia Popular do Brasil” como parte da atenção 
básica da saúde. Já o setor secundário trata de melhorias tecnológicas e recursos humanos e o 
terciário, por sua vez, corresponde aos atendimentos especializados, ou seja, exames de alta 
complexidade realizados em locais de referência. 

Outra questão relacionada á saúde é a privatização do serviço, no qual os mesmos são 
prestados pelo Estado e que muitas vezes são produzidos pela iniciativa privada.  

No Brasil, em relação à oferta e procura da saúde se destaca o SUS, concebido oficialmente 
como: “O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 
federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 
Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS)” (Brasil, 1990, Art. 4º). 

A Constituição Federal de 1988 estabelece o acesso à saúde como direito dos cidadãos e 
dever do Estado. Assim, a lei contempla o atendimento prestado por órgãos, fundações e instituições 
públicas federais, estaduais e municipais de administração direta e indireta. Porém, o poder público 
pode vir a realizar contratos ou convênios com a iniciativa privada em caráter complementar 
(Brasil,1990). Tal ação muitas vezes, faz com que as empresas privadas tenham domínio sobre o 
cidadão, conforme afirma Santos (2010):  
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 BRASIL. Decreto Nº 5.090, de maio de 2004. Regulamenta a Lei n
o
 10.858, de 13 de abril de 2004, 

e institui o programa "Farmácia Popular do Brasil", e dá outras providências. 
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Emerge em muitas situações quando o Estado se retira da regulação social 
e os serviços públicos são privatizados. Poderosos atores não estatais 
adquirem desta forma controle sobre as vidas e o bem-estar de vastas 
populações, quer seja o controle dos cuidados de saúde, da terra, da água 
potável, das sementes, das florestas ou da qualidade ambiental. (SANTOS 
2010, p.15) 

 
Por ser um direito do cidadão existe por parte do governo sempre a tentativa de melhorias, 

para isso busca-se a elaboração de um conjunto de políticas públicas relativas à saúde. Inserindo por 
exemplo a Política Nacional de Medicamentos, de 1998, e a Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica, de 2004, para garantir o acesso a medicamentos aliado à promoção de seu uso 
racional.  Assim, Brasil (2009) afirma que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” 
(BRASIL, 2009, Art. 196). 

O Brasil vem experimentando, desde a criação do SUS mudanças importantes no seu sistema 
público de saúde.  Nesse contexto, concepções importantes vêm conduzindo a política de saúde do 
país, tais como a universalidade do acesso, integralidade da atenção e a equidade. A universalidade 
trouxe consigo a ampliação do acesso da população aos serviços de saúde - a saúde como direito de 
todos; a integralidade incluiu os meios curativos e preventivos, individuais ou coletivos e a equidade 
garantiu a igualdade de oportunidade em utilizar o sistema de saúde.  

Para tanto, desde 1993, através de Emenda Constitucional, busca-se garantir maior 
financiamento para o SUS, contribuindo desta forma para o tratamento de doenças crônicas e 
agudas. Todavia, atualmente, fica evidente a falta, ou não repasse, de verbas que certamente poderia 
melhorar ou até mesmo reverter à atual situação precária da saúde brasileira.  

Por exemplo, Vieira e Benevides (2016) destacam enfaticamente as sérias implicações para o 
financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e para a garantia do direito à saúde com o 
chamado Novo Regime Fiscal, apresentado por meio da Proposta de Emenda à Constituição nº 
241/2016 (PEC 241), pelo governo do presidente Michel Temer. 

Analisando essa questão, Sá e Benevides (2016, p.5), argumentam que:  
 

“Em especial, o Novo Regime Fiscal visa reverter uma trajetória histórica de 
crescimento real do gasto público, o que implica uma ruptura dos acordos 
políticos e sociais relacionados com essa dinâmica. Portanto, a eventual 
aprovação e consequente implementação da PEC 241 não seriam 
processos isolados, provavelmente se ramificando em outras medidas 
igualmente estruturantes que afetariam compromissos já assumidos quanto 
à abrangência, princípios, cobertura e qualidade das políticas sociais.”   

 
E segue os mesmos autores:  
 

“... fica claro que a PEC 241 impactará negativamente o financiamento e a 
garantia do direito à saúde no Brasil. Congelar o gasto em valores de 2016, 
por vinte anos, parte do pressuposto equivocado de que os recursos 
públicos para a saúde já estão em níveis adequados para a garantia do 
acesso aos bens e serviços de saúde, e que a melhoria dos serviços se 
resolveria a partir de ganhos de eficiência na aplicação dos recursos 
existentes. Ademais, o congelamento não garantirá sequer o mesmo grau 
de acesso e qualidade dos bens e serviços à população brasileira ao longo 
desse período, uma vez que a população aumentará e envelhecerá de 
forma acelerada. Assim, o número de idosos terá dobrado em vinte anos, o 
que ampliará a demanda e os custos do SUS.” SÁ e BENEVIDES (2016, 
p.21).  

 
Durante esse processo verificou-se uma reestruturação político-administrativa com a troca de 

todos os Ministros do Governo e com a adoção de medidas impopulares em diversas frentes, dentre 
elas mudanças no provimento de recursos destinados à saúde e à educação através da adoção de 
uma Proposta de Emenda Constitucional que prevê o estabelecimento de um teto para os gastos 
públicos por um período de 20 anos. 
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Enfim, o debate acerca desta MP e suas implicações precisa ser o mais amplo possível. E 

especificamente com relação à pesquisa, ora proposta, devemos “acompanhar” todo o processo no 
sentido de compreender suas repercussões na política de saúde do país, a partir do recorte de 
assistência farmacêutica.

170
 

 
 
O Programa “Farmácia Popular” no contexto douradense 

 
O “Farmácia Popular”, por ser um direito do cidadão é um programa governamental que passa 

historicamente por alterações devidas as próprias contradições no/do estabelecimento da política de 
Estado (Poulantzas, 2000). Como por exemplo, a Política Nacional de Medicamentos, de 1998, e a 
Política Nacional de Assistência Farmacêutica, de 2004, para garantir o acesso a medicamentos 
aliado à promoção de seu uso racional. 

Miranda (2014, p.12) assevera que:   
 

A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), criada em 2004, 
contribui para a garantia dos princípios da universalidade, integralidade e 
eqüidade, envolvendo ações voltadas à promoção, proteção e recuperação 
da saúde, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso 
e ao seu uso racional, avaliando sua utilização, na perspectiva da melhoria 
da qualidade de vida da população. Essas ações levam em consideração a 
Atenção Farmacêutica, considerada como um modelo de prática 
farmacêutica, compreendendo atitudes, compromissos e co-
responsabilidade na prevenção de doenças, promoção e recuperação da 
saúde, de forma integrada à equipe de saúde. 

 
Como já mencionamos de maneira introdutória, no bojo do Programa Nacional de Assistência 

Farmacêutica, o Governo Federal lançou  o Programa “Farmácia Popular do Brasil”, com o intuito de 
efetivar o direito da população a saúde, colaborando assim para o acesso ao medicamento.  

Refletindo sobre essa problemática, Para Bermudez e Bonfim (1999) apud JUNGES (2006, 
p.22) argumentam que:  

 
Acesso, no caso de medicamentos, significa ter o produto adequado, para 
uma finalidade específica, na dosagem correta, pelo tempo que for 
necessário, no momento e no lugar requerido pelo usuário, com garantia de 
qualidade e a informação suficiente para o uso adequado, tendo como 
consequência a resolutividade das ações de saúde. (BERMUDEZ & 
BONFIM, 1999, apud JUNGES, 2006, p.22) 

 

Pensando em política pública, o Programa “Farmácia Popular do Brasil” visa uma assistência 
farmacêutica, através da rede própria de farmácias, mas também  com a distribuição do sistema 
privado – “Aqui tem Farmácia Popular” vem  permitindo a realocação de gastos a partir da 
transferência indireta de renda para a população, representada pela distribuição gratuita ou 
subsidiada de medicamentos. Cada Unidade da Federação e/ ou Município se encarrega da 
aplicação e funcionamento do Programa através de convênio com a Fundação Osvaldo Cruz 
(FIOCRUZ). 

O Programa “Farmácia Popular” busca atender a população que precisa de medicamento 
para uso contínuo e visa também um baixo custo para evitar o abandono do tratamento pelos 
brasileiros, deixando disponíveis medicamentos que combatem doenças de maior incidência na 
população, nos critérios epidemiológicos: cólera, dengue, doença de Chagas, DST/Aids, 
Esquistossomose, Malária, dentre outras.  

Alguns medicamentos de uso contínuo são distribuídos gratuitamente, conforme prevê o 
programa “Saúde Não Tem Preço”, o qual que tem por objetivo dispor de forma gratuita 
medicamentos para o tratamento de doenças tais como: Diabetes, Hipertensão e Asma nas farmácias 
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 Sucintamente, esta Proposta de Emenda Constitucional (PEC 241 na Câmara ou PEC 55, no Senado 
Federal), também conhecida como Novo Regime Fiscal ou PEC do Teto dos Gastos Públicos, foi promulgado no 
Congresso Nacional, em 15 de dezembro de 2016, passando portanto, a integrar o ordenamento jurídico 
brasileiro como emenda constitucional (Nº 95).  
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e drogarias credenciadas no Programa “Aqui Tem Farmácia Popular”, conforme a Portaria Nº 184/11 
registra: “- o "Aqui Tem Farmácia Popular", constituído por meio de convênios com a rede privada de 
farmácias e drogarias” (Portaria Nº 184, Art. 2º, parágrafo II, 2011). 

Percebe-se que uma das ideias centrais do Programa é: mais lugares e mais pessoas, 
aproveitando a dinâmica de cada farmacêutico (produtos distribuídos e varejo) por meio de parceria 
do Governo Federal com o setor privado e varejista farmacêutica, destaca-se que os medicamentos 
para diabetes, hipertensão e asma são totalmente gratuitos, e os demais, com 90% de desconto.   

A implantação do Programa “Farmácia Popular do Brasil” surgiu após divulgação de dados 
oficializados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que indicavam parâmetros referentes à 
saúde pública, referindo-se as famílias de menor renda no qual destinavam 2/3 de sua renda para 
gastos com a saúde, fundamentalmente na compra de remédios. A partir desta constatação foi então 
que o Governo Federal, na gestão Luiz Inácio Lula da Silva em parcerias com algumas instituições, 
tais como a OMS (Organização Mundial de Saúde) e a FIOCRUZ (Fundação Osvaldo Cruz) tiveram a 
iniciativa de elaborar o Programa.  

Trata-se de uma ação importante do Governo Federal no sentido de atender via 
doação/concessão de remédios de uso contínuo as pessoas/pacientes de baixa renda, ainda que 
qualquer pessoa que faça uso contínuo de medicamentos para o tratamento de doenças crônicas 
tenha o direito aos benefícios que o referido Programa comporta. Assim, constitui-se numa ação 
programática que pode melhorar a saúde da população, sobretudo, inibir os gastos referentes a esse 
item de consumo.   

Dentre esses programas vários integram o Governo Federal com Estados e municípios 
beneficiando a população de um modo geral, desde 2006 quando foi criado pela Portaria nº 491/06 o 
Programa “Aqui tem Farmácia Popular” passando a ser utilizado em farmácias privadas, sendo pago 
pelo governo e parte pelo cidadão: “o Programa “Farmácia Popular do Brasil” prevê, além da 
instalação das Farmácias Populares em parceria com Estados, municípios e entidades, a efetivação 
do programa em rede privada de farmácia e drogaria” (BRASIL 2006). 

Mediante tal resolução a adesão ao Programa, por muitos municípios brasileiros, busca 
melhorar a qualidade de vida de seus habitantes.

171
 Assim além das farmácias populares já 

existentes (rede própria) várias farmácias privadas que se credenciaram no Programa e passaram a 
oferecer medicamentos a preços acessíveis à população.   

O Programa “Farmácia Popular” foi implantado, em Dourados, em julho de 2006, após 
iniciativa, para assinatura de convênio, do então Prefeito Laerte Tetila (PT) juntamente ao Governo do 
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Constatamos este é o primeiro Município de Mato Grosso do Sul 
a ser beneficiado no bojo deste Programa: “A  cidade de Dourados é a primeira de Mato Grosso do 
Sul a ter a Farmácia Popular do Brasil que venderá uma lista com 91 medicamentos com até 90% de 
desconto para a população de baixa renda” (Fonte: Prefeitura de Dourados, 2006, 3 de julho).  

Dourados é o segundo município sul-mato-grossense em contingente populacional com mais 
de 200 mil habitantes (IBGE, 2016) e cidade pólo de desenvolvimento regional de toda porção austral 
de Mato Grosso do Sul desde meados da década de 1970, (Souza, 2008) consequentemente 
inúmeras pessoas que necessitam de assistência farmacêutica. Desta forma, o programa veio ao 
encontro às necessidades da população, mesmo que de forma inicial e talvez não conseguindo 
atender satisfatoriamente a todos. No entanto, já é um marco na sua história e uma esperança de 
melhorias na saúde dos habitantes deste local, o que, se compararmos atualmente o número de 
farmácias e a qualidade do Programa pode–se afirmar que houve avanços.   

No ano de 2012, Dourados contava com 19 Farmácias credenciadas de um montante de 117 
existentes na cidade.  Em 2016, constatamos a existências, de 30 farmácias credenciadas no 
Programa. Portanto, ampliou-se consideravelmente sua atuação, pois se iniciou com apenas uma 
rede própria do Programa e uma da rede privada, a farmácia “Farma Real”.   Conforme o mapa a 
seguir: 
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 Não faremos aqui uma discussão acerca do tema “qualidade de vida”. Para tal empreitada consultar: 
MINAYO, M.C.S.;  HARTZ,  Z.M.A. e BUSS, P.M. “Qualidade de vida e saúde: um debate necessário” In: 
Revista Ciência e Saúde Coletiva, 5(1):7-18, 2000. 
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Como se trata de políticas públicas para um programa em busca de atender o cidadão, tem 

em vista parcerias assim como a divisão de responsabilidades entre os envolvidos, sendo que os 
recursos financeiros são disponibilizados pelo Governo Federal e a administração operacional 
incumbe a FIOCRUZ. Cabe à Prefeitura Municipal entrar em parceria com a cedência de funcionários 
efetivos para completar o quadro de recursos humanos.     

Segundo Miranda (2014, p.12): “Esta estratégia tem como objetivo tornar o processo de 
aquisição de medicamento mais adequado para as necessidades locais, diminuindo assim 
sobreposições de programas.” 

Esse processo de descentralização é importante, como aponta a autora. Todavia, 
contraditoriamente, pode ocorrer, conforme constatamos em Dourados um processo de concentração 
da rede conveniada no centro da cidade, dificultando sobremaneira o acesso da população que 
reside na periferia. 
 
 
Considerações finais 
 

O “Farmácia Popular” é um programa governamental de fundamental importância no 
atendimento ao direito à saúde do cidadão – garantia constitucional – particularmente no atendimento 
a assistência farmacêutica daquele paciente que normalmente interrompe seu tratamento por 
dificuldade financeira de adquirir a medicação de uso contínuo. 
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O Programa de “Farmácia Popular” oferece medicamentos de forma mais acessível à 

população que faz uso dos mesmos continuamente. Com isso, contribui para a garantia dos 
princípios da universalidade, integralidade e equidade, envolvendo ações voltadas à promoção, 
proteção e recuperação da saúde, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso 
e ao seu uso racional, avaliando sua utilização na perspectiva da melhoria da qualidade de vida da 
população. 
 Em termos de Brasil, a aprovação da chamada PEC do Teto dos Gastos Públicos  e o 
congelamento dos investimentos públicos em saúde (e educação) por 20 anos causou manifestações 
contrárias de diversos organismos sindicais relacionados à saúde coletiva, inclusive da FIOCRUZ, 
dentre outros. Trata-se, indubitavelmente, de uma medida governamental que traz sérias 
preocupações a operacionalização deste Programa. Como se pode ver na carta elabora pela 
FIOCRUZ no trecho que segue: 

“Dentre tantos campos de atuação SUS, a recente expansão no acesso à 
assistência médica a dezenas de milhões de pessoas de áreas carentes, 
num esforço nacional sem precedentes, será contida. O controle da Aids; os 
transplantes; o acesso a medicamentos gratuitos e/ou fortemente 
subsidiados; a atenção materna; as clínicas de família; o acesso a exames 
e serviços hospitalares, serão reduzidos. Acrescente-se as restrições que 
serão impostas às ações de vigilância em saúde, elevando a exposição e 
risco das pessoas a doenças e ambientes inseguros. Cabe assim a 
pergunta: como assegurar controle de epidemias como zika, dengue e 
chikungunya, incluindo pesquisas, assistência, controle de vetores, 
medicamentos e vacinas necessárias, com congelamento de recursos? Em 
especial, o impacto sobre as pesquisas, fundamentais para novos produtos 
e novas soluções que já são subfinanciadas em nosso país, terá dimensão 
incalculável, comprometendo no longo prazo a capacidade de resposta e 
autonomia nacional.  
Diante das proposições contidas na PEC 241, a Fiocruz, com sua 
centenária experiência em pesquisas e serviços para a melhoria da saúde 
pública no país, pode assegurar que os riscos e danos à saúde e à 
condição de vida das pessoas são inevitáveis. 
Frente a tais riscos aos direitos sociais e à saúde humana, a Fiocruz se 
soma às instituições públicas e da sociedade civil e apresenta-se para o 
debate sobre alternativas de estratégias de enfrentamento da crise e dos 
desafios da saúde, em especial no delineamento de medidas capazes de 
apontar um caminho de desenvolvimento sustentável e equitativo para o 
país.”( Carta do Conselho Deliberativo da Fiocruz. Rio de Janeiro, 30 de 
setembro de 2016) 

 

 Parece-nos uma mudança brusca no sentido de atuação do Estado, diferentemente do que 
ocorria na gestão da Presidenta Dilma Roussef. A PEC foi aprovada, pelo Congresso Nacional e 
passou a integrar o ordenamento jurídico brasileiro como emenda constitucional. 

Por exemplo, constatamos em janeiro de 2017, o Presidente Michel Temer impôs limite de 
faixa etária para a aquisição de alguns medicamentos no contexto do Programa.

172
  

Sem dúvida, os programas governamentais não resolvem os problemas da saúde da 
população, no entanto, os amenizam grandemente, pois a questão financeira tem expressivo peso na 
vida do cidadão e apesar das dificuldades, podem cuidar da saúde, sem interferir de maneira que 
prejudique financeiramente seu padrão e sua qualidade de vida. 

Por fim, mas não menos importante, na cidade de Dourados um levantamento preliminar  
indica a presença de 30 farmácias privadas credenciadas junto ao Programa “Farmácia Popular do 
Brasil”, distribuídas de maneira punctiforme no território urbano, com uma concentração na área 
central.  
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 http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/leia-mais-o-ministerio/345-sctie-

raiz/daf-raiz/farmacia-popular/27393-nota-de-esclarecimento-sobre-novos-criterios-para-uso-do-programa-

farmacia-popular 
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Ademais, constatamos que a unidade da rede própria que funcionava na Avenida Weimar 

Torres – nas proximidades da Escola Estadual Menodora Fialho de Figueiredo – criada na gestão 
Gestão Tetila, foi desativada. Portanto, a cidade não possui mais a unidade da rede própria, 
possuindo apenas a rede privada conveniada. Essa Unidade Própria no interior da proposta do 
“Farmácia Popular” traz a proposta de realizar não apenas a dispensação de medicamentos, mas 
igualmente a realização de atenção farmacêutica para orientar sobre cuidados com a saúde, uso 
correto de medicamentos, efeitos adversos, armazenamento dos medicamentos , além de outras 
ações educativas feitas com mostra de vídeos e distribuição de panfletos com conteúdos informativos 
de prevenção de doenças. Nesse sentido, a desativação da Unidade Própria em Dourados é 
extremamente negativa para a assistência farmacêutica da população indicando uma forma 
específica de relação do governo com a sociedade. 
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Resumo 
O presente trabalho resulta do monitoramento, por meio de ovitrampas, de vetores Aedes e Culex, 
pelos Cursos Técnicos Controle Ambiental e Meio Ambiente (ESTES/UFU), em parcerias com 
Laboratório de Geografia Médica (IG/UFU), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 
(IFTM) e Escolas Municipais de Uberlândia - MG. Algumas doenças provenientes de arbovírus, como 
Dengue, Chikungunya, Febre Amarela, Rocio, Mayaro e Zika têm impactos na saúde da população e 
não podem ser tratadas apenas como sendo de natureza climática, ou aos vetores como sendo as 
únicas causas, pois também estão relacionadas aos hábitos e comportamentos da população.  
Desejamos apresentar resultados deste monitoramento no IFTM, enquanto estratégias da Promoção 
da Saúde. Detectamos em estereomioscopia 25981 ovos (20591 viáveis, 3186 eclodidos e 2209 
danificados). Os ovos viáveis são colocados em copos plásticos com água dentro de mosquitário para 
eclodirem, sendo 70% Aedes albopictus, 25% Culex e 5% Aedes aegypti. Realizamos atividades 
educativas com a população pautadas na biologia dos vetores, doença e na compreensão das 
condições ambientais e modos de vidas. A escola é um dos territórios multiplicadores de saberes e 
fazeres, dentro da concepção de que a comunicação e as estratégias adotadas neste trabalho 
oferecem uma perspectiva e possibilidade de ações de promoção da saúde a partir dos territórios 
locais no controle de vetores. 
 
Palavras-chaves: Arbovirus, Ovitrampas, Mobilização Comunitária, Promoção da Saúde. 

 
 

Abstract 
The present work is based on the monitoring of the Aedes and Culex vectors by the Environmental 
and Environmental Control Techniques (ESTES / UFU), in collaboration with the Laboratory of Medical 
Geography (IG / UFU), Federal Institute of Education, Science and Technology (IFTM) and Municipal 
Schools of Uberlândia - MG. Some diseases from arboviruses such as Dengue, Chikungunya, Febre 
Amarela, Rocio, Mayaro and Zika have impacts on the health of the population and can not be treated 
only as being of a climatic nature, or to the vectors as the only causes, since they are also related to 
the habits and behaviors of the population. We would like to present results of this monitoring in the 
IFTM as health promotion strategies. We detected in stereomioscopy 25981 eggs (20591 viable, 3186 
hatchlings and 2209 damaged). The viable eggs are placed in plastic cups with water inside 
mosquitoes to hatch, being 70% Aedes albopictus, 25% Culex and 5% Aedes aegypti. We carry out 
educational activities with the population based on the biology of vectors, disease and the 
understanding of environmental conditions and lifestyles. The school is one of the multiplier territories 
of knowledge and doings, within the conception that the communication and the strategies adopted in 
this work offer a perspective and possibility of actions of health promotion from the local territories in 
the control of vectors. 
 
Keywords: Arbovirus, Ovitrampas, Community Mobilization, Health Promotion. 

 
 
Introdução 
 

Este trabalho está sendo desenvolvido, desde 2012, com Escolas do município de Uberlândia 
- MG, e seus arredores

173
, tendo como público alvo estudantes, professores e comunidade em geral, 

localizadas na zona urbana (Escolas Municipal “Eurico Silva”, Bairro São Jorge e “Josiany França”, 
Bairro Canaã) e rural (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFTM e Escola Municipal 
“Sobradinho”) de Uberlândia – MG (Mapa 1). Segundo o IBGE (2010), o município de Uberlândia 
possuía 604.013 habitantes, 587.266 na área urbana e 16.747 na área rural. Para Brito; Lima (2011) 
o município de Uberlândia está na intersecção de 18º30’Sul e de 45º50’Oeste de Greenwich, 
ocupando uma extensão de 4.116 Km

2
, 219 Km

2 
área urbana e 3.897 Km

2 
área rural (Mapa 1). 
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 São as casas, ruas, salas de aulas e outros lugares, onde a comunidade em geral, em parcerias, 
mobilizadas realizam atividades de Educação e Vigilância em Saúde Ambiental, em especial no 
monitoramento de vetores, por meio de ovitrampas, enquanto estratégias da Promoção da Saúde. A 
equipe que faz parte do Projeto está composta por estudantes (Ensino Médio, Cursos Técnicos e 
Graduação) e professores. 
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Mapa 1 - Município de Uberlândia e a localização das áreas de estudos e pesquisas 
Fonte: Brito; Lima (2011, p. 25). 
 

O município está assentado nos Planaltos das Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná, com 
relevo plano, intensamente dissecado e com altitude média de 850m (BACCARO, 1989). A vegetação 
predominante é o Cerrado e suas formações fitosionômicas. O clima é tropical semiúmido de altitude 
com duas estações, inverno seco e frio de abril a setembro, respectivamente, com temperaturas e 
precipitações médias mensais de 18ºC e 12,87 mm; o verão é quente e chuvoso de dezembro a 
fevereiro, respectivamente, com temperaturas e precipitações médias mensais de 23ºC e 150 mm 
(LIMA; ROSA; FELTRAN FILHO, 1989). 

De acordo com o (IBGE, 2010), o Bairro Canaã possuía um total de 14.860 habitantes, sendo 
7.445 masculinos, 7.415 femininos, 4.808 domicílios, numa área de 3.12 Km

2
; o São Jorge possuía 

26.564 pessoas, sendo 13.061 masculinos e 13.503 femininos, numa área de 4,58 Km
2
, distribuídos 

em 8.219 domicílios. Na Escola Municipal “Sobradinho”, possui um total de 150 pessoas. Já no IFTM, 
com uma área total é de 286,5 hectares, 80% são de terras agricultáveis e 20% de reservas nativas. 
A área construída é de 37.299,92 m², com 13 residências com moradores, totalizando, 
aproximadamente, 40 pessoas fixas. Em função dos Cursos há um total de, aproximadamente, 500 
pessoas, mais um total de, aproximadamente, 20 profissionais terceirizados, totalizando, 
aproximadamente, 1500 pessoas circulando diariamente pelas diversas áreas do IFTM, em função da 
das chácaras e restaurantes. 

A Humanidade, nestes últimos anos, passou a vivenciar melhores condições ambientais
174

 de 
forma contínua e sistemática, não para todos/as, graças a um conjunto de fatores associados aos 
avanços técnicos na área da Saúde Pública/Coletiva, das infraestruturas promovidas pelas indústrias 
das engenharias, agro alimentar

175
 e da medicina. 

Dentre as arboviroses, dos gêneros Aedes e Culex, aquelas causadas por Flavivirus e 
Alphavirus, transmitidos por mosquitos são importantes determinantes de surtos e epidemias. As de 
maior importância são Dengue, Chikungunya, Febre Amarela, Rocio, Mayaro e Zika, apesar de todas 
essas viroses chamarem a atenção da população, o vírus da Zika tem recebido especial atenção 
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 A utilização da expressão “ambiental, ambiente, dinâmica ambiental e saúde ambiental” deverá ser 
considerada para além do ambiente físico, químico, biológico e climático. Mas, também político, 
técnico, tecnológico, sociocultural e psicológico, por creditar que “tudo está num mesmo ambiente”. 
Há uma interatividade entre estes ambientes, o que permite uma maior sinergia e/ou inteireza da/na 
dinâmica ambiental, consolidando, assim, a interculturalidade dos saberes e dos fazeres com e para 
as pessoas, na sua individualidade e/ou coletividade. 
175

 Aqui optamos pela utilização desta expressão que representa, para nós, três segmentos: 
agronegócio, agricultura orgânica e agricultura familiar, mas que não serão abordados neste trabalho 
(e nem abortados) em nossas discussões. 

Localização das áreas  

de estudos e pesquisas 
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pelas autoridades governamentais e de saúde pública por sua provável associação com casos de 
microcefalia em recém-nascidos, mortes e representam ameaças à saúde pública no Brasil. 

No caso da Dengue, Chikungunya e Zika são arboviroses de impactos significativos nas 
regiões tropicais, em função das condições ambientais (ºC e mm) e dos comportamentos das 
pessoas em manter, de forma inadequada, em seus ambientes criadouros e água parada. 

Nas áreas urbanas, a espécie introduzida, o Aedes aegypti, além de seu potencial na 
veiculação do vírus da febre amarela no ambiente urbano, essa espécie, a partir dos anos 80 do 
último século, passou a veicular os vírus da dengue no Brasil. É sem dúvida o mosquito mais 
combatido no país e aquele no qual se disponibiliza maiores recursos. Entretanto, a dengue tornou-se 
endêmica, fato que demonstra o fracasso no combate (URBINATTI; NATAL, 2009, p. 280). 

Também merece atenção outros dois vetores predominantes na área de estudo o Aedes 
albopictus que tem uma correlação com o Vírus do Nilo Ocidental (VNO) e outras arboviroses, junto 
com o Aedes aegypti, provocando riscos de encefalite e de Febre Chikungunya. E Culex 
quinquefasciatus que de acordo com Urbinatti; Natal (2009, p. 279) “Culicíneos – do gênero Culex, no 
Brasil destaca-se a espécie Culex quinquefasciatus

176
 por transmitir a Wuchereria bancrofti, agente 

da filariose em cidades do norte e nordeste. Essa espécie, sinantrópica, de elevada antropofilia, 
devido à sua atividade hematofágica está geralmente associada a coleções aquáticas estagnadas e 
poluídas por efluentes de esgoto domésticos ou industriais”. 

Atualmente Minas Gerais, assim como em outros estados brasileiros
177

 (Figura 1), em 
especial da região Sudeste, sofre com problemas de saúde coletiva e pública com os arbovírus, que 
por definição, são vírus obrigatoriamente transmitidos por artrópodes, como os mosquitos do gênero 
Aedes, Culex, Haemagogus e Sabethes. 

 
Figura 1 - Distribuição geográfica dos casos suspeitos de febre amarela notificados à SVS/MS 

até 08 de março de 2017, às 13h, com início dos sintomas a partir de 01 dezembro de 2016, por 
município do LPI e classificação. 

Fonte: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/09/COES-FEBRE-
AMARELA-INFORME%2028.pdf. Data de acesso: 12/03/17. 
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 Vetor que tem demonstrado muito interesse para os diferentes estudos, a tal ponto que um grupo 
de cientistas do Departamento Médico da Universidade do Texas, em Galveston (UTMB), sequenciou 
o genoma de um dos mosquitos mais doméstico do ambiente tropical. Para maiores informações: 
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2010/10/01/61059-cientistas-sequenciam-o-genoma-do-
mosquito-domestico-tropical.html. Data de acesso: 01/10/2010. 
177

 Para maiores informações acessar: 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/fevereiro/20/COES-FEBRE-AMARELA-
INFORME16.pdf. Data de acesso: 15/02/17. 

http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2010/10/01/61059-cientistas-sequenciam-o-genoma-do-mosquito-domestico-tropical.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2010/10/01/61059-cientistas-sequenciam-o-genoma-do-mosquito-domestico-tropical.html
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/fevereiro/20/COES-FEBRE-AMARELA-INFORME16.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/fevereiro/20/COES-FEBRE-AMARELA-INFORME16.pdf
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Ainda em relação à Febre Amarela Urbana, graças às campanhas de vacinação e de intensa 

mobilização da população no Brasil, desde 1942, não há relatos de casos oficialmente registrados, 
mas o vírus nunca deixou de circular nas matas e se multiplicar em seu hospedeiro natural, os 
macacos.  

Atualmente, em 2017, o Ministério da Saúde tem acompanhado mais de perto a situação dos 
focos e mortes de Febre Amarela Silvestre em vários estados brasileiro, com destaques para MG, 
SP, TO, BA, RN e ES. Até 08 de março de 2017, foram notificados ao Ministério da Saúde 1.456 
casos suspeitos de febre amarela silvestre, desses, 934 (64,14%) casos permanecem em 
investigação, 378 (25,96%) casos foram confirmados e 144 (9,90%) foram descartados. A situação 
epidemiológica é de um total de 07 Estados, com distribuição de casos por 04 regiões, num total de 
177 municípios, 14,85 milhões de doses de vacinas enviadas aos estados, sendo 33,5% de 
letalidade, sendo 241 óbitos, entre o total de casos, 106 em investigação, 127 confirmados e 08 
descartados (Fonte: http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/marco/09/COES-FEBRE-
AMARELA-INFORME%2028.pdf. Data de acesso: 12/03/17). 

O retorno dos casos de Febre Amarela Silvestre tem causado um alarde em regiões afetadas 
e suas proximidades, devido às fronteiras compartilhadas. Em regiões que tiveram casos confirmados 
dessa arbovirose a procura por vacinas tem sido constante, porém estas não estão sendo distribuídas 
para aqueles que não se encontram em grupo de risco, região com vírus circulante ou que já foram 
imunizados, já que a vacina é de vírus atenuado, ou seja, o vírus continua vivo, mas sofreu um 
processo que o impossibilita de produzir a doença. É por causa dessa característica da vacina que 
pessoas com mais de 60 anos, que estejam com a saúde acometida e pessoas com baixa imunidade, 
aidéticos, por exemplo, não devem receber a vacina, já que os efeitos secundários podem ser 
catastróficos. Nos municípios onde o vírus da febre amarela silvestre tem maior circulação, a 
vacinação é obrigatória. Seguindo o RSI (Regulamento Sanitário Internacional), o Panamá, mesmo 
não fazendo fronteira com o Brasil, passou a exigir, novamente, no começo de 2017 que viajantes 
brasileiros, que fiquem no país ou façam escalas no mesmo, estejam imunizados contra a febre 
amarela. A vacinação para essa doença é realizada nos primeiros nove meses de vida, e com quatro 
anos de idade é feito o reforço. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) apenas uma dose 
é suficiente para garantir proteção por toda a vida contra a doença, mas mesmo assim, o reforço 
consta no cartão de vacina.  

Para a Dengue, em 2015, de acordo com o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde 

(Semana Epidemiológica - SE 1 a 52
178

), foram registrados 1.677.013 casos prováveis de dengue e 

em 2014, 583.221. Em 2016, até a Semana Epidemiológica (SE) 51 (3/1/2016 a 24/12/2016), foram 
registrados 1.496.282 casos prováveis de dengue no país, com uma incidência de 731,9 casos/100 
mil hab. e outros 712.396 casos suspeitos foram descartados. Em 2016, até SE 51, a região Sudeste 
registrou o maior número de casos prováveis (857.013 casos; 57,3%) em relação ao total do país, 
seguida das regiões Nordeste (324.299 casos; 21,7%), Centro- -Oeste (202.875 casos; 13,6%), Sul 
(73.193 casos; 4,9%) e Norte (38.902 casos; 2,6%). A análise da taxa de incidência de casos 
prováveis de dengue (número de casos/100 mil hab.), segundo regiões geográficas, demonstra que 
as regiões Centro-Oeste e Sudeste apresentam as maiores taxas de incidência: 1.313,8 casos/100 
mil hab. e 999,5 casos/100 mil hab., respectivamente. Entre as Unidades da Federação (UF), 
destacam-se Minas Gerais (2.529,5 casos/100 mil hab.), Goiás (1.830,7 casos/100 mil hab.), Rio 
Grande do Norte (1.673,9 casos/100 mil hab.) e Mato Grosso do Sul (1.682,5 casos/100 mil hab.) 

A região com maior número de casos confirmados de dengue grave e de dengue com sinais 
de alarme é a região Sudeste, com 439 e 3.785 casos, respectivamente. Foram confirmados 629 
óbitos por dengue, representando uma proporção de 6,9% dos casos graves ou com sinais de 
alarme. No mesmo período de 2015 foram confirmados 984 óbitos, representando uma proporção de 
4,2% dos casos graves ou com sinais de alarme. Existem ainda em 2016, 416 casos de dengue 
grave ou dengue com sinais de alarme e 629 óbitos em investigação que podem ser confirmados ou 
descartados. Os estados de Alagoas e Bahia apresentaram, no ano de 2016, as maiores proporções 
de óbitos em relação ao total de casos de dengue grave ou com sinais de alarme, 31,8 e 27,8%, 
respectivamente.  

Ainda do mesmo Boletim Epidemiológico a Febre de Chikungunya, em 2015, a SE 1 a 52, 
foram registrados no país 38.499 casos prováveis de febre de Chikungunya (taxa de incidência de 
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 Para maiores informações sobre casos de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus acessar o Boletim 
Epidemiológico do Ministério da Saúde: 
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/janeiro/12/2017_001%20-
%20Dengue%20SE51_publicacao.pdf. Data de acesso: 15/02/17. 

http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/janeiro/12/2017_001%20-%20Dengue%20SE51_publicacao.pdf
http://portalarquivos.saude.gov.br/images/pdf/2017/janeiro/12/2017_001%20-%20Dengue%20SE51_publicacao.pdf
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18,8 casos/100 mil hab.), distribuídos em 704 municípios, dos quais 17.971 (46,7%) foram 
confirmados. Houve também confirmação de 14 óbitos por febre de Chikungunya, nas seguintes UFs: 
Bahia (5 óbitos), Sergipe (2 óbitos) e Pernambuco (7óbitos). Nesse mesmo ano, até a SE 50, foram 
registrados 38.240 casos prováveis de febre de Chikungunya, com uma taxa de incidência de 18,7 
casos/100 mil hab.. Em 2016, até a SE 50, foram registrados 265.554 casos prováveis de febre de 
Chikungunya no país, com uma taxa de incidência de 129,9 casos/100 mil hab. Esses casos 
prováveis estão distribuídos em 2.785 municípios; destes, 146.914 (55,3 %) foram confirmados.  

Já para Febre pelo vírus Zika, de acordo com mesmo Boletim Epidemiológico foi confirmada 
transmissão autóctone de febre pelo vírus Zika no país a partir de abril de 2015. Além disso, também 
foram confirmados laboratorialmente 3 óbitos por vírus Zika no país: em São Luís/MA (1), 
Benevides/PA (1) e Serrinha/RN (1). Em 2016, até a SE 50, foram registrados 214.193 casos 
prováveis de febre pelo vírus Zika no país (taxa de incidência de 104,8 casos/100 mil hab.), 
distribuídos em 2.282 municípios, tendo sido confirmados 128.266 (59,9%) casos. A análise da taxa 
de incidência de casos prováveis (100 mil hab.), segundo regiões geográficas, demonstra que a 
região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência: 219,2 casos/100 mil hab. Entre as UFs, 
destacam- -se Mato Grosso (670,5 casos/100 mil hab.), Rio de Janeiro (407,7 casos/100 mil hab) e 
Bahia (338,5 casos/100 mil hab.). Em 2016, foram confirmados laboratorialmente 6 óbitos por vírus 
Zika: 4 no Rio de Janeiro e 2 no Espírito Santo, ocorridos entre os meses de janeiro e maio. 

Segundo a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Uberlândia em Uberlândia – 
MG, em 2016, os casos de Dengue, Chikungunya e Zika Vírus ultrapassaram os 13 000 casos 
notificados, enquanto que os casos confirmados representaram mais de 9500. Já em 2017, são, 
respectivamente, 194 e 13 casos notificado e confirmados. 
 No caso dos Bairros com maior incidência de casos de dengue confirmados são: Jardim 
Brasília (22), São Jorge (13), Jardim das Palmeiras (7) e Luizote de Freitas (7). Que aqui temo o 
Bairro São Jorge, o que faz parte da Escola Municipal “Eurico Silva”, área dos nossos estudos e 
pesquisas. 
 Para a Febre Amarela Silvestre a Região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, não tem 
casos registrados/confirmados oficialmente. O que se tem são noticiais de macacos mortos com o 
vírus, na zona rural em vários municípios, mas já há casos em investigações e confirmados destes 
animais mortos nas áreas urbanas. 

Estes cenários demonstram as fragilidades das fronteiras, para além dos atributos 
geográficos – políticos administrativos, devido às fronteiras compartilhadas e as suas dimensões 
territoriais em saúde e a importância das intersetorialidades nas áreas das vigilâncias em saúde, 
onde o tema do Congresso “Saúde na Fronteira e Fronteira(s) na Saúde”, apresenta uma enorme 
relevância em vários segmentos, frente ao que denominamos “Promoção da Saúde”.  

Desta forma os indicadores, inclusive de saúde ambiental, têm uma história muito antiga. Em 
seu livro “Ares, Águas e Lugares”, Hipócrates (c. 460-c. 377 a.C.) indicava a importância de observar 
fatores ambientais, tais como a qualidade das águas, para determinar a saúde da população. 
Entretanto, o uso sistemático de indicadores bem definidos é muito mais recente e este livro é um 
excelente exemplo disso. 

Em meados da década de 1990, a Organização Mundial da Saúde – OMS e a Organização 
Pan-Americana da Saúde – Opas começaram a elaborar uma metodologia para definir indicadores de 
saúde ambiental. Os indicadores já existentes eram perfeitamente aplicáveis ao meio ambiente, 
porém não aos aspectos de saúde, pois careciam de dois elementos-chave: a exposição a fatores 
ambientais e seu impacto sobre a saúde. Ao mesmo tempo, em saúde ambiental, definiam-se os 
problemas ambientais principalmente como exposição e efeito, com o interesse específico de reduzir 
ou eliminar a exposição, e controlar os efeitos na saúde. As “causas das causas” nem sempre eram 
bem abordadas, talvez por não serem consideradas como parte integrante daquilo que definimos 
como saúde ambiental. 

Em sucessivas reuniões internacionais, das quais colegas do Brasil participaram ativamente, 
desenvolveu-se o marco teórico, já bem conhecido no Brasil, de Força Motriz-Pressão-Situação-
Exposição-Efeito-Ação em cada passo da cadeia de causalidade – FPSEEA. Essa abordagem amplia 
o âmbito da saúde ambiental (exposição/efeito) e conduz à intersetorialidade, porque é nas causas 
mais altas da cadeia (forças motrizes, pressão, situação) que se dão as intervenções mais efetivas e 
onde se requer maior integração entre o setor Saúde e os setores que têm controle sobre tais 
“causas das causas”. 

Segundo BRASIL (2011), o Brasil tem sido um pioneiro na adaptação desse marco conceitual e 
no uso sistemático e validado de indicadores que auxiliam a gestão dos problemas de saúde 
ambiental. Este material e alguns dados de saúde ambiental contextualizam diversas realidades e a 
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aplicação será de grande valor para estimular a coleta de dados em âmbito local, permitindo, assim, a 
comparação, a validação e o mais importante: a ação para proteger a saúde das populações e 
estruturar ambientes saudáveis que promovam a saúde (Fonte: 
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_ambiental_guia_basico.pdf. Acesso: 12/03/17). 

Isso é uma verdade, mas estes avanços técnicos não atendem a todos, o possibilitou diversos 
estudos e/ou pesquisas sobre a saúde ambiental 

O caráter inovador para esta abordagem, integrando saúde/ambiente, tem reflexo no 
paradigma - Promoção da Saúde, que de acordo com Buss (2000), Sigerist (1946, apud Rosen, 1979) 

 
Foi um dos primeiros autores a referir o termo, quando definiu quatro tarefas 
essenciais da medicina: a promoção da saúde, a prevenção das doenças, a 
recuperação dos enfermos e a reabilitação, e afirmou que a saúde se 
promove proporcionando condições de vida decentes, boas condições de 
trabalho, educação, cultura física e formas de lazer e descanso, para o que 
pediu o esforço coordenado de políticos, setores sindicais e empresariais, 
educadores e médicos. Leavell; Clark (1976) utilizam o conceito de 
promoção da saúde ao desenvolverem o modelo da história natural da 
doença dentro dos níveis de prevenção das doenças, nos quais poder-se-
iam aplicar medidas preventivas, dependendo do grau de conhecimento da 
história natural de cada doença (BUSS, 2000, p. 166). 
 

Mas, nestes últimos anos, especialmente, a partir de meados do século XX, diversas áreas do 
conhecimento passaram a se preocupar com algumas condições ambientais mais saudáveis das 
pessoas, constituindo assim novas estratégias de Promoção da Saúde, rompendo com o modelo 
biomédico. 

Assim, durante a Convenção de Alma-Ata, 1978 (Cazaquistão - Rússia), como sendo um 
completo estado de bem-estar físico, mental e social e não a mera ausência de moléstia ou doença; 
depois ampliada, em 1986, pela Carta de Ottawa (Ottawa, Canadá), consolidando a ideia de que 
Promoção da Saúde corresponde a um conjunto de processos de capacitação das comunidades para 
atuarem na melhoria da sua qualidade de vida, reforçando a importância de uma maior participação 
do indivíduo no seu grupo social como controle e empoderamento desse processo. 

O que de certa forma as fronteiras dos conhecimentos começam a alargar as proposições dos 
saberes e os fazeres, enquanto estratégia da Promoção da Saúde, levando em consideração o que 
destaca a Carta de Ottawa (1986): 1) o estabelecimento de políticas públicas saudáveis, 2) criação de 
ambientes e entornos saudáveis, 3) empoderamento e ação comunitária, 4) desenvolvimento de 
habilidades pessoais e 5) reorientação dos serviços de saúde. 

O que fez da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2002), propor a ideia das cidades 
saudáveis, ampliando as oportunidades e os olhares sobre os lugares e as pessoas, exatamente 
porque  

 
Uma experiência de município e comunidade saudável começa com o 
desenvolvimento e/ou o fortalecimento de uma parceria entre autoridades 
locais, líderes da comunidade e representantes dos vários setores públicos 
e privados, no sentido de posicionar a saúde e a melhoria da qualidade da 
vida na agenda política e como uma parte central do planejamento do 
desenvolvimento municipal (OPAS, p. 2). 
 

Além do que foi dito na Carta de Ottawa (1986) e a OPAS/OMS (2005), é importante destacar a 
relevância de promover Políticas Públicas intersetoriais que permitam e permeiam uma maior sinergia 
entre os desejos e as necessidades dos sujeitos em relação aos ambientes por eles ocupados ou 
ainda a ocupar, que sejam diferentes daquela época do modelo higienista/sanitarista. 

Assim, entendemos que estas práticas estejam assentadas no que disse Buss (2003) apud 
Moraes (2008), sobre Promoção da Saúde, ou seja, para eles as ideias se assentam em práticas que: 

 
Percebe-se que a promoção da saúde amplia seu escopo e, passa 
relacionar ‘vida, saúde, solidariedade, equidade, democracia, cidadania, 
desenvolvimento, participação e parceria’. Essa visão de promoção da 
saúde refere-se a ações do Estado, da comunidade, de indivíduos, do 
sistema de saúde e de parcerias intersetoriais, trabalhando com a ideia de 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_ambiental_guia_basico.pdf
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‘responsabilização múltipla’ para problemas e suas soluções (BUSS, 2003 
apud MORAES, 2008, p. 2043). 
 

Assim, nos permite dizer que a Promoção da Saúde representa um novo jeito de se fazer 
políticas intersetoriais e interinstitucionais, com possibilidade de consolidar, nos diferentes ambientes, 
novas formas de se fazer a mobilização comunitária. 

O que de certa forma atende o que foi proposto pela Organização Pan-Americana de Saúde 
(OPAS, 2005), 

 
A promoção da saúde ganhou projeção internacional como importante 
estratégia para lograr a equidade, a democracia e a justiça social. Está 
demonstrado o seu êxito no equacionamento de difíceis problemas 
sanitários, sociais e econômicos, oferecendo um valioso contexto para a 
organização da ação social e política com vistas à melhoria da saúde e das 
condições de vida. A promoção da saúde é uma abordagem técnica e 
política para trabalhar com diferentes setores e melhorar a qualidade de 
vida. A excelência em liderança política se caracteriza pelo uso bem-
sucedido da avaliação da promoção da saúde. Destacados líderes políticos 
puseram em prática, em benefício dos seus municípios, as cinco 
recomendações seguintes: 1. Reconhecer na promoção da saúde uma 
parte fundamental da busca da equidade, da melhoria da qualidade de vida 
e de melhor saúde para todos. 2. Exigir avaliação e monitoramento, como 
parte das iniciativas de promoção da saúde. 3. Criar infra-estruturas para 
apoiar a avaliação da promoção da saúde. 4. Estimular e apoiar a 
colaboração entre setores do governo, setores público e privado, as 
universidades e os parceiros não-governamentais e 5. Usar os resultados 
da avaliação da promoção da saúde (OPAS, 2005, p. 3). 
 

O que, desde já, explicamos antecipadamente da importância deste trabalho em relação ao 
Congresso “Saúde na Fronteira e Fronteira(s) na Saúde”, nas possibilidades de uma análise em 
relação às antigas “brigadas sanitárias ou guardas sanitários”, quando o médico sanitarista Oswaldo 
Cruz no Rio de Janeiro propôs a erradicação da Febre Amarela, como sendo uma das primeiras 
campanhas públicas de combate ao Aedes aegypti, que tinham por objetivo adentrar nas residências 
em busca de detectar casos de Febre Amarela e eliminar possíveis focos de Aedes aegypti, 
atendendo muito mais metas puramente fiscal e policial. 

O que não significa que o feitio do médico sanitarista Oswaldo Cruz estava errado. Não 
podemos condená-lo simplesmente pelo que foi feito, pois naquela época talvez fosse o que estava 
disponível ao alcance dos gestores. Lógico que se olharmos além do modelo biomédico, com certeza 
existia outras formas de vigilância e medidas mitigadoras em relação aos sofrimentos das pessoas. 

Por isso, naquela época as estratégias de combate ao vetor do dengue (em especial Aedes 
aegypti) para controlar a doença, muito utilizada desde o final do século XIX, não funciona mais. Que 
era muito mais pela eliminação das espécies, onde o controle era de concepção biomédica (modelo - 
que deu a sua contribuição). 

Dentro deste cenário de combate a vetores, acreditamos que o poder público sozinho não é 
capaz (ou não dá conta) de resolver os problemas relacionados ao monitoramento, combate e 
eliminação de criadouros, sendo necessária a participação da população como sujeitos ativos, 
corresponsáveis (até porque alguns criadouros estão dentro dos domicílios). 

É necessária a mobilização das pessoas (com sensibilização, informação e outras formas de 
comunicação) com uma participação (mais) responsável nos cuidados ambientais, sob a nova 
perspectiva da Promoção da Saúde (novas estratégias: ações, atitudes e procedimentos como 
forma de sair do modelo biomédico nos cuidados das doenças). 

Isto porque, nos dias de hoje, as realidades ambientais são um tanto quanto diferentes daquela 
época de Oswaldo Cruz, ou seja, exigem novas medidas pedagógicas e educativas, onde os saberes 
e os fazeres com os sujeitos precisam ser reconstruídos em parcerias, respeitando as fronteiras da 
autoria e da autonomia, o que nos faz lembrar o que disse (Freire, 1980; 1987) “(...) ninguém educa 
ninguém, ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo”.  
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Analisando estas informações, segundo Brassolatti; Andrade (2002) o PEAa

179
 implantado 

pelas autoridades governamentais, não deu ênfase à educação e à participação da comunidade na 
eliminação de criadouros, mas sim à erradicação do mosquito vetor em um sistema instituído “de 
cima para baixo”, priorizando ações de controle químico, que têm problemas com a resistência do 
mosquito, agressão ao ambiente e à saúde da população. 

As soluções mais imediatas em áreas urbanas, e até rurais, são as aplicações de inseticidas, 
por meio de Ultra Baixa Volume (UBV/Fumacê

180
 - Figuras 02 e 03), são procedimentos efêmeros, 

pouca eficiência e eficácia, matando na maioria das vezes apenas os alados (mosquitos adultos). De 
um lado estes criam resistências aos inseticidas; do outro não eliminam os ovos (que duram 
aproximadamente mais de um ano, quando não estão em contato com a água) e nem as larvas que, 
muitas vezes, estão em criadouros que estão protegidos dentro de casas ou nos peridomicílios, o que 
permite a continuidade do ciclo: ovos-larvas-pupas-alados. Além dessas desvantagens e ineficiências 
citadas, os inseticidas são neurotóxicos e se usados com frequência ou em quantidades incorretas 
podem levar ao desenvolvimento de doenças neurológicas.  

São preocupações confirmadas por Brassolatti; Andrade (2002), onde dizem que levou cerca 
de 20 anos para se constatar a ineficiência no controle das epidemias de Dengue, com as aplicações 
de Ultra Baixo Volume (UBV). Normalmente, essas aplicações segundo Campos; Andrade (2002), 
Braga; Valle (2007) e Pereira (2008) são realizadas nos índices pluviométricos elevados, o que torna 
de baixa eficiência e aumenta as resistências dos adultos em relação aos inseticidas. 

 

  
Figuras 2 e 3 – O uso do “Fumacê” num Bairro de Uberlândia (MG), maio de 2010. 
Foto: Thaísa Rodrigues Nascimento Oliveira e João Carlos de Oliveira. 
  

São práticas, ainda, dentro do modelo biomédico/hospitalocêntrico
181

 de vigilância em saúde, 
diferente do que propomos - Promoção da Saúde, baseado nas propostas da Organização Pan-
americana da Saúde (OPAS, 2005) e Carta de Ottawa (1986), defendido por Buss (2000): o 
estabelecimento de políticas públicas saudáveis; criação de ambientes e entornos saudáveis; 
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 Programa Nacional de Erradicação dos Aedes. 
180

O UBV corresponde às nebulizações com inseticidas, por exemplo, temephos (larvicida 
organofosforado muito utilizado nas aplicações de controle a determinados vetores, entre eles os 
Aedes, Culex, Simulíum), malation, fenitrotion, organofosforados, piretróides, utilizados no programa 
de controle do dengue, aspergido por uma bomba colocada sobre um veículo (normalmente 
caminhonete) ou nas costas de Agentes de Controle de Zoonoses ou Agentes de Combate em 
Endemias, que circulam pelas ruas dos bairros de maior infestação do vetor, ou de difícil acesso, ou 
de maior notificação de casos da doença. 
181

 É um modelo de medicina voltado para a assistência à doença em seus aspectos individuais e 
biológicos, centrado no hospital, nas especialidades médicas e no uso intensivo de tecnologia. É 
chamado de medicina científica ou biomedicina ou modelo Flexneriano, em homenagem a Abraham 
Flexner, cujo relatório, em 1911, fundamentou a reforma das faculdades de medicina nos EUA e 
Canadá. Esta concepção estruturou a assistência médica previdenciária a partir da década de 1940, 
orientando também a organização dos hospitais estaduais e universitários no Brasil. Maiores 
informações (http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2010001200003&script=sci_arttext e 
http://www2.ghc.com.br/GepNet/docsris/rismaterialdidatico63.pdf). 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-311X2010001200003&script=sci_arttext
http://www2.ghc.com.br/GepNet/docsris/rismaterialdidatico63.pdf
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empoderamento e ação comunitária; desenvolvimento de habilidades pessoais e reorientação dos 
serviços de saúde. 

Por isso, retomamos as ideias sobre Promoção da Saúde, em especial “(....) criação de 
ambientes e entornos saudáveis; empoderamento e ação comunitária; desenvolvimento de 
habilidades pessoais (...)”, complementado por Sarlet; Figueiredo (2009), quando nos diz que a 
Constituição Brasileira de 1988, já vislumbrava uma mudança paradigmática na conceituação do 
tema direito a saúde, trazendo uma abordagem mais abrangente, conforme a OMS (Organização 
Mundial da Saúde) propõe para além de uma noção eminentemente curativa, a nova proposta 
compreende as dimensões preventivas e promocionais na tutela dos direitos fundamentais. 

De acordo com Sarlet; Figueiredo (2009), parece mais apropriado falar-se não simplesmente 
em direito à saúde, mas no direito à proteção e à promoção da saúde, inclusive como “imagem-
horizonte” a ser perseguida. Como bem coloca os autores, as expressões “redução do risco de 
doença” e “proteção” direcionam-se à temática “saúde preventiva”, que são em tese a realização de 
ações e políticas de saúde que tenham como objetivo evitar o surgimento da doença.  

Também destacamos que, além do que foi dito sobre Promoção da Saúde e por Sarlet; 
Figueiredo (2009), nosso trabalho referência na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 
9795/99

182
), em especial nos “Artigos 4º São princípios básicos da educação ambiental:” com 

destaque para o inciso: “III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da 
inter, multi e transdisciplinaridade” e o “Artigo 8

o
 As atividades vinculadas à Política Nacional de 

Educação Ambiental devem ser desenvolvidas na educação em geral e na educação escolar, por 
meio das seguintes linhas de atuação inter-relacionadas:” com destaque para o inciso “III - produção 
e divulgação de material educativo”. 

Como forma de ampliar as fronteiras dos “cuidados” com a saúde nossos estudos e as 
pesquisas atualmente estão pautados em duas frentes. Uma, na instalação e no monitoramento de 
ovitrampas (Figuras 4 a 6). A outra, educação em saúde com as comunidades, tendo a mobilização 
comunitária, enquanto estratégias de Promoção da Saúde. 

 

 
  

Figuras 4 a 6 – Modelos de ovitrampas instaladas no IFTM, 2013/2017. 
Fotos: João Carlos de Oliveira. 

De acordo com BRASIL (2001), as ovitrampas 
São depósitos de plástico preto com capacidade de 500 ml, com água e 
uma palheta de eucatex, onde serão depositados os ovos do mosquito. A 
inspeção das ovitrampas é semanal, quando então as palhetas serão 
encaminhadas para exames em laboratório e substituídas por outras. As 
ovitrampas constituem método sensível e econômico na detecção da 
presença de Aedes aegypti, principalmente quando a infestação é baixa e 
quando os levantamentos de índices larvários são pouco produtivos. São 
especialmente úteis na detecção precoce de novas infestações em áreas 
onde o mosquito foi eliminado ou em áreas que ainda pouco se conhece a 
presença dos vetores (BRASIL, 2001, p. 49). 
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 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm. Acessado: julho/2014. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
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Estas armadilhas são instrumentos de medição da presença ou não dos vetores por meio da 

oviposição, por meio dos estudos e pesquisas de desenvolvidos por Oliveira (2006; 2012), em 
conjunto com a mobilização comunitária com Escolas da área rural do município de Uberlândia – MG. 
Hoje ampliamos para duas áreas urbanas de Uberlândia, com o intuito de aprimorar os 
procedimentos de instalação e monitoramento das ovitrampas, bem como ampliar as parcerias, por 
meio de mobilização, enquanto estratégias da Promoção da Saúde. 

 
 

Objetivos 
 
Apresentar e discutir resultados da importância do monitoramento de vetores em relação à educação 
e vigilância em saúde no IFTM, por meio de ovitrampas, enquanto estratégia Promoção da Saúde. 

 
 

Metodologia 
 

Comungamos com as ideias de Minayo (1994, p. 18), em que “Toda investigação se inicia por 
um problema, com uma questão, com uma dúvida ou com uma pergunta, articuladas a 
conhecimentos anteriores, mas que também podemos buscar novos referenciais.” Ou seja, “A 
realidade social é o próprio dinamismo da vida individual e coletiva com toda riqueza de significados 
dela transbordante. Essa mesma realidade é mais rica que qualquer teoria, qualquer pensamento e 
qualquer discurso que possamos elaborar sobre ela.” (Minayo, 1994, p. 15). 

Ainda para Minayo (2011, p. 18) durante a Conferência Mundial sobre Ciência (Budapeste, 
1999), os cientistas reforçaram que: a) a ciência deve estar a serviço de toda a humanidade; b) a 
ciência deve contribuir para o conhecimento mais profundo da natureza e da sociedade; c) a ciência 
deve contribuir para a qualidade de vida e para criar um ambiente saudável para as gerações 
presentes e futuras. 

Para a realização dos estudos e pesquisas, desde 2013, uma das primeiras atividades 
realizadas foram às reuniões com os parceiros para a instalação e o monitoramento das 18 
ovitrampas para mapeamento dos vetores, bem como realização de atividades de Educação em 
Saúde (Figuras 7 e 8). 

 

  
Figuras 7 e 8 – Reuniões numa escola parceira para realização dos estudos e pesquisas, 2016 
Fotos: João Carlos de Oliveira e Equipe do Projeto. 

 
Em campo as ovitrampas são monitoradas, semanalmente desde 2013, onde são verificadas 

as condições das mesmas (quantidade de água, temperatura, umidade relativa do ar, presença de 
larvas ou outro tipo de material, condições do tempo, presença de moradores). Em seguida as 
ovitrampas são lavadas e colocadas no mesmo lugar. As palhetas são coletadas e armazenadas 
numa caixa de papelão fechada para proteção dos ovos (Figuras 9 a 18). 
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Figuras 9 a 18 – Monitoramento das ovitrampas instaladas no IFTM, 2015. 
Fonte: João Carlos de Oliveira 

 
Depois da coleta das palhetas em campo, elas são avaliadas em microscopia num laboratório 

se tem ou não ovos, sendo eles quantificados e classificados em viáveis, eclodidos e danificados. As 
palhetas com ovos viáveis são acondicionadas em copos de plásticos com 70ml de água num 
mosquitário como forma de acompanhamento do ciclo evolutivo dos vetores – ovos, larvas, pupas e 
alados (Figuras 19 a 24). 
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Figuras 19 a 24 – Monitoramento das palhetas e do mosquitário em Laboratório, 2013/2016. 
Fotos: João Carlos de Oliveira 

 
Para uma maior visibilidade dos resultados aplicamos modelos estatísticos, utilizando uma 

distribuição de gaussiana, para avaliação do comportamento da presença dos vetores, como 
indicativos dos perfis epidemiológicos relacionados às características ambientais (rurais e do 
comportamento da população), para melhor entendimento das condições ambientais da presença ou 
não dos vetores. 

Em determinados momentos estratégicos foram realizadas atividades de educação em saúde 
com as escolas e a comunidade em geral, atendendo os aspectos da doença (modo de transmissão, 
quadro clínico e tratamento), o vetor (hábitos e criadouros) e educação em saúde, enquanto 
estratégias de Promoção da Saúde. 

 
Resultados 
 

As ovitrampas foram e continuam sendo eficientes,eficazes e baratas, conseguiram mapear 
em todos os periodos sazonais e anos a presença ou não dos vetores. Os dados nos permitem 
verificar uma correlação entre os periodos sazonais e as oviposições. Mas, ao mesmo tempo não 
podemos imputars e nos valer das condições ambientais climáticas como sendo “determinantes” na 
presença dos vetores, mas também as condições ambientais dos locais onde foram instalasdas as 
ovitrampas e os comportamentos das pessoas contribuíram para os monitoramentos das ovitrampas. 

Realizamos coletas entre 2013 a 2016, cujas palhetas detectaram em estereomioscopia 
25981 ovos, sendo 20591 viáveis, 3186 eclodidos e 2209 danificados (Tabelas 1 a 4). 
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Tabela 1 – Totalização dos ovos das ovitrampas, 2013. 

MÊS VIÁVEIS ECLODIDOS DANIFICADOS TOTAL 

FEVEREIRO 807 11 17 835 

MARÇO 1000 91 24 1115 

ABRIL 698 63 24 785 

MAIO 295 186 14 495 

JUNHO 377 17 10 404 

JULHO 84 60 29 173 

AGOSTO 8 23 8 39 

SETEMBRO 129 7 1 137 

OUTUBRO 136 10 10 156 

NOVEMBRO 1014 113 4 1131 

DEZEMBRO 582 52 11 645 

TOTAL 5130 633 152 5915 

Fonte: PESQUISAS LABORATORIAL, 2013. 
Organização: OS AUTORES. 

 
Tabela 2 – Totalização dos ovos das ovitrampas, 2014. 

MÊS VIÁVEIS ECLODIDOS DANIFICADOS TOTAL 

JANEIRO 815 203 93 990 

FEVEREIRO 865 139 67 1071 

MARÇO 598 109 76 783 

ABRIL 483 161 53 697 

MAIO 218 105 66 389 

JUNHO 25 15 21 62 

JULHO 31 24 15 70 

AGOSTO 93 50 15 158 

SETEMBRO 151 40 26 217 

OUTUBRO 31 37 41 114 

NOVEMBRO 375 64 32 471 

DEZEMBRO 456 94 64 614 

TOTAL 4141 1041 569 5751 

Fonte: PESQUISAS LABORATORIAL, 2014. 
Organização: OS AUTORES. 

 
Tabela 3 – Totalização dos ovos das ovitrampas, 2015. 

MÊS VIÁVEIS ECLODIDOS DANIFICADOS TOTAL 

JANEIRO 588 49 127 764 

FEVEREIRO 652 86 84 732 

MARÇO 1088 58 43 1189 

ABRIL 1088 112 39 1189 

MAIO 56 36 33 125 

JUNHO 70 60 34 164 

JULHO 72 53 66 171 

AGOSTO 157 104 120 381 

SETEMBRO 351 55 62 468 

OUTUBRO 250 23 94 367 

NOVEMBRO 1252 99 181 1532 

DEZEMBRO 367 35 115 517 

TOTAL 5991 770 998 7754 

Fonte: PESQUISAS LABORATORIAL, 2015. 
Organização: OS AUTORES. 
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Tabela 4 – Totalização dos ovos das ovitrampas, 2016. 

MÊS VIÁVEIS ECLODIDOS DANIFICADOS TOTAL 

JANEIRO 329 80 28 437 

FEVEREIRO 1808 173 110 2091 

MARÇO 474 56 75 605 

ABRIL 891 74 110 1075 

MAIO 722 69 103 894 

JUNHO 40 14 8 62 

JULHO 32 104 5 141 

AGOSTO 48 26 6 80 

SETEMBRO 81 7 11 99 

OUTUBRO 210 15 13 238 

NOVEMBRO 295 9 15 319 

DEZEMBRO 399 115 6 520 

TOTAL 5329 742 490 6561 

Fonte: PESQUISAS LABORATORIAL, 2013. 
Organização: OS AUTORES. 
  
As médias dos ovos viáveis estão em torno de 5000, são os que mais nos interessam, pois estes 
poderão eclodir, transformarem em alados. Enquanto que a média dos ovos eclodidos foi 790 e 
dos ovos danificados de 550. No caso destes dois tipos de ovos não nos interessam muito, pois 
não oferecem mais riscos, apesar de que os ovos eclodidos nos chamam a atenção, pois está 
ocorrendo a eclosão antes do sétimo dia, por isso a manutenção da coleta de forma sistemática. 

As palhetas com ovos viáveis foram colocadas dentro do mosquitário, permitindo o 
acompanhamento dos estágios evolutivos (larvas, pupas e alados), eclodindo, aproximadamente 
95%, sendo 70% Aedes albopictus, 25% Culex quinquefasciatus e 5% Aedes aegypti, dados que são 
utilizados como materiais pedagógicos e educativos com os estudantes e comunidade em geral para 
melhores explicações ecológicas dos vetores e a importância dos cuidados ambientais. 

Dentro deste contexto, merece destaque as atividades realizadas sobre escritas e desenhos 
(Figuras 25 a 30), em especial com os estudantes, na proposição de elaboração de uma “Cartilha 
Ecológica”, utilizando o conjunto de informações dos estudos e das pesquisas in loco. 

 

 
Figuras 25 a 30 – Atividades com os estudantes, 2013/2016. 
Fotos: João Carlos de Oliveira e Equipe do Projeto. 

 
As escritas e os desenhos estão contextualizados dentro das ideias já antecipadas sobre 

Promoção da Saúde, em especial “(....) criação de ambientes e entornos saudáveis; empoderamento 
e ação comunitária; desenvolvimento de habilidades pessoais (...)” e “ (...) o pluralismo de ideias e 
concepções pedagógicas, na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade; e (...) capacitação de 
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recursos humanos; II - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; III - produção e 
divulgação de material educativo; IV - acompanhamento e avaliação.” 

Muitos desenhos são representações sociais sobre as questões centralizadas em autorias de 
pensamentos de sujeitos que revelam resultados de origens categorizadas como naturalistas e 
antropocêntricas, associadas, principalmente, às influências da mídia, família, escola e religião, o que 
não podemos “criminalizar” as atitudes destes sujeitos. 

Mas, Moscovici (2003), de acordo com Martinho; Talamoni (2007) nos ajuda a entender 
melhor as “representações sociais sobre as questões ambientais”, de que é importante que a prática 
pedagógica seja criativa e democrática, fundamentada no diálogo que, na teoria freiriana, aparece 
como condição para o conhecimento, já que o ato de conhecer acontece no processo social, do qual 
o diálogo é a mediação. 

Partindo dessa perspectiva pedagógica, Martinho; Talamoni (2007), citando Moscovici (2003), 
concebem os sujeitos como um ser aberto e essencialmente comunicativo e disposto a construir um 
pensamento autônomo, que é também pelo diálogo constante entre os indivíduos que as 
representações são moldadas, geradas e partilhadas, ou seja: a conversação molda e anima as 
representações, dando-lhes vida própria. 

Por isso, propomos ir além destas categorias naturalistas e antropocêntricas, acompanhando 
as ideias de Iavelberg (2008, p. 11), que nos diz que “Para não estagnar o desenvolvimento 
desenhista é necessário que se trabalhe, nos diferentes contextos educativos, de acordo com as 
investigações da arte e da educação contemporânea.” 

Para Iavelberg (2008), precisamos conhecer o que se passa na dinâmica invisível desta ação 
criativa dos sujeitos, pois sempre trabalhou com a ideia do desenho criativo ou desenho cultivado, 
como objeto simbólico e cultural, expressivo e construtivo, individualizado e influenciado pela cultura, 
mantendo o epicentro do desenhista, sujeito criador informado, que produz com marca própria. 

Segundo Iavelberg (2008), 
 

Hoje sabemos que não se pode generalizar aquilo que se passa nos 
desenhos infantis em termos de fases. As variáveis culturais geram modos 
de pensar o desenho, as quais transcendem um único sistema explicativo 
que dê conta da produção de todas as crianças. Os estudos antropológicos 
e interculturais apontam diferenças nos desenhos de crianças de países ou 
regiões diferentes, seja no modo de usar o papel ou nos símbolos eleitos, 
denotando influência da cultura visual, educacional e do meio ambiente dos 
desenhistas. A epistemologia de Piaget, relida contemporaneamente, pode 
ser um leme neste contexto de variâncias, por colaborar na elucidação das 
tendências das estruturas cognitivas humanas, aquilo que nos faz iguais e 
diferentes ao mesmo tempo, pelas marcas culturais. Assim sendo, no plano 
subjacente das gêneses singulares do desenho, age uma base cognitiva. 
Esta dupla existência guiou nossa investigação sobre o desenho cultivado 
da criança até aqui (IAVELBERG, 2008, p. 28). 

 
Entendemos que somos, também, responsáveis pela saúde ambiental, pois o poder público 

sozinho não consegue resolver todas as necessidades da sociedade. A Escola é um dos territórios 
onde podemos multiplicar saberes e fazeres de forma mais coletivas, dentro da concepção de que a 
comunicação deve ser vista como ressignificados de sentidos sociais, de acordo com o conceito de 
“Polifonia”, proposta de do linguista russo Mikhail Bakhtin, por meio da mobilização social, enquanto 
estratégias da Promoção da Saúde. 

 
 

Conclusões 
 

No Brasil ainda que os fatores dominantes das arboviroses sejam de natureza climática, de 
modo que a maioria dos casos ocorra durante o verão, não se pode imputar ao clima como sendo a 
única causa da doença, nem mesmo aos vetores, como aparecem nas campanhas sobre as 
epidemias veiculadas nas mídias. Todo processo saúde-doença é multicausada. 

As atividades desenvolvidas baseadas nas concepções da Promoção da Saúde, bem como 
nos conceitos de “Polifonia”, permitiram que as informações, as comunicações e os processos de 
educação em saúde, por meio da mobilização dos sujeitos, consolidassem algumas estratégias de 
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mudanças cotidianas com as pessoas nos cuidados com os seus ambientes na eliminação dos 
criadouros. 

As ovitrampas foram eficientes e permitiram uma maior visibilidade ambiental, mapeando a 
presença dos vetores em diferentes períodos sazonais. 

As estratégias de Promoção da Saúde são realizadas a partir da mobilização comunitária, 
considerando quatro categorias: (1) atividades de (re)conhecimento das realidades vividas pelos 
sujeitos, (2) atividades de educação e saúde, (3) atividades de mobilização comunitária e (4) práticas 
de vigilância ambiental e epidemiológica. 

Desta forma, as atividades de Educação e Saúde, nas escolas e nas comunidades, 
significaram mais do que transmitir informação sobre vetores e suas doenças, mas sim conseguiu, 
respeitando as manifestações interculturais das pessoas em cada lugar, com a sua participação, 
entender atitudes e comportamentos, que possibilitassem outras responsabilidades sociais, enquanto 
cuidados ambientais na eliminação dos criadouros dos vetores. 

Durante as pesquisas e os estudos não ocorreu, oficialmente, nenhum caso de Dengue, 
Chikungunya e Zika no IFTM. Isto parece significativo se considerarmos que durante esse tempo, a 
cidade de Uberlândia, sede município, que está a cerca de 20 km, registrou vários casos. 

Entendemos que este trabalho apresenta relevância pela possibilidade de implantação em 
outras comunidades, pelo baixo custo, eficiência e eficácia, enquanto estratégia da Promoção da 
Saúde. Dada a efetividade desta pesquisa-ação, mobilizando a comunidade para o monitoramento 
dos vetores, a partir da escola, com a participação dos diferentes segmentos, e as estratégias 
adotadas neste trabalho oferecem uma perspectiva e possibilidade de ações a partir dos territórios 
locais no controle de vetores, sugere-se a replicação desta experiência nas demais escolas da cidade 
de Uberlândia e do Brasil. 
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Resumo 
Os riscos e doenças que assolam a população em seu cotidiano devem ser trabalhados também na 
escola. A geografia como a ciência que busca analisar e compreender as transformações 
constituintes da paisagem e do espaço deve contribuir na prevenção destes males, assim a geografia 
da saúde pode atuar neste sentido junto aos estudantes através de práticas e atividades nas quais os 
conhecimentos geográficos básicos e essenciais à formação cidadã se aproximam aos da saúde. 
Portanto, buscamos neste ensaio teórico-metodológico apontar algumas alternativas de sensibilizar a 
população por meio dos educandos, jovens que se tornam disseminadores das informações na 
comunidade em que vivem, contribuindo para o cuidado com as áreas precárias em relação à saúde, 
seja pelo saneamento ambiental, pela poluição ou pela falta de assistência médica. 
Interdisciplinarmente e transversalmente a saúde deve ser trabalhada na escola de maneira 
continuada e integral. Estes conhecimentos são de extrema importância para que o ensino básico no 
país se aproxime cada vez mais da realidade de cada pessoa e a geografia atue ainda mais na 
formação crítica de cada individuo. A educação e principalmente o ensino de geografia devem ser 
entendidos como aliados a prevenção de doenças e a conservação dos ambientes naturais, que são 
indispensáveis à qualidade de vida e de saúde da população local. 
 
Palavras chave: Geografia da Saúde. Ensino de Geografia da Saúde. Educação Básica. Educação 
em Saúde. 
 
 
Abstract 
The diseases and dangers that devastate the population in their days need be worked in the school. 
The Geography as a science that search to analyze how the constituent transformations of landscape 
and space should contribute to the prevention of evils, it can be said that health geography can act in 
this sense with students through the practices and activities of geographical knowledge basic and 
essential to citizen training are close to health. So, we look in this theoretical-methodological essay to 
point out some alternatives of sensitization of the population through students, young people who 
become disseminators of informations in the community in which they live, contributing to care on the 
precarious areas in relation to health. Interdisciplinarily and transversally, the health must be worked 
on in the school in a continuous and integral way.These knowledge are of utmost importance to the 
basic education in the country contributing the reality of each person and an even more in the critical 
formation of each individual. The Basic education and the geography teaching should be understood 
as an ally for disease prevention and conservation of natural environments, which are indispensable to 
the quality of life and health of the local population. 
 
Key works: Health Geography. Teaching of Health Geography. Basic Education. Health in Education. 
 
Introdução 
 

Muitos dos problemas que a sociedade vem enfrentando na contemporaneidade são oriundos 
de processos e momentos diversos da história da humanidade. Neste sentido a educação, ou a 
própria escola é usada para tentar amenizar estas questões por meio das técnicas desenvolvidas 
através da reflexão e da análise. As doenças que muitas vezes assolam a população podem ter 
origem e difusão diversas, mas são sempre centro das atenções de todos. A escola como um dos 
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principias meios de disseminação do conhecimento deve ser um agente importante na manutenção e 
conservação da saúde para as pessoas. A ciência geográfica, por meio da geografia da saúde pode 
ser uma forma eficaz de contribuir com a qualidade de vida da população.  

Partindo do pressuposto de que a saúde é pouco abordada em nossas escolas e que a 
geografia pode ser uma disciplina indispensável na superação desta realidade, buscamos propor 
neste trabalho, alternativas para que a geografia da saúde possa ser trabalhada no ensino básico. A 
escola em nossos dias necessita ser um local onde as pessoas aprendam a conviver com seu meio, 
muito além de estudar os fenômenos e acontecimentos do oriente, a escola brasileira, e 
principalmente a geografia ensinada no Brasil precisa compreender o cotidiano das pessoas, os 
estudantes necessitam entender as dinâmicas e contradições presentes em sua cidade e em seu 
bairro.  

Como contribuição a essa necessidade, elaboramos este ensaio teórico-metodológico, que se 
fundamenta em propostas de intervenções a serem aplicadas futuramente em nossas atividades do 
estágio curricular obrigatório. Este levantamento de ideias e temas se concretiza a partir da 
necessidade percebida de que o ensino de geografia também seja um aliado na prevenção de 
doenças. Neste ensaio propomos algumas atividades que poderão auxiliar os educadores de 
geografia em suas práticas docentes. Buscando superar a metodologia enfadonha e clássica que o 
ensino de geografia no país apresenta e aproximando os temas ensinados na escola com a realidade 
local de cada estudante. 

Para tanto, iremos discutir algumas propostas de ensino da geografia, tendo como tema 
transversal à saúde.  Partindo sempre da reflexão dos atores locais (estudantes) sobre os problemas 
que os cercam propomos discussões sobre dados, imagens, textos que aproximem a problemática da 
saúde urbana do ensino da geografia. Propondo metodologias que estimulem e sensibilizem os 
estudantes a compreenderem melhor seu habitat e as possíveis formas de melhorar as condições de 
vida do local. Transformando esses atores jovens em multiplicadores de informação nas 
comunidades, difundindo a problemática e ajudando a mitigá-la. Esses atores serão os principais 
responsáveis por buscar mecanismos que ajudem a melhorar a qualidade de vida local.  

Assim, o ensino de geografia na educação básica também deve assumir seu caráter de 
sensibilização e formação de opiniões. Ao observarmos os diversos casos de doenças despertamos 
no sentido das escolas se movimentarem para tentar melhorar a qualidade de vida da população 
local. A Geografia da Saúde, e a preocupação ambiental, deve assumir esse papel de mostrar a 
população o quanto eles estão sendo afetados pela falta de políticas públicas direcionadas a 
qualidade de vida da população. Estas politicas devem ser pautadas em princípios e meios coletivos, 
que assegurem o bem estar da população como um todo e fundamentadas nas necessidades que a 
população local enfrenta com relação à qualidade de vida dos agentes que constituem as 
comunidades.  

 
 

A Emergência da Geografia da Saúde na Educação Básica 
 
 A ciência geográfica desde sempre preocupou-se em entender a dinâmica de interação do 
ambiente físico com o homem. Neste sentido, nos deparamos com diversos caminhos que a 
geografia trilhou até se firmar como a conhecemos hoje. Esta é uma ciência que se caracteriza pelo 
estudo dos diversos fenômenos resultantes da interação do ser humano com os meios físicos e 
naturais que o circundam como nos aponta Moraes (1994) ao mostrar que o objeto da ciência 
geográfica passa por diversas interpretações, mas que para constituir-se firmemente como campo 
cientifico é preciso a interação do homem com o meio. Como nos aponta também Santos (2014) se 
referindo ao antigo objetivo central da analise geográfica que era a paisagem, hoje o autor já define 
este objetivo como uma categoria, que juntamente com as demais constituem o conhecimento 
geográfico.  
 Compreender os movimentos, escalas e percepções que compõem a paisagem são um dos 
objetivos da geografia escolar no Brasil, como nos indica os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(BRASIL, 1998). Por meio desta obrigatoriedade do desenvolvimento crítico dos estudantes sobre a 
paisagem é que podemos compreender como o ensino de geografia tem se desenvolvido no país. 
Esta analise se dá a partir do conhecimento empírico dos estudantes e das interpretações que os 
mesmos devem ser capazes de desenvolver ao analisar, por exemplo, o espaço onde vivem que 
pode ser sua própria cidade, seu bairro ou sua rua. É por meio da experiência local e cotidiana que os 
educandos serão capazes de compreender melhor os diversos mecanismos e influencias que regem 
o nosso mundo globalizado.  
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É na escola que os saberes e conhecimentos adquiridos durantes diversos momentos da 

história do homem se materializam e se transformam em objeto podendo ser trabalhados e 
adequados. Neste sentido, a escola pode ser vista de acordo com Freire (1993) como um local onde 
o cidadão torna-se livre por meio do conhecimento que adquire. Assim, também na construção e 
manutenção das cidades a educação assume um papel ímpar, de acordo com o que nos aponta 
Cavalcanti (2012). A cidade necessita da escola para que esta possa ser um espaço onde os 
cidadãos tenham uma vida digna. 

Assim sendo, a escola necessita assumir um papel crítico da realidade em que está inserida. 
Para tal utopia, o estudo da cidade e do bairro são peças chaves para que possamos compreender a 
dinâmica social em que a escola se insere como nos aponta Cavalcanti (2012). Entendendo assim, as 
segregações e divergências que são típicas destes espaços somos capazes de compreender 
também, as doenças que assolam a população. Para tanto, é essencial que estudemos as doenças 
que são comuns em alguns locais, investigando a gênese destes males, aos quais se dão pelo 
saneamento ambiental inadequado, pelo cultivo de animais em áreas urbanas, ou pela própria 
poluição, compreendendo como estes podem interferir na qualidade de vida da população local.  
 Uma das áreas do conhecimento científico que hoje busca relacionar os problemas oriundos 
da falta de saneamento ambiental com a ciência geográfica é a saúde urbana, ao qual segundo 
Guimarães (2001) é de essencial importância uma vez que as questões de saúde se concretizam na 
cidade, é no meio urbano que muitas das Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental 
Inadequado (DRSAI) de acordo com a classificação de Costa, et al. (2002) se concretizam. De outra 
maneira é também nas cidades que as pessoas geralmente procuram o tratamento para as 
enfermidades, recorrem aos serviços de urgência ou até mesmo um simples atendimento médico. 
 A cidade que se apresenta como causadora de tantos problemas e conflitos também 
necessita apresentar um caráter educador e que possa amenizar as contrariedades existentes neste 
espaço. Assim, Cavalcanti (2012) busca mostrar como a escola influencia a cidade, estabelecendo 
relações que necessitam ser efetivadas para que ocorra um adequado funcionamento do espaço 
urbano. Este funcionamento se realiza a partir do momento que a escola se percebe como agente 
formador da realidade de cada cidade. A produção dos centros urbanos passa pelo processo de 
formação de seus cidadãos, desta maneira, rompendo o caráter bancário da educação, de acordo 
com Freire (2016), os estudantes tornam-se peças fundamentais e atuantes no processo de 
ensino/aprendizado, podendo causar uma revolução no espaço urbano, através da prática 
pedagógica. 
 Partindo da hipótese de que a Geografia da Saúde é pouco explorada por docentes e livros 
didáticos na educação básica, embora se apresente como conteúdo norteador nas matrizes 
curriculares da educação. Buscamos neste trabalho elencar questões relacionadas à saúde e como 
este tema necessita ser estudado e analisado de maneira a contribuir com a melhoria das condições 
de vida e habitação, asseguradas a todos cidadãos em constituição. Muitas vezes desassistidas por 
parte das políticas públicas locais, algumas comunidades se tornam vulneráveis e propícias às 
doenças que na ausência de saneamento se manifestam. Guimarães (2001) fala sobre a contribuição 
que a pesquisa geográfica pode desempenhar neste sentido, mostrando que os dados e propostas 
aqui elencados possam subsidiar o trabalho de educadores em relação às práticas de sensibilização 
dos educandos e sua relação com a saúde das comunidades, sem isentar a responsabilidade do 
Estado em propor meios para viabilizar essa qualidade de vida.  
 A saúde e o meio ambiente estão dispostos como temas transversais e interdisciplinares nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998). Devido a sua abrangência e importância, não é 
mais suficiente tratarmos destes conteúdos apenas nas disciplinas de Ciências e Biologia. Os temas 
transversais apresentam dentre os “critérios para defini-los e escolhe-los (...) a urgência social, 
abrangência nacional, possibilidade de ensino e aprendizagem no ensino fundamental, além 
favorecer a compreensão da realidade e a participação social.” (Idem, p. 25 e 26).  

Por meio da analise e compreensão dos temas e conceitos obrigatórios elencados nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) para o ensino de geografia, descobrimos a 
transversalidade da saúde nas disciplinas da Educação Básica, de acordo com a Figura 1. A saúde é 
um conteúdo muito abrangente, que necessita ser tratado de maneira integrada com todas as 
disciplinas, relacionando-as com os conteúdos principais.  
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Figura 1 - A Transversalidade da Saúde como Conteúdo nas Disciplinas da Educação 

Básica 

 
 
 
 

 
Como ilustrado na figura 1, os temas e conceitos que dizem respeito à saúde devem ser 

trabalhados por todas as disciplinas estudadas na educação básica, tal prática é essencial para a 
prevenção de algumas doenças, e mais ainda no que diz respeito aos conteúdos referentes ao ensino 
de geografia, as doenças que estão mais relacionadas com as dicotomias e segregações presentes 
nos espaços urbanos. Assim, a saúde deve ser vista na educação pelo caminho da prevenção. A 
saúde apresenta possibilidades em várias áreas do conhecimento cientifico, principalmente quando 
refere-se à prevenção de doenças. A escola pode ser entendida, assim, como um local onde se 
desenvolvam atividades e conteúdos referentes a saúde da população que integra a comunidade 
escolar.  

É muito comum durante o verão ou sempre que ocorre algum surto epidêmico em algumas 
regiões do país que as escolas se mobilizem e busquem alternativas de ajudar no combate por meio 
de atividades e projetos voltados para um tipo de doença específico e durante apenas um momento 
do ano, como é o caso do programa Zika Zero do Ministério da Saúde, que propõe algumas 
atividades e estabelece uma competição entre as escolas, sobre os projetos de combate que cada 
instituição desenvolve. Além destes podemos citar os diversos temas que a cada ano os educadores 
da área de ciências e biologia se debruçam com relação a estas doenças, desenvolvendo um projeto, 
uma feira ou mostra de conhecimento que envolva toda a comunidade escolar. Estas são ações 
importantes, porém mínimas quando comparadas com o real objetivo da escola e de como seria 
eficiente se de maneira interdisciplinar o tema da saúde fosse trabalhado continuada e 
transversalmente aos conteúdos obrigatórios de cada disciplina.    

O ensino da geografia da saúde na educação básica pretende uma nova forma de pensar e 
ensinar a geografia. Não é suficiente o bastante, tratar das questões de saúde em momentos isolados 
enfocando apenas uma doença. A escola necessita despertar para seu papel como formadora de 
pessoas críticas, capazes de compreender os diversos problemas que os circundam. A geografia da 

A Saúde se apresenta como um tema transversal e deve ser utilizado por todas as disciplinas, 

sempre partindo dos conteúdos básicos, permeando os específicos temos as questões de saúde 

que devem ser trabalhadas de maneira integral e interdisciplinar. Fonte: BRAGA (2015). p. 47.  
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saúde se mostra como uma maneira do educador ensinar o conteúdo básico e relaciona-lo com as 
questões de saúde que são tão marcantes no cotidiano dos educandos.  
 Mesmo que a formação profissional dos educadores de geografia no Brasil não contemple 
temas referentes à geografia da saúde e nem tão pouco em nosso currículo nacional, Braga (2015) 
afirma que este ramo da ciência geográfica encontra-se contemplado tanto no currículo, como nos 
livros didáticos, de maneira indireta e não é abordada convenientemente, em virtude da ausência de 
formação continuada. Esta situação necessita ser superada, uma vez que tal tema e tantos outros 
são essenciais à formação crítica dos estudantes da educação básica, pois estes discentes vivem e 
sofrem sem compreender que algumas das doenças que os acometem estão relacionadas mais às 
deficitárias políticas públicas do que a fenômenos aleatórios, causados de maneira natural. 

 
   
A Geografia da Saúde como um meio para o ensino de Geografia 

 
Por meio da observação empírica dos espaços onde o saneamento ambiental é inadequado e 

a poluição do ar ou dos recursos hídricos já causam doenças em níveis alarmantes são perceptíveis 
às más condições de vida dos habitantes dessas áreas. As pessoas apresentam chances maiores de 
contrair doenças, por estarem em áreas precárias do ponto de vista da qualidade ambiental. Porém é 
necessário que estes problemas sejam revelados e compreendidos por meio de práticas docentes em 
que de maneira integrada, contínua, sistemática e empírica se fundamentem aprimorando a prática. 
Por meio desta, buscamos propor alternativas para que a geografia da saúde possa ser trabalhada 
em sala de aula. 

Sugerimos atividades e oficinas que sensibilizem os estudantes para compreenderem como 
as políticas públicas, ou a ausência delas, influenciam na ocorrência de algumas doenças e como 
estas mesmas podem ser evitadas. Partindo de uma abordagem qualitativa e quantitativa, poderão 
ser utilizados dados obtidos em órgãos e agências oficiais tais como a secretária de saúde do 
município ou do estado com seus órgãos responsáveis, além do banco de dados oficiais como o 
IBGE, DATASUS, Trata Brasil, OPAS, dentre outros,  e com base neles construirmos nossa 
problemática de ensino e intervenção. Dessa forma, o ensino da geografia pode exercer o papel de 
formador de uma sociedade mais crítica de sua realidade, alertando e sensibilizando os estudantes 
por meio dos dados locais, que comprovem o quanto as comunidades estão sendo negligenciadas 
pelo poder público, como a falta do saneamento ambiental adequado pode ser prejudicial à 
população, e como esses próprios atores contribuem para agravar ou melhorar as condições de vida 
local. 
  No ensino de geografia, a saúde deve ser tratada de maneira conjunta com outras disciplinas 
e ligada principalmente ao cotidiano dos estudantes, como visto anteriormente. Com o interesse 
voltado para os conteúdos básico da ciência, as doenças podem ser tratadas de maneira paralela aos 
assuntos comuns. Os temas relacionados à geografia da saúde estão colocados no currículo nacional 
de maneira transversal, principalmente nos conteúdos referentes aos temas elencados na tabela 1. 
Estes assuntos estão inteiramente ligados às questões de saúde pública e necessitam serem 
entendidos de maneira integral e ligada as doenças que os acometem na própria comunidade. Os 
educadores devem ser sensíveis à ligação constante entre tantos conceitos geográficos com as 
questões relacionadas à saúde.    
 

Tabela 1 - Conteúdos de Geografia Relacionados à Saúde na Educação Básica 
 

 

 

Água: uso e conservação 

O tratamento da água e sua conservação são 
essências a saúde pública. Uma vez que este 
recurso natural é um dos mais importantes 
para a manutenção da vida e que se poluído 
ou contaminado pode provocar doenças 
sérias, como as diarreicas.  

 

Problemas do Espaço Rural: Contaminação 
dos Recursos Naturais 

Os Recursos Naturais, tais como os alimentos 
e a água são essenciais à manutenção da 
saúde humana, entretanto uma vez que estes 
são contaminados geram prejuízos à saúde 
da população.  
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Geografia da População: análises estatísticas 
do IDH, expectativa de vida, População 

Economicamente Ativa – PEA 

Ao realizarmos uma abordagem populacional 
é importante que o educador consiga 
intermediar o conhecimento mostrando aos 
educandos como os dados sobre a saúde 
humana também podem demonstrar faces 
diversas da qualidade de vida, como os 
surtos epidêmicos do continente africano.  

 

Espaço Urbano: macrocefalia urbana e 
saneamento ambiental 

A precariedade do saneamento ambiental é 
um dos principais causadores das doenças 
que afetam a população, como a dengue e 
outras que são transmitidas por mosquitos 
vetores.   

 

Globalização: A Interação entre os povos 

A globalização também pode ser considerada 
um “vetor” para algumas doenças, uma vez 
que a integração global pode ocasionar a 
transmissão de epidemias em escala global. 
Como as epidemias que por meio de viagens 
internacionais podem ser transmitidas. 

 

Questão Ambiental e os Desafios do 
Desenvolvimento Sustentável 

A questão ambiental de várias regiões do 
globo terrestre está relacionada à saúde e 
qualidade de vida da população, por se tratar 
de um fator determinante na prevenção de 
doenças. Principalmente nestes dias em que 
a poluição tem causado tantos males. 

 

Climas Terrestres 

Os Climas de muitas regiões da Terra podem 
propiciar o surgimento e a manutenção de 
doenças, como as transmitidas por insetos 
vetores na região equatorial. 

 

Os Tipos de Relevo e sua relação com a 
Habitação 

A Compreensão dos tipos de relevo pode 
auxiliar na prevenção de mortes e doenças 
causadas por desmoronamentos e desastres 
naturais. Bem como nas doenças causadas 
pela contaminação dos solos. 

 

Os Tipos de Vegetação no Mundo 

As plantas são essenciais no tratamento das 
doenças. Muitas apresentam capacidades de 
cura e devem ser utilizadas pela população. 

A Saúde é um tema interdisciplinar que a geografia deve também se apropriar, sendo capaz de auxiliar na 
prevenção de muitas doenças, por meio da relação didática que o educador deve ser capaz de 
estabelecer com o conteúdo e sua importância social. Fonte: BRASIL, 1998. Adaptado. 

Existem diversos temas da geografia que estão relacionados de alguma maneira com a 
saúde. Os Parâmetros Curriculares Nacionais indicam caminhos para que se desenvolva o ensino de 
geografia no Brasil, e por meio destas diretrizes elaboramos a tabela 1 que serve para 
compreendermos como o ensino de geografia com seus conceitos básicos estão relacionados com as 
questões de saúde. De outra maneira é importante que cada educador seja capaz de interpretar os 
conteúdos de forma a estabelecer sempre essa ponte, fazendo com que o tema transversal da saúde 
deixe de ser trabalhado de forma pontual e motivado apenas por um surto epidêmico, mas algo 
contínuo e interligado com a vivência cotidiana de cada educando. 
 É importante que os problemas enfrentados no bairro onde os estudantes moram sejam 
trabalhados em sala de aula. É por meio da vivencia cotidiana, que os educandos conseguem 
assimilar e compreender melhor os conceitos e categorias cientificamente ensinados na escola. Mas 
como sabemos, nem sempre o ensino de geografia apresenta a criticidade suficiente em relação aos 



 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1000 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
aspectos sociais e políticos que estão presentes na sociedade. Por exemplo, quando a escola adota 
um discurso de que a geografia é uma disciplina decorativa e enfadonha, neste sentido Lacoste 
(1998) chama de uma enumeração de elementos ou conhecimentos que ligados entre si pelos 
diversos tipos de raciocínios se reduzem a uma maquiagem do verdadeiro sentindo da ciência 
geográfica que era a guerra e a organização do Estado. Que nos dias atuais já não serve para 
compreender os diversos processos que vivemos. 
 A geografia escolar no Brasil passou por diversos momentos, partindo desde um método mais 
clássico, ao qual costumamos chamar de tradicional, em que se baseava principalmente no 
enaltecimento do estado nação, próprios da época da ditadura no país, passando por uma grande 
reformulação, até chegarmos ao conhecimento mais crítico, numa época marcada por fortes e 
constantes avanços da ciência geográfica no Brasil, principalmente por meio da obra de diversos 
geógrafos reconhecidos nacionalmente.  

Um grande avanço nas políticas educacionais no país foi a Lei n. 9394/96 (LDBEN) que 
determina as diretrizes e bases para a educação nacional, reafirmando assim, o caráter educacional 
assegurado por lei para todos. Mesmo que durante os anos, esta lei tenha sido revista e alterada em 
muitos pontos, mesmo assim ela não deixa de significar um avanço importante para educação do 
Brasil. Apesar de hoje vivermos tempos incertos, com todos os congelamentos que vêm ocorrendo na 
educação do país é importante que não esqueçamos o real sentido da educação, que é conduzir os 
estudantes, por meio da mediação do conhecimento, ao caminho do entendimento e da ciência.  
 Com a definição dos Parâmetros Curriculares Nacionais que surge por meio da criação da 
LDBEN podemos pensar em trabalhar os conceitos diversos da saúde na educação básica. Este 
período se firma de maneira ainda mais forte pelo uso de tecnologias na geografia, é por meio do uso 
de geotecnologias que hoje podemos estudar e buscar alternativas de perceber as diversas doenças 
oriundas do saneamento ambiental inadequado, ou de áreas poluídas. As imagens de satélite hoje 
em dia são essenciais para os estudos de áreas contaminadas ou em riscos devido a poluição. O 
cruzamento de dados das áreas de maior registro de doenças com as mais contaminadas ou as que 
apresentam o saneamento ambiental inadequado podem resultar em mapas que auxiliam os 
estudantes na compreensão da realidade local.  

Hoje em dia a escola não consegue mais negligenciar tantos conteúdos vivenciados no dia-a-
dia pelos estudantes, este é também o caso das várias doenças que acometem nossos estudantes 
principalmente nos lugares em que habitam. Assim, buscamos elencar algumas propostas para se 
trabalhar no ensino de geografia com a saúde. Estas propostas se firmam a partir de nossas 
experiências e vivencias em sala de aula, por meio da interligação dos temas abordados na geografia 
e da necessidade de uma atenção integral e permanente com as doenças, por meio da escola.  
 
 
Propostas de Aplicação da Geografia da Saúde na Educação Básica 
 
 Como fora mostrado anteriormente, é essencial que os jovens e adolescentes compreendam 
a gênese dos diversos problemas com relação a saúde que os acometem em seu dia-a-dia. Desta 
maneira, buscamos por meio de algumas experiências nas escolas e de conversas com alguns 
docentes elaborar propostas de intervenção em sala de aula com base em alguns conceitos da 
geografia da saúde. Para o desenvolvimento destas atividades é essencial que estas apresentem um 
caráter lúdico e significativo para os estudantes, o que segundo Zabala (1998) se dá por meio da 
valorização dos conhecimentos prévios, garantindo a significância e a funcionalidade, dos conteúdos. 
Superando assim, a tradicional educação bancaria, onde o estudante passa a fazer parte também do 
conhecimento que está sendo construído.   
 
Proposta 1 – Conhecer os Dados e Estatísticas para compreender a própria vida 
 

Com o intuito de sensibilizar a comunidade escolar, é essencial que os estudantes tenham 
conhecimento dos números estatísticos de ocorrência das DRSAI no local onde vivem, fazendo com 
que através dos números e dados reais toda a comunidade perceba os riscos a que estão 
submetidos. Muitas vezes estes riscos estão mais relacionados as políticas públicas que não 
assistem eficazmente as necessidades da população e de outra maneira também se apresenta pelo 
descuido das próprias pessoas, como a proliferação do mosquito da dengue (aedes aegypti).  

Assim, propomos que por meio de uma conversa em sala de aula, que o próprio educador 
apresente aos estudantes os dados da ocorrência de doenças e do saneamento ambiental durante os 
últimos anos no bairro em que a escola esteja inserida. Estes dados podem ser adquiridos através 
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das próprias secretarias do município, além dos bancos de dados do IBGE e do DATASUS. Com esta 
atividade os estudantes poderão compreender com mais clareza a realidade da saúde no local em 
que vivem. 

Para que esta atividade seja desenvolvida é essencial que o educador seja capaz de romper 
com o paradigma tradicional e mais ainda, de acordo com o que nos aponta Freire (1993) tenha 
consciência de seu papel, sendo capaz de realizar uma avaliação de sua metodologia e perceba que 
seu papel como educador também diz respeito à sensibilização dos estudantes para que percebam a 
necessidade de políticas públicas eficazes que garantam seus direitos. Desta maneira, o educador 
passa a influenciar os estudantes levando-os a refletirem sobre até que ponto suas vidas e estão 
relacionadas as políticas públicas de moradia e habitação, principalmente nas áreas periféricas das 
zonas urbanas.  

De uma forma mais prática, é importante que o educador também planeje uma visita de 
campo a um local onde possa ser observado o esgoto escorrendo a céu aberto, ou a alguma área de 
saneamento precário, dentro do próprio bairro, que muitas vezes podem estar localizados no entorno 
da própria escola, conforme sugerimos no plano de aula do quadro 1. Mostrando assim, que toda 
falta ou precariedade de saneamento ambiental geram males imensos à população, ao meio 
ambiente e consequentemente a saúde e bem-estar dos habitantes do bairro. 
 

Quadro 1 - Plano de Aula 

Disciplina: Geografia 
Série: 3º ano do ensino médio 
Número de aulas: Oito ( 8 ) aulas 
Conteúdo: Os Problemas da Urbanização 
Objetivo: Estudar os dados estatísticos que mostram os problemas urbanos presentes no bairro em 
que a escola se insere, relacionando-os com o numero de ocorrência de doenças do entorno da 
escola. 
Recursos Pedagógicos: Tabelas, textos, quadro branco, Datashow, atividade de campo, atividade 
escrita, câmeras fotográficas, celulares, fotografias e noticias. 
Procedimentos Metodológicos: Nas duas primeiras aulas serão apresentados os dados de 
ocorrência das DRSAI no bairro em forma de tabelas e a relação das áreas que apresentam 
irregularidades no saneamento ambiental. Os estudantes observarão estes dados e depois em 
conjunto iremos interpretar estes dados. Em casa os educandos irão pesquisar sobre a origem e 
transmissão das doenças debatidas na aula anterior, bem como registrar por foto áreas que 
apresentam possibilidades de contribuir para a ocorrência de doenças e nas duas aulas seguinte 
sejam apresentados por eles cada uma das doenças e as áreas mais precárias do bairro. Em outras 
quatro aulas, iremos nos dirigir a um dos locais registrados pelos estudantes para observamos na 
prática os locais e compreendamos como a irregularidade no saneamento ambiental afetam as 
condições de vida da população e pode contribuir com as doenças. 
Avaliação: Será avaliada a participação dos estudantes em todas as atividades, bem como um 
trabalho escrito, com registro do que foi observado na atividade de campo, relacionando-os com os 
conteúdos trabalhados em sala de aula. 

 
 Para se trabalhar a geografia e a saúde é indispensável que o educador prepare com atenção 
as atividades que serão desenvolvidas, como sugerimos nos quadros 1 e 2. O planejamento é 
essencial em qualquer prática pedagógica, inclusive as relacionadas com a saúde, uma vez que este 
tema é pouco trabalhado nas escolas e pode apresentar estranheza por parte dos estudantes. A 
melhor forma de superar estes obstáculos é por meio do desenvolvimento de atividades ligadas a 
vivencia dos mesmos, que seja algo lúdico e significativo, como a atividade de campo ou alguma 
outra pratica que fuja ao convencional e tradicional método de ensino, decorativo e enfadonho.     
 
Proposta 2 - Os mapas mentais e a geografia da saúde  
 

Sugerimos para que os educadores possam trabalhar a geografia da saúde na sala de aula, o 
uso de mapas mentais. Estes mapas geralmente são representações do vivido, são as referências 
que guardamos ao longo de nossa história com os lugares experimentados, e que ficam guardados 
como recordação em nossas mentes. Esta metodologia pode ser trabalhada de maneira integrada 
com o conteúdo de cartografia, fazendo com que os educandos sejam capazes de perceber as 
precariedades do local onde vivem e representá-las cartograficamente.  
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     Pode ser solicitado aos estudantes que produzam um mapa mental de seu bairro, rua, ou de um 
local específico destacando no mapa as áreas com saneamento mais precário, esgotos a céu aberto 
dentre tantas outras irregularidades que contribuem para ocorrência de doenças. Ao representar a 
realidade vivida por cada estudante estes se tornam capazes de compreender os limites da 
prevenção de doenças e da necessidade de manter sempre os espaços limpos. 
    Este método pode ser muito útil no sentido de estimular os estudantes a pensar melhor o bairro. 
Assim os estudantes de maneira integrada treinam os conhecimentos cartográficos e iniciam a se 
preocupar com os problemas referentes ao bairro e a suas próprias vidas. No fim desta atividade, o 
educador pode com base nos mapas dos educandos elaborar um mapa do bairro inteiro, ressaltando 
o ponto de vista de todos num único mapa, gerando um panorama geral de áreas de risco no bairro 
em que a escola está localizada.  
 Para o desenvolvimento deste trabalho o educador poderá contar com o auxílio de um Agente 
de Controle de Endemias (ACE) ou o Agente Comunitário de Saúde (ACS) do próprio bairro onde a 
escola está inserida, já que de acordo com o Caderno de Vigilância Epidemiológica (BRASIL, 2013) 
este é um dos recursos necessários para a prática de cuidado e atenção das áreas mais 
preocupantes.  Estes profissionais ajudam no combate e controle de doenças, na maioria das vezes 
eles constroem um mapa mental de toda a área de sua atuação e depois transcrevem em forma de 
croquis. O ACE ou ACS poderá contribuir com este tema contando aos estudantes suas experiências 
além de auxiliar na construção dos mapas mentais ele poderá apresentar aos educandos seus 
croquis, definindo inclusive os tipos de doenças que são mais comuns em cada região. Seguindo os 
paços que propomos no planejamento de aula do quadro 2. 
  

Quadro 2 - Planejamento de Aula 

Disciplina: Geografia 
Série: 6º ano do ensino fundamental 
Número de aulas: Quatro ( 4 ) aulas 
Conteúdo: Uso da Cartografia na vida das pessoas. 
Objetivo: Estudar a importância da cartografia para a compreensão da sociedade e da população 
local. 
Recursos Pedagógicos: Quadro branco, Datashow, croquis, mapas, computadores, cartolinas. 
Procedimentos Metodológicos: Num primeiro momento em duas aulas, será apresentado aos 
estudantes o que são os mapas mentais, qual sua importância, além de debatermos também, sobre 
os vários problemas que as áreas com saneamento e condições de habitação precárias podem 
afetar a vida da população. Durante o caminho de casa a escola os estudantes deverão observar a 
paisagem por onde passam, ressaltando as áreas onde correm esgotos a céu aberto ou são jogados 
em rios, para que nas duas aulas seguintes, após uma palestra com o ACE ou ACS elaborem os 
mapas mentais de cada um. E comparemos com os croquis desenvolvidos pelo palestrante em seu 
trabalho no bairro. 
Avaliação: Avaliaremos a participação dos estudantes em todas as atividades, bem como a 
produção do mapa mental.   

 
 Para tal atividade o educador deverá ter uma experiência previa do bairro em que escola se 
insere, possuindo também um mapa mental desta região. Ao se trabalhar os mapas mentais, é 
importante que os estudantes tenham tido algum contato com assuntos relacionados à geografia da 
saúde, tais como as doenças ocasionadas pela falta de saneamento ambiental, contaminação da 
água, do solo ou do ar, é ainda importante que o educador seja capaz de mediar este conhecimento, 
através de sua formação e capacidade critica de analisar o espaço geográfico. Por meio da 
experiência com o bairro e com o cotidiano dos educandos, será possível a elaboração dos mapas 
mentais que contribuíram para o conhecimento das áreas de maior risco e para que ações sejam 
desenvolvidas pelos próprios jovens moradores do local, com a participação de toda a comunidade 
buscando solucionar os problemas que ocasionam doenças.  
 
 
Considerações Finais 
 
 A aproximação do conhecimento científico com o conhecimento empírico é essencial no 
ensino de geografia. Transpor os conhecimentos de maneira a conciliar o conhecimento dos 
estudantes, principalmente os relacionados com o bairro e a cidade em que estão inseridos, faz com 
que o conhecimento científico seja mais prazeroso e menos distante da realidade. Sobre esta 
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metodologia a geografia escolar se tona uma possibilidade para o combate e prevenção de doenças. 
Por meio da geografia da saúde os educadores e geógrafos conseguem compreender o espaço 
vivido pela ótica das desigualdades e iniquidades que são típicas de nossas sociedades.  
 O ensino da geografia da saúde na educação básica é uma possibilidade que pretende 
auxiliar a população por meio dos estudantes na prevenção de doenças. O estudo e analise dos 
dados estatísticos das doenças no próprio bairro ou cidade ajuda os estudantes a desenvolverem o 
senso crítico indispensável a todo cidadão que busca contribuir com a sociedade. Por meio do 
contato com informações do cotidiano os educandos compreendem as desigualdades marcantes de 
sua comunidade. E ao produzirem mapas das áreas com condições de saneamento precário e 
poluição os estudantes desenvolverão o conhecimento espacial das áreas menos eficientes para a 
moradia, no próprio local onde habitam.  
 A escola tem um papel fundamental na prevenção de doenças, uma vez que este centro de 
formação e dispersão dos conhecimentos atua como formadores do pensamento e de ideias da 
sociedade. Compreender o papel que cada educando deve desempenhar em sua comunidade é 
fundamental. Esta é a função do conhecimento geográfico, formar cidadãos críticos capazes de 
perceber a realidade que os cercam. O ensino de geografia da saúde pode desempenhar este papel 
através da compreensão dos fenômenos geradores das doenças.  
 Como os temas referentes a geografia da Saúde não são tão abordados na educação básica, 
é preciso que os educadores estejam atentos a sempre que considerarem oportuno realizar a ponte 
entre os temas relacionados a saúde e a conteúdos comuns ao ensino geográfico. Esta metodologia 
não deve ser vista como fim do processo pedagógico, mas como um meio. É a partir da compreensão 
das doenças que o ensino de geografia poderá auxiliar na prevenção das mesmas, tornando os 
estudantes, agentes transformadores da realidade em que estão inseridos atuando na própria 
comunidade em que moram.  
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Resumo 
O presente trabalho objetiva apresentar enfoque educacional em uma escola estadual no município 
de Teodoro Sampaio-SP, para levar aos alunos conhecimento sobre a importância sanitária das 
moscas sinantrópicas no meio ambiente, como vetores de agentes infecciosos. As atividades 
consistiram em ações educativas juntamente com a captura de moscas para interação com os 
alunos. Captura realizada por meio de armadilhas elaboradas com garrafas “PET” tendo em seu 
interior isca com fígado bovino e peixe, sendo as moscas identificadas em microscópio 
estereoscópico. Paralelamente, atividades com os alunos, como plantio e replantio de árvores, 
elaboração de redações e desenhos e “paródia”, conforme seu nível educacional. Também palestras 
sobre moscas sinantrópicas, higiene, resíduos domésticos, para a comunidade escolar e seus 
familiares. Os trabalhos dos alunos foram expostos para discussão e consciência ambiental. Os 
prêmios aos trabalhos e a colaboração da direção foi fundamental para o êxito da execução das 
atividades. Concluiu-se que houve sensibilização dos estudantes, levando-os a uma contínua reflexão 
para mudança de hábitos, aplicando-se a educação ambiental, mormente educação em saúde para 
prevenção de doenças. O retorno da pesquisa à sociedade e aos alunos como função ecológica 
esclarecedora, foi ferramenta para formar, orientar e conduzir seu desenvolvimento. 
 
Palavras chave: Moscas sinantrópicas. Vetores de enfermidades. Saúde pública. Desenvolvimento 
da aprendizagem. 
 
 
Abstract 
This paper aims to present an educational approach in a state school in the municipality of Teodoro 
Sampaio-SP, to bring to students knowledge about the sanitary synanthropic flies importance in the 
environment, as vectors agents of Infectious diseases. The activities took place in the period from 
2012 to 2013 and consisted of educational actions along with the capture of flies for interaction with 
students. The capture was carried out by means of traps made with PET bottles with bait and bovine 
liver in the interior, being the filies identified under a stereoscopic microscope. At the same time, 
activities were carried out with the students, such as planting and replanting trees, drafting and  
"parody" and logo, according to their educational level. There were also lectures on synanthropic flies, 
hygiene, household waste, both for the school community and for their families. The students' work 
was exposed for discussion and environmental awareness. The prizes for the work and the 
management collaboration was fundamental for the successful execution of the activities. It was 
concluded that there was a sensitization of students, leading them to a continuous reflection to change 
habits, applying environmental education, especially health education for disease prevention. The 
return of research to society and to students as an enlightening ecological function was a tool to form, 
guide and lead their development. 
 
Key works: Synanthropic flies. Disease vectors. Public health. Learning development.  
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Introdução 

 

A ordem dos dípteros, que inclui os muscídeos, popularmente conhecidos como moscas, 

compreende 150 mil espécies descritas. Constituem uma das populações de insetos cosmopolitas 

mais abundantes na Terra, com adaptação a diversos nichos ecológicos e diferentes habitats 

(BORROR; DELONG’S, 2005; PAPE; BICKEL; MEIER, 2009). 

Geralmente, os ovos das moscas são depositados em matéria orgânica de origem vegetal e/ou 

animal em decomposição (fermentação ou putrefação), como fezes e carcaças de animais, lixo doméstico 

e em terrenos baldios, lixões a céu aberto, onde as larvas se desenvolvem (GREENBERG, 1973).  

Algumas espécies de moscas são consideradas sinantrópicas, pois sobrevivem à custa de 

resíduos orgânicos provenientes da ação humana, tornando-os um dos principais recursos para 

alimentação e reprodução (GIUFFRIDA et al., 2014). São comuns em ambientes com condições sanitárias 

precárias, onde costumam entrar em contato com resíduos contaminados com agentes infecto-parasitários 

que acometem humanos e animais. Nessas condições, passam a atuar como vetores mecânicos de várias 

enfermidades, principalmente gastrointestinais (KEIDING, 1986; GRACZYK et al., 2001).  

Além disso, esses insetos dípteros muscóideos estão sempre pousando livremente sobre 

objetos (fogão, mesas, pias, etc.) em que se encontram os alimentos, e, consequentemente, 

contaminando-os por meio de seus vômitos e fezes. Assim, sua importância como transmissores de 

doenças é muito evidente pelo fato de frequentarem interior de residências, escolas, restaurantes e 

similares, após alimentarem-se de dejetos em ambientes insalubres (CARRERA, 1991). 

As moscas sinantrópicas das famílias Calliphoridae (A) Muscidae (B), Fanniidae (C) e 
Sarcophagidae (D) (Figura 1), comparadas às outras espécies endêmicas no Brasil, são as mais 
importantes e estudadas. Esses insetos se tornam um problema quando suas populações 
aumentam muito, o que frequentemente acontece em regiões de clima mais quente, quando o seu 
desenvolvimento e a ovogênese são acelerados, propiciando o sincronismo de numerosas gerações 
diferentes em um mesmo local. Densidades populacionais aumentadas tendem a facilitar a 
dispersão e a invasão de domicílios e propriedades pelas moscas, causando problemas econômicos 
e de Saúde Pública (PRADO, 2003). 

 

Figura 1. Representantes de moscas das famílias Calliphoridae, Muscidae, Fanniidae e Sarcophagidae. 
 

 
 

Fonte: Google – link nas referências. 
 
Por sua vez, a “saúde” é considerada como um produto social, isto é, resultado das relações 

entre os processos biológicos, ecológicos, culturais e econômico-sociais que acontecem em 

determinada sociedade e que geram as condições de vida das populações (MENDES, 1996, p. 245). 

No campo da saúde pública, a área que estabelece a inter-relação entre saúde e meio ambiente foi 

denominada de Saúde Ambiental (RIBEIRO et al., 2004, p. 01) e conceituada como sendo, segundo a 

Organização Mundial da Saúde (OMS, 1993), “o campo de atuação da saúde púbica que se ocupa das 

formas de vida, das substâncias e das condições em torno do ser humano, que podem exercer alguma 

influência sobre a sua saúde e o seu bem-estar”. 

Sendo assim, a saúde pública procura dar atenção aos insetos vetores, pois são capazes 

de transmitir agentes infecciosos. O controle destes visa, necessariamente, prevenir a transmissão de 

doenças a eles relacionadas (BRASIL, 2007). Porém, o ator principal para um efetivo controle 

biológico dos insetos vetores deve ser o homem, e a estratégia básica, a completa eliminação de 

criadouros, se dá por meio de uma forma consciente, por isso a importância da educação ambiental 

(ANDRADE; BRASSOLATTI; SANTOS, 1997). 
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Evidentemente, a concepção pedagógica da educação ambiental não é neutra. Pelo 

contrário, há uma crença de que os sujeitos se fazem sujeitos da sua própria história nas ações 

transformadoras de suas condições materiais de vida e, ao mesmo tempo, na ampliação da 

capacidade de reflexão de suas práticas. Com base na tríade da ação-reflexão-ação proposta por 

Myles Horton e Paulo Freire (2003) podemos dizer que a Educação Ambiental pode ser 

compreendida como um processo permanente de geração e disseminação de conhecimento 

compartilhado por todos. Como nos ensina Paulo Freire: “Educação que, desvestida da roupagem 

alienada e alienante, seja uma força de mudança e de libertação”. A opção, por isso, teria de ser 

também, entre uma ‘educação’ para a domesticação, para a alienação, e uma educação para a 

liberdade. “Educação para o homem-objeto ou educação para o homem-sujeito” (FREIRE, 1982). 

Nesse sentido, o entendimento da realidade só pode dar-se num esforço apoiado na prática 

coletiva engajada no processo de transformação em direção a uma sociedade mais justa e saudável.  

Assim, a Educação Ambiental deve ter como desígnio não apenas a supressão de criadouros dos 

insetos vetores no espaço doméstico pelo cidadão, não só reproduzindo conhecimento, mas 

envolvendo as pessoas na defesa e na melhoria da qualidade de vida. 

Sabe-se que a educação ultrapassa a sala de aula, abrangendo o ambiente em que as 

pessoas vivem e convivem em comunidade. Tem assim este trabalho o objetivo descrever as 

atividades educativas desenvolvidas em comunidade escolar, com relação aos insetos vetores de 

doenças, para fomentar iniciativas que transcendam esse ambiente, atingindo Assentamento 

Ribeirão Bonito, no qual a escola está inserida, com informações e práticas aos alunos que 

frequentam a escola Prof. Francisco Ferreira de Souza, do Assentamento Ribeirão Bonito, no 

município de Teodoro Sampaio – SP. 

 

Metodologia  

 

O presente trabalho foi realizado no município de Teodoro Sampaio, no extremo oeste 

paulista, localizado a 112 km de Presidente Prudente - SP (Mapa 1).  
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Mapa 1. Localização da área de estudo 

 

Fonte: Rodrigo José Pisani (2014). 

 

As atividades educativas foram realizadas, no período de 2012 a 2013, com os alunos da 

Escola Estadual Prof. Francisco Ferreira de Souza, do Assentamento Ribeirão Bonito, da pré-

escola ao ensino médio, do município de Teodoro Sampaio-SP (Foto 1).  
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Foto 1. Escola do Assentamento Ribeirão Bonito. 

      

                                                                                Fonte: Seolin Dias, 2013.       

                                   
Ressalta-se que juntamente com as ações educativas, no entorno da Escola, realizou-se captura 

de moscas, uma vez por mês, num total de 12. As capturas dos insetos ocorreram para que os alunos 
interagissem melhor com as ações programadas (ex: palestras). Para a captura das moscas foi utilizada 
uma armadilha entomológica elaborada com duas garrafas tipo “PET” de dois litros de capacidade, 
adaptando-se à metodologia descrita por Ferreira 1978 e Seolin Dias et al., 2009 (Foto 2). 

 

 
  

        Fonte: Seolin Dias, 2012. 

 

As moscas capturadas na armadilha foram transportadas para o Laboratório de Biogeografia e 

Geografia da Saúde da UNESP de Presidente Prudente – SP para serem identificadas com auxílio 

de microscópio estereoscópico e utilização de chaves dicotômicas específicas (CARVALHO; 

RIBEIRO, 2000; CARVALHO; MOURA; RIBEIRO,
 
2002). 

As atividades, para os alunos da pré-escola, consistiram no plantio e replantio de árvores nas 

proximidades da escola; para o ensino fundamental (5ª a 8ª series), na elaboração de redações com o 

título “O lixo nosso de cada dia” e de desenhos sobre o tema “A saúde ambiental começa no meu 

quintal” e, para o ensino médio, na elaboração de “paródia” e logotipo sobre a coleta seletiva de lixo (o 

Foto 2.  Modelo de armadilha 
elaborada com garrafas “PET-2L” 

para captura das moscas. 

Cada armadilha foi construída com duas garrafas, 

cujos fundos foram removidos para que se 

encaixassem uma dentro da outra. A garrafa situada 

no interior da armadilha foi pintada de preto e a 

garrafa exterior foi mantida transparente. A seguir, 

foi pendurada em árvore a uma altura de 1,0 a 1,70 

m do solo, iscada com fígado bovino e peixe 

(sardinha), e presa na garrafa transparente. 

 



 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1010 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
município estava pleiteando o programa de coleta seletiva junto aos órgãos competentes). Destaca-se 

que antes dessas atividades, foram realizadas palestras prévias sobre as moscas sinantrópicas 

(utilização de figuras características morfológicas das principais famílias), higiene, resíduos domésticos 

para a comunidade escolar e seus familiares (Foto 3).  

 

Foto 3. A, B, C e D - Pátio da escola onde foram realizadas as palestras para os alunos da pré-escola, ensino 
fundamental, ensino médio e seus familiares. 

 
 

 
Fonte: Seolin Dias, 2013. 

 

Além disso, para melhor aproveitamento das palestras foram transportados 
os microscópios estereoscópios para visualização da mosca pelos alunos, que ficaram 
entusiasmados e curiosos com a novidade (Foto 4). 

Foto 4. Alunos da Escola observando as moscas nos microscópios estereoscópios. 

 

Fonte; Seolin Dias, 2013. 
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Com o objetivo de melhor desenvolvimento da aprendizagem do aluno por meio da discussão e 

consciência ambiental, os desenhos elaborados foram expostos em uma sala, juntamente com as 

fotografias do aterro controlado, de resíduos urbanos, de Teodoro Sampaio-SP.  

 

Resultados e Discussões 

 

Foram capturados 171 exemplares de quatro famílias. Do número total de moscas, 39,7% 

(68) pertencem à familia Sarcophagidae, 35% (60) da Fanniidae, 24,3% (40) da Calliphoridae e 

1,75% (03) da Muscidae (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Número de moscas sinantrópicas capturadas, no período de março de 2012 a março de 2013, na 

Escola Estadual do Assentamento Ribeirão Bonito, no município de Teodoro Sampaio-SP. 

Moscas sinantrópicas capturadas 

Captura 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOTAL 

Sarcophagidae. 3 4 4 20 3 14 4 2 8 0 2 4 68 

Fanniidae 6 8 7 26 0 2 3 1 4 0 2 1 60 

Calliphoridae 1 2 1 21 1 3 0 0 0 5 1 5 40 

Muscidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 

Total geral 10 14 12 67 4 19 7 3 12 5 8 10 171 

 
Organização: Seolin Dias (2017). 

 

 

Na Escola do Assentamento Ribeirão Bonito foram elaborados desenhos, sob a orientação 

dos professores. Todo o material foi exposto em uma sala (chamada de Biblioteca), juntamente com 

fotografias do aterro controlado, de resíduos urbanos, de Teodoro Sampaio (Foto 5). 

 

Foto 5. A) Parte dos desenhos expostos; B) exposição de fotos do aterro controlado. 
 

 
 

Fonte: Seolin Dias, 2013. 
           
 

Os três trabalhos melhor classificados, de cada atividade desenvolvida, foram premiados 
com mimos adquiridos junto ao comércio da cidade. A colaboração da direção da escola foi 
fundamental para o êxito da execução de todas as atividades (Foto 6). 
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Foto 6. Entrega de mimos para os melhores trabalhos elaborados pelos alunos. 

 

Fonte: Seolin Dias, 2013. 

 
 
Os desenhos elaborados pelos alunos foram encadernados, e depositados na Biblioteca da 

Escola (Foto 7).  

 
 
 

Foto 7. Desenhos dos alunos encadernados. 
 

                         
 

Fonte: Seolin Dias, 2014. 
 
Nas atividades apresentou-se um inquérito sobre a percepção entomológica dos 

estudantes; vídeo sobre as moscas; figuras com algumas características morfológicas das principais 
famílias de moscas, visualização das moscas em placas de petri e um questionário, para os alunos 
do ensino médio, intitulado “A importância das moscas para a saúde”. 

Durante as ações também ocorreram o plantio e replantio de arvores pelos alunos no 

entorno da Escola do Assentamento Ribeirão Bonito (Fotos 8 e 9). 
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Foto 8. A, B, C, D e E – Plantio de arvores no entorno da escola pelos alunos. 

 

Fonte: Seolin Dias, 2013. 

 

Figura 9. A) Arvore plantada em 2013; B) e em 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Seolin Dias, 2013-2014. 

 
 
Conforme a tabela 1 de captura de moscas, os Muscidae ocuparam a quarta posição. A 

espécie Musca domestica, dessa família, está presente no intra e peridomicílio urbano, onde encontra 
abrigo e alimento, e, quase sempre, substratos de criação para colocar seus ovos (ex: no lixo 
doméstico, nos dejetos e alimentos dos animais domésticos), podendo completar o seu ciclo até tornar-
se adulto. Como necessita de proteínas e carboidratos para a maturação de seus ovos antes de 
proceder a postura (oviposição), utiliza como principais fontes de alimentação o leite, açúcar, caldo de 
carne e muitos outros alimentos (fezes, escarro, exsudato de feridas, produtos animais e/ou vegetais em 
decomposição/fermentação/putrefação, entre outros) que são encontrados nas residências e em seu 
entorno e também em lixões urbanos, frutos caídos e néctar de flores. Assim, essa espécie é 
considerada a mais bem adaptada ao humano. 

Possivelmente a diminuição da presença dos muscideos na Escola, ocorreu com o resultado 
das ações educativas, pois se observava nas visitas realizadas na Escola uma gradativa melhora no 

A B 
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tratamento dos resíduos sólidos gerados na Instituição (ex: queima do material), limpeza no entorno da 
Escola (Foto 1), armazenamento correto dos alimentos na cozinha, entre outros.  

Destaca-se que o êxito alcançado com a realização das atividades deu-se em razão do apoio 
e colaboração da equipe (Centro de Vigilância Sanitária e Secretaria de Meio Ambiente de Teodoro 
Sampaio, os professores e os funcionários do Assentamento Ribeirão Bonito). 

 
 
Considerações finais  
 

O trabalho de sensibilização dos estudantes buscou alternativas para promoção de uma 
contínua reflexão voltada a mudança de hábitos, tratando a Educação Ambiental além do sugerido 
nos livros didáticos, com imagens ilustrativas ou exposições em salas de aulas.  

Buscou-se desenvolver uma interação que pudesse propiciar um anseio da comunidade 
escolar em construir um futuro melhor, num ambiente equilibrado, em harmonia com o meio e com os 
outros seres vivos, enfatizando que a educação em saúde é uma das melhores formas de se obter a 
prevenção de várias doenças. A Educação Ambiental deve sensibilizar a consciência e também a 
formação cidadã e participativa dos alunos. 

As ações educativas possibilitaram o retorno da pesquisa científica realizada no município à 
sociedade, pelo esclarecimento aos alunos sobre a importância ecológica das moscas, que, 
interessados com a elucidação, puderam obter maior conhecimento sobre a temática. 

Destaca-se que a educação é ferramenta que garante a continuidade e expansão do 
conhecimento sobre nós mesmos e do universo em que vivemos, responsabilizando por formar, 
orientar e conduzir o desenvolvimento das atuais e novas gerações, transmitindo-lhes os 
conhecimentos adquiridos pela humanidade ao longo de sua existência e clareando os caminhos à 
frente na construção do futuro.  
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AVALIAÇÃO DOS DOCENTES DE GEOGRAFIA SOBRE OS CONTEÚDOS 
RELACIONADOS A SAÚDE NOS LIVROS DIDÁTICOS DE GEOGRAFIA DO ENSINO MÉDIO, 

DISTRIBUÍDOS PELO PNLD NOS COLÉGIOS ESTADUAIS EM CURITIBA/PR 
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ramonbieco@hotmail.com  

Universidade Estadual de Ponta Grossa 
 

Resumo 
Verifica-se que no Brasil, conforme os PCN (BRASIL, 1998) e a LDBEN n. 9.364/96, os assuntos 
relacionados à temática saúde devem ser abordados transversalmente nas disciplinas da educação 
básica. A presente pesquisa objetiva analisar como os docentes de Geografia que atuam no Ensino 
Médio dos colégios estaduais do munícipio de Curitiba/PR, avaliam os conteúdos específicos de 
Geografia da Saúde nos livros didáticos distribuídos pelo PNLD. Aplicou-se a matriz metodológica 
indutiva-quantitativa, na qual o instrumento para coleta dos dados referiu-se a um questionário 
estruturado em um universo constituído por 07 perguntas. Dentre os resultados, constatou-se que os 
docentes desenvolvem o tema transversal saúde em suas aulas expositivas, pois os conteúdos 
presentes no livro didático contemplam a temática da saúde, embora não enfatizem a Geografia da 
Saúde. Observou-se também que os conteúdos escolares que permitem a abordagem da Geografia 
da Saúde, encontram-se circunscrito entre os temas Geografia Ambiental (poluição e contaminação 
dos recursos naturais), Geografia da População (analises estatísticas do IDH, expectativa de vida) e 
Geografia Urbana (macrocefalia urbana). A contextualização do tema permitiu concluir que há 
necessidade de oferta de formação continuada sobre metodologias de ensino em Geografia da 
Saúde, objetivando o fortalecimento do ensino da Geografia, no Ensino Médio, a fim de formar 
cidadãos conscientes e críticos acerca da saúde individual e coletiva. 
 
Palavras-Chaves: Geografia Escolar; Ensino de Geografia da Saúde; Educação em Saúde; 
Geografia da Saúde no Ensino Médio. 
 

 
Abstract 
It turns out that in Brazil, according to NCPs (BRAZIL, 1998) and the LDBEN no/96, 9,364 matters 
related to health theme should be addressed across the disciplines of basic education. This research 
aims to analyze how geography teachers who work in high school of the State colleges of the city of 
Curitiba/PR, assess the specific contents of Geography of health in textbooks distributed by the PNLD. 
Applied the inductive methodology-quantitative array, in which the instrument for data collection 
referred to a structured questionnaire in a universe consisting of 07 questions. Among the results, it 
was found that teachers develop the cross-cutting theme in its health lectures, because the contents 
present in the textbook covering the topic of health, although they do not emphasize the geography of 
health. It was also the scholastic content that allow the approach of health Geography, are confined 
between the Geography themes (environmental pollution and contamination of natural resources), 
geography (IDH statistics analysis, life expectancy) and urban geography (macrocephaly). The 
contextualization of the theme that there is need for continued training on teaching methodologies in 
health Geography, aiming at the strengthening of the teaching of geography in middle school, in order 
to form concerned citizens and critics about the individual and collective health. 
 
Keywords: School Geography; Geography of health education; Health education; Health geography 
in high school. 
 
 
Introdução 

 
No Brasil, segundo Filizola (2009), conforme a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) n. 9.364/96 (BRASIL, 1996), a temática saúde deve ser trabalhada 
transversalmente em todas as disciplinas da Educação Básica (Ensino Fundamental e Médio), 
sobretudo na Geografia que, como disciplina escolar deve conceder ao discente um espaço para o 
debate de ideias fundamentais nas análises das dinâmicas culturais e ambientais, tangentes aos 
movimentos de transformações e mudanças sociais. 
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No estado do Paraná, conforme esse mesmo autor, os docentes dessa disciplina contam 

com um currículo estabelecido pela Secretaria de Estado da Educação (SEEDPR) que normatiza e 
sistematiza os conteúdos que devem ser trabalhados nas aulas de Geografia (FILIZOLA, 2009). 

Segundo esse órgão, a Geografia da Saúde estabelece seu conteúdo de acordo com as 
Diretrizes Curriculares de Geografia da Educação Básica (DCGEB), objetivando orientar a construção 
e formação de uma sociedade igualitária e justa, por meio da difusão do conhecimento técnico e 
científico para crianças, jovens e adultos (SEED-PR, 2008). 

A Geografia da Saúde é, segundo Lacaz (1972), a ciência que estuda a distribuição espacial 
das patologias, frente aos condicionantes geográficos. Conforme exposto por Pessôa (apud. LEMOS; 
LIMA, 2002, p.75), esse ramo da ciência geográfica objetiva descrever e compreender o 
comportamento das doenças no espaço geográfico, com base nas articulações dos fatores humanos 
e físicos. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), a Geografia da Saúde 
consiste em um dos temas a ser abordado na Geografia Escolar (BRASIL, 1998), tendo em vista que 
a temática se encontra presente no currículo da educação básica, assinalando-se ainda que os 
conteúdos estruturantes das DCGEB/SEEDPR, abrangendo as dimensões política, econômica, 
demográfica, socioambiental e cultural fomentam os conteúdos básicos dos PCN’s. 

Contudo, partindo da premissa de que os conteúdos das DCGEB/SEEDPR são 
desenvolvidos pelos docentes de Geografia, a presente pesquisa objetivou compreender como a 
temática saúde é abordada nos livros didáticos de Geografia do ensino médio, conforme a percepção 
dos docentes que ministram aulas nessa disciplina nos colégios estaduais de Curitiba/PR. 
 
 
Metodologia 
 

Aplicou-se a matriz metodológica indutiva-quantitativa, na qual o instrumento para coleta 
dos dados referiu-se a um questionário estruturado em um universo constituído por 07 perguntas 
sobre a compreensão que os professores de geografia possuem sobre os conteúdos de geografia 
médica e da saúde referentes aos livros didáticos de geografia do ensino médio. 

A amostragem da pesquisa limitou-se a 204 docentes que responderam o questionário em 
seus locais de trabalho, durante a hora-atividade. A coleta de dados ocorreu entre 10 de fevereiro até 
11 de junho de 2014. 

Os colégios foram visitados aleatoriamente, sendo considerada a quantidade de colégios 
em cada bairro e a proximidade entre os mesmos, o que permitiu, segundo Alves (2006), a aplicação 
da técnica de Amostra Aleatória Simples, possibilitando determinar quais as amostras coletadas.  
Dessa forma, todos os docentes que lecionam a disciplina de Geografia tiveram iguais ou 
semelhantes chances de serem entrevistados nos colégios estaduais de Curitiba/PR que ofertam o 
Ensino Médio. 

 
 

Considerações acerca do Livro Didático e o Programa Nacional do Livro Didático  
 
Segundo Schaffer (2003, p.137), “a prática dos exames públicos, em especial a partir do 

início do século 20, condicionou o uso do livro didático entre toda a população estudantil, nivelando o 
ensino”. Até o século XIX, os livros eram raros, pois eram de origem portuguesa e francesa, devido 
ao elevado custo para a sua produção no Brasil (op. cit.). Todavia, conforme Stefanello (2009, p.85): 

 
Investimentos e avanços tecnológicos posteriores permitiram que os livros 
didáticos passassem a ser feitos no Brasil. Esse fato possibilitou a 
popularização deles em nosso país associado à Revolução de 1930, na 
qual se desenvolveu uma política educacional progressista, cujos objetivos 
pautavam-se na democracia e no fortalecimento das bases científicas. 

 
Nesse contexto, os livros didáticos de Geografia das décadas de 1960 e 1970, “(...) eram 

extremamente conteudistas, reflexo da concepção teórica tradicional vigente na época. Traziam 
muitas informações, e as atividades eram repetitivas e numerosas a fim de que o aluno aprendesse 
por memorização” (STEFANELLO, 2009, p.81-82). 

Conforme apresentado por Braga (2015), a Geografia Escolar teve a sua estrutura 
modificada a partir dos anos 1970, com a Geografia Crítica, sendo a mudança percebível também 
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nos livros didáticos da disciplina, pois os mesmos começaram a apresentar reportagens de revistas e 
jornais com outras percepções dos fenômenos socioambientais (PONTUSCHKA, et. al., 2009). 

Nos anos 2000 e 2010, os livros didáticos, de acordo com Pontuschka et. al. (2009, p.339), 
apresentam “múltiplos aspectos, sendo uma produção cultural e, ao mesmo tempo, uma mercadoria, 
devendo, portanto, atender a determinado mercado”. O mesmo é produzido por um ou mais autores 
que os entregam às livrarias, posteriormente a um tratamento especial das indústrias gráficas (op. 
cit.). 

Diante do exposto, a fim de avaliar a qualidade dos textos, gráficos e conteúdos dos livros 
didáticos, o governo federal criou o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) em 1985, 
consistindo basicamente na compra dos livros didáticos escolhidos pelos docentes e/ou secretarias 
estaduais de educação (STEFANELLO, 2009). 

Embora o PNLD normatize o processo de compra dos materiais didáticos, cabe ao docente 
escolher, no estado do Paraná, qual é o livro didático a ser adotado para trabalhar com os seus 
alunos. 

Segundo Stefanello (2009), o docente deve escolher o livro didático que melhor se 
enquadre em seu planejamento e não organizar um Plano de Trabalho Docente (PTD) que se 
enquadre ao livro didático. 

Assim sendo, o PNLD avalia quais são os livros didáticos que se enquadram nos PCN’s 
(BRASIL, 1998) e na LDBEN (BRASIL, 1996), seguindo, portanto, a lógica dos conteúdos básicos já 
estipulados pelo MEC. 

 
 

A avaliação dos conteúdos relacionados a saúde, conforme os docentes de Geografia do 
ensino médio 

 
De acordo com a DCGEB (SEEDPR, 2008) contextualizada com o PCN (BRASIL, 1998), é 

possível identificar os conteúdos específicos do ensino da Geografia da Saúde nos anos do Ensino 
Médio, conforme a Tabela 01. 

Com base na Tabela 01, constatou-se que nos três anos do Ensino Médio, o ensino 
desenvolve-se com base em outros conteúdos de temas mais abrangentes como a Geografia 
Urbana, a Geografia Ambiental e a Geografia da População. 

Verificou-se também que alguns livros como os de Moreira e Sene (2008), Terra e Coelho 
(2005) e o de Tamdjian e Mendes (2005), apresentam parcialmente os conteúdos de Geografia 
Médica e da Saúde inseridos nas temáticas mais abrangentes como exemplificado. 

Todavia, de acordo com Santos e Lima (2014, p.112): 
 

(...) o livro didático pode ser considerado uma importante ferramenta para o 
professor. No entanto, este não pode ser utilizado como única referência. O 
livro deve servir como um direcionamento ao professor, associado a outros 
métodos em sala, uma vez que existem inúmeras outras formas de se 
lecionar que não seja apenas com apoio do livro didático. A grande maioria 
dos professores com a utilização dos livros didáticos se acomoda e não 
busca outras formas de transmitir o conteúdo e envolver os alunos. Isso faz 
com que estes apenas memorizem as informações, sem a preocupação de 
entender como elas foram produzidas. 
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Tabela 01: Conteúdos específicos do ensino da Geografia da Saúde no ensino médio de acordo 
com as DCGEB/SEEDPR (SEED-PR, 2008) e dos PCN (BRASIL, 1998) 

CONTEÚDOS 
ESTRUTURANTES 
(DCGEB/SEEDPR) 

ANO DO ENSINO 
MÉDIO 

(RECOMENDADO) 

CONTEÚDOS ESPECÍFICOS DO ENSINO DA 
GEOGRAFIA MÉDICA E DA SAÚDE 

(ESTIMATIVA) 

 
 
 
 
 
Dimensão econômica 
do espaço geográfico 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensão política do 
espaço geográfico 
 
 
 
 
 
Dimensão cultural e 
demográfica do espaço 
geográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensão 
socioambiental do 
espaço geográfico 

 
 
 
 
 
Primeiro Ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segundo Ano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terceiro Ano 
 

- Práticas cartográficas no mapeamento de doenças; 
- Os impactos ambientais na saúde humana – Inversão 
Térmica, Efeito Estufa e Ilha de Calor; 
- Os dados estatísticos da poluição e contaminação dos 
recursos hídricos, frente à realidade socioambiental das 
cidades brasileiras; 
- A distribuição da água potável mundial: consumo, 
desperdício e escassez; 
- Análise dos dados estatísticos da poluição e contaminação 
do solo, sob as perspectivas econômicas, políticas e 
culturais dos ambientes urbanos; 
- Os tipos de produção industrial (poluentes e/ou 
contaminantes) e a distribuição geográfica das indústrias; 
- As migrações internacionais e nacionais devido à violência 
militar, a fome, a segregação social e as mudanças 
climáticas; 
- Os índices estatísticos do crescimento demográfico 
mundial, continental e nacional; 
- A distribuição espacial da população brasileira por estados 
e municípios, no contexto da acessibilidade aos serviços 
médicos/hospitalares; 
- A pirâmide etária da população e a espacialidade da 
população economicamente ativa, conforme regionalização 
do IBGE; 
- A distribuição espacial das unidades de saúde pública e 
privada, em discrepantes escalas e redes; 
- A produção e distribuição dos alimentos orgânicos e 
transgênicos, no contexto das doenças do aparelho 
digestivo; 
- Espacialização de epidemias e pandemias, no contexto 
histórico e fatores socioambientais; 
- As desigualdades sociais e econômicas, frente à 
macrocefalia urbana; 
- Indicadores da urbanização de países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos: saneamento básico, moradias 
inadequadas e coleta de lixo; 
- Dinâmica demográfica e qualidade de vida da população 
brasileira; 
- Os principais indicadores sociais: IDH, taxa de natalidade, 
taxa de mortalidade e crescimento vegetativo, em 
discrepantes escalas e regiões; 

Fonte dos dados: SEEDPR (2008, p.97-98); BRASIL (1998). 
Elaboração: O Autor, 2015. 

 
Assim sendo, de acordo com a Figura 01, constatou-se que 30% dos entrevistados 

percebem alguma articulação dos conceitos geográficos (rede, território, espaço, paisagem e lugar) 
com a saúde, enquanto que 34% afirmaram existir uma articulação parcial e 36% responderam que 
não percebem nenhuma articulação. 

Os conceitos básicos da Geografia Escolar podem ser relacionados ao tema saúde de 
distintas formas, ressalvando-se que a prática deve ser orientada pelos docentes, pois são eles que 
aproximam a realidade dos discentes com os conteúdos específicos da disciplina. 

Desse modo, ao ser trabalhado o conceito de rede, os docentes podem utilizar como 
exemplo a rede hospitalar dentro de um estado da União, bem como ao trabalhar o conceito de 
território, pode-se utilizar a matriz do PSE ou o ESF (Estratégia Saúde da Família), que norteiam a 
promoção da saúde, conforme destacado anteriormente. 
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Figura 01: Porcentagem dos docentes entrevistados que percebem uma articulação dos 
conceitos geográficos com a saúde 
Fonte: O Autor. 

 
Como demonstrado na Tabela 02, 40% dos professores afirmaram que o livro didático não 

relaciona os aspectos ambientais com a saúde humana e/ou com a doença, embora 20% dos 
entrevistados tenham afirmado o contrário. A análise dos dados permitiu constatar que existe uma 
expressiva parcela dos docentes entrevistados que não reconhecem ou reconhecem parcialmente os 
conteúdos da Geografia Ambiental que se apresentam relacionados ao processo saúde-doença. 
 
Tabela 02: Compreensão que os professores de Geografia possuem sobre os conteúdos de 
Geografia da Saúde referentes aos livros didáticos de Geografia do ensino médio 

PERGUNTAS SIM PARCIALMENTE NÃO 

Existe uma articulação dos conceitos geográficos (rede, 
território, espaço, paisagem e lugar) com a saúde? 

061 30% 70 34% 073 36% 

O livro didático exemplifica alguma doença ou busca 
relacionar o meio ambiente com a saúde ou doença? 

041 20% 82 40% 081 40% 

Durante o conteúdo de mapeamento territorial, existe algum 
exercício que abrange ou abre espaço para o mapeamento 
de doenças? 

026 13% 64 31% 114 56% 

Na Geografia Urbana, o livro apresenta conteúdo de 
insalubridade? Falta de saneamento básico? Moradias 
Irregulares? 

129 63% 63 31% 012 06% 

Na Geografia da População, o livro apresenta ou relaciona 
a Saúde, os conteúdos de expectativa de vida? Taxas de 
natalidade ou mortalidade? Pirâmide Etária? 

160 78% 39 19% 005 02% 

Na Geografia Ambiental, o livro relaciona impactos 
ambientais com a qualidade de vida do ser humano? 

135 66% 56 27% 013 06% 

Na Geografia Rural, o livro articula os Organismos 
Geneticamente Modificados com algumas doenças? 

045 22% 81 40% 078 38% 

Fonte dos dados: O Autor. 
Elaboração: O Autor, 2015. 

 
Partindo do princípio de que a Geografia Escolar desenvolve os conteúdos específicos 

relacionados à Cartografia (conforme demonstrado na Tabela 01), foi perguntado aos professores se 
os mesmos percebem alguns exercícios de fixação ou exemplos no livro didático que contemplem a 
abordagem do mapeamento de doenças. Constatou-se assim que, conforme a Figura 02, 56% dos 
docentes afirmaram que o livro didático não contempla esses exercícios. 
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Figura 02: Porcentagem dos docentes entrevistados que percebem uma relação, no livro 
didático, com exercícios de mapeamento territorial com as doenças 
Fonte: O Autor. 

 
Diante do exposto, Santos e Lima (2014, p.113) afirmam que, com base nos resultados 

obtidos em uma pesquisa sobre a saúde nos livros didáticos de Geografia do ensino fundamental “a 
saúde nos livros didáticos é abordada superficialmente, não discutindo conceitos e explicações 
fundamentais para que se tenha um aprendizado efetivo sobre esse tema”. Todavia, ressalta-se que, 
de acordo com o Artigo 4 da LDBEN, o Estado deve garantir a acessibilidade da população aos 
materiais didáticos e que os mesmos devem contemplar as abordagens dos temas transversais dos 
PCN’s, sobretudo o da saúde. 

Salienta-se que “o tema saúde aparece nos livros didáticos desvinculados do meio onde os 
alunos vivem, ou seja, não são trabalhados de forma articulada com outros fatores geográficos, 
biológicos, econômicos, sociais, culturais, etc.” (SANTOS; LIMA, 2014, p.107). Todavia, há exemplos 
positivos, tais como em trecho do livro de Almeida e Rigolin (2009, p.98) a afirmação de que “a 
poluição do ar urbano afeta a saúde humana” e que, nesse contexto, “doenças respiratórias e de pele 
e a morte de árvores são alguns problemas sentidos pelos moradores dos centros urbanos”. 

Contudo, embora a Geografia da Saúde não se apresente de maneira explicita nos livros 
didáticos, 63% dos entrevistados afirmam que o livro esclarece alguns temas referentes à 
insalubridade urbana, à falta de saneamento básico e às moradias irregulares, conforme tópicos 
abordados em livros como os de Moreira e Sene (2008), Terra e Coelho (2005) e o de Tamdjian e 
Mendes (2005). 

De acordo com a Tabela 02, 78% dos professores relatam que os livros didáticos abordam 
índices estatísticos demográficos como, por exemplo, taxas de natalidade e mortalidade. Os dados 
estatísticos possibilitam uma visão quantitativa da qualidade de vida da população e, embora 
possuam uma linguagem que generaliza as condições sanitárias do espaço geográfico, é possível 
que o docente desenvolva nas aulas de Geografia debates com os discentes sobre a interpretação 
desses dados, sobretudo no que se refere esperança de vida ao nascer, aos dados da pirâmide 
etária, da População Economicamente Ativa – PEA, assim como ao Índice de Gini e ao Índice de 
Desenvolvimento Humano – IDH que são mais frequentes nos livros didáticos. 

É importante destacar que os conteúdos básicos da Geografia Médica e da Saúde 
estruturam-se em três pilares básicos da Geografia Escolar: Análises dos dados estatísticos 
demográficos; reflexões acerca dos impactos ambientais; e os elementos que sustentam o debate 
acerca da macrocefalia urbana, conforme os dados presentes na Tabela 02, sintetizando os dados 
primários obtidos na presente pesquisa. 
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De acordo com a Tabela 02, constatou-se que a compreensão que os professores de 

Geografia possuem sobre os conteúdos de Geografia Médica e da Saúde nos livros didáticos de 
Geografia do Ensino Médio, baseia-se no tripé quantitativo dos dados oficiais do IBGE, abordados 
principalmente nos livros didáticos em fragmentos da Geografia da População e da Geografia 
Urbana, assim como na Geografia Ambiental que, embora não expressiva em alguns casos, 
possibilita uma abordagem do tema transversal saúde no âmbito da disciplina. 

Nesse contexto, a Figura 03 representa o tripé estrutural no qual a Geografia Médica e da 
Saúde são abordadas nos seus conteúdos básicos, de acordo com as DCGEB/SEEDPR (SEED-PR, 
2008) e conforme apresentado na presente pesquisa, isto é, considerando os eixos da Geografia da 
População, Ambiental e Urbana. 

 

 
Figura 03: As três principais abordagens da Geografia Médica e da Saúde nos conteúdos 
básicos de acordo com as DCGEB/SEEDPR 
FONTE: BRAGA (2015). 

 
Observou-se que entre a transição dos conteúdos básicos-quantitativos da Geografia da 

População para a Geografia Urbana, encontram-se abordagens tangentes ao aspecto ambiental, 
sobretudo a degradação ambiental que desencadeia diversos episódios como, por exemplo, a 
poluição dos recursos hídricos, que compromete a qualidade de vida da população. 

Observou-se ainda que entre a transição dos conteúdos básicos da Geografia Urbana para 
a Geografia da População, existem os conteúdos que abordam a ausência de infraestrutura dos 
serviços sociais (segurança, educação, saúde e mobilidade) que caracterizam a macrocefalia urbana 
e denotam fatores que interferem na saúde da população. 

Salienta-se que entre esse tripé, existem outros conteúdos básicos que podem ser 
abordados sob o viés econômico e político, como o caso da produção de alimentos, sobretudo os 
conteúdos abordados pela Geografia Agrária/Rural. 

Quanto à abordagem da saúde na área da Geografia Rural, de acordo com a Tabela 02, 
38% dos docentes afirmaram que o livro não relaciona os Organismos Geneticamente Modificados 
(OGM) com algumas doenças, enquanto que 40% responderam que o material didático os relaciona 
parcialmente. 
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Em uma das publicações de Vesentini (2013, p.134), o autor destaca a existência de uma 

proposta de exercício de fixação sobre o tema OGM, solicitando ao discente identificar quais são os 
danos à saúde do ser humano que são provocados pelo mau uso dos agrotóxicos manejados nos 
OGM. 

Todavia, torna-se imperativo destacar que o livro didático não deve ser singular na prática 
da Geografia Escolar, sendo que cabe ao docente estimular meios para que os discentes promovam 
e consolidem o conhecimento singular em prol do convivo coletivo. 

 
 

Considerações Finais 
 

Ponderando que a Geografia da Saúde é um ramo do conhecimento geográfico que objetiva 
compreender a espacialidade dos serviços em saúde, bem como refletir acerca da espacialidade das 
doenças, tendo como base os princípios da relação homem-natureza já postulados pela Geografia, 
essa pesquisa permitiu constatar a sua importância na área educacional.  

No contexto do sistema educacional brasileiro, verificou-se que o ensino da Geografia da 
Saúde foi normatizado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) a partir do ano de 1997, 
estabelecendo a saúde como um dos temas transversais a ser desenvolvido na educação básica, 
conforme o amparo legal da LDBEN. 

A pesquisa constatou, entretanto, que o tema transversal saúde é desenvolvido na 
Geografia Escolar durante o Ensino Médio das escolas de Curitiba por uma via indireta, pois os 
conteúdos básicos sobre a análise dos dados estatísticos demográficos, a abordagem da produção 
de alimentos relacionados à saúde humana, bem como a reflexão dos aspectos ambientais 
articulados à saúde, evidenciam que os docentes de Geografia trabalham esse tema de forma 
disseminada sem, entretanto, enfatizá-lo especificamente como Geografia da Saúde. 

 Tendo como base o referencial teórico da pesquisa acerca da contextualização do local de 
estudo, concluiu-se que a questão sobre a espacialidade das unidades públicas de saúde pode ser 
analisada pela Geografia Escolar sob diversas óticas, tendo em vista que os colégios estaduais que 
ofertam o Ensino Médio são assistidos por unidades públicas da Saúde da Família (ESF). 

Uma ressalva deve ser feita em relação à negativa por parte de alguns professores em 
responder o questionário, sendo que algumas instituições de ensino, por ordem da direção geral, 
também não participaram da coleta de dados, embora esses acontecimentos não tenham 
comprometido a coleta de dados. 

Dessa forma, assinala-se que o instrumento utilizado para a coleta de dados alcançou o 
objetivo geral proposto, embora o resultado produzido não deva ser interpretado como conhecimento 
singular, pois acredita-se que outros instrumentos de dados possam ser utilizados em circunstâncias 
distintas, bem como orientados por diferentes matrizes metodológicas. Assim, dada a importância do 
tema, propõe-se que, para o seu aprofundamento, sejam desenvolvidas pesquisas da ordem 
qualitativa e/ou com entrevistas abertas semiestruturadas. 

Verifica-se também a necessidade de avaliar os conteúdos dos livros didáticos, de acordo 
com os princípios da Geografia da Saúde. Além disso, sugere-se a formação continuada sobre 
“metodologias de ensino na Geografia da Saúde” objetivando a reflexão sobre a eficiência do curso 
nas práticas pedagógicas dos docentes. 

Portanto, afere-se que as pesquisas sobre o ensino da Geografia da Saúde na educação 
básica são necessárias à realidade do sistema educacional brasileiro, considerando-se que o tema é 
precisamente explorado em países desenvolvidos, sendo que no Brasil existe uma demanda 
crescente de pesquisas sobre o assunto.  

Ressalva-se que a educação em saúde possibilita a aquisição de diversos conhecimentos 
na prevenção de doenças que podem evitar a consolidação de epidemias como, por exemplo, da 
dengue. E, é nesse contexto que o ensino da Geografia da Saúde deve ser promovido nas aulas de 
Geografia da educação básica, considerando a vulnerabilidade social e ambiental da comunidade. 

Sugere-se, nesse prisma, como metodologia de ensino da Geografia da Saúde, aulas 
expositivas dialogadas sobre epidemias como o ebola, leptospirose, influenza, dengue, malária, 
dentre outras doenças, assim como a acessibilidade aos serviços de saúde que podem ser temas a 
serem desenvolvidos por meio de exercícios de fixação como leitura, interpretação e/ou confecção de 
mapas, textos, gráficos, dentre outras atividades. 

Logo, compreendendo que o ensino da Geografia aprimora a consciência espacial dos 
alunos e que o docente da disciplina deve promover o desenvolvimento dessa consciência, 
despertando no aluno a curiosidade e possibilitando ao mesmo a produção autônoma de seu 
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conhecimento, afere-se que a Geografia da Saúde fortalece o processo ensino e aprendizagem da 
Geografia Escolar. 

Nesse contexto, ressalva-se que a compreensão dos conteúdos abordados na Geografia da 
Saúde torna-se imperativa na formação do cidadão, capacitando-o a analisar criticamente a 
distribuição geográfica das doenças e as redes de assistência da saúde. 

Finalmente, é possível afirmar que a visão transversal da saúde nos conteúdos do ensino 
da Geografia deve ser enfatizada tanto física quanto socialmente, permitindo que o discente possa 
desenvolver uma análise crítica do fenômeno percebido.  
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Resumo 
A geografia médica e a geografia da saúde são de grande importância, pois os fatores sociais e 
ambientais são em grande parte os maiores responsáveis pelos problemas que afetam a população. 
Este artigo tem por objetivo caracterizar os principais tipos de problemas patológicos existentes entre 
os professores de duas escolas da rede estadual de ensino. Este trabalho se faz na forma de uma 
pesquisa quantitativa, para o levantamento dos dados, foram utilizados questionários contento 
indagações referentes a saúde, bem-estar e ao dia-a-dia, foram aplicados para professores dos três 
turnos das escolas, com resultados observou-se que de maneira geral todos apresentam algum tipo 
de patologia, ou estão sujeitos devido aos seus hábitos do cotidiano. A forma de trabalho do 
professor influência na sua qualidade de vida “extraclasse” assim como vice-versa. Sendo assim, 
cabe a cada indivíduo observar os seus hábitos e avaliar o que pode ser feito para melhorar os seus 
hábitos de vida, além de poder contar com amparo da instituição de ensino que representa.   
 
Palavras-chave: Geografia da Saúde. Professor. Ritmo de trabalho. 
 
 
Abstract 
Medical geography and health geography are of great importance, because the social and 
environmental factors are in grand part the big responsible for problems affect the population. This 
article has for objective Characterize the main types of pathologic problems existents between the 
teachers the two public schools education. This work if it’s making in the form quantitative research, 
for dates collections, questionnaires were used with enquiries about health, well-being and day by 
day, its applied   for teachers of three-shifts of the schools, with results  if its look in generally all 
presents any pathologic type, or be subjects sheep because of their grazing everyday habits. The 
forms of teacher’s job influence your quality of life “extra-classroom” as well as vice versa. It is thus is 
every person’s to see yourself habits and to evaluate   who can be do it for improvement yourself 
habits of life, in addition to benefiting from support of the education institution represent.  
 
Key works: Health Geography. Teacher. Pace of work. 

 
 

Introdução 
 
 A geografia médica e a geografia da saúde são de grande importância, pois os fatores sociais 
e ambientais são em grande parte os maiores responsáveis pelos problemas que afetam a 
população. A preocupação entre o ambiente e as doenças não é recente, pois surgiu na antiguidade. 
Neste contexto a Geografia possui um importante papel, visto que o estudo da terra, do meio 
ambiente e as relações entre o homem são essenciais (SANTOS, 2010). 
 Com o passar dos anos a Geografia da Saúde vem passando por modificação e inovações, 
contribuindo com vários estudos como trata Ribeiro: 
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Nas últimas décadas, diante da crise ambiental, social e econômica, que vem 
impactando a saúde e, consequentemente, os sistemas de saúde, a Geografia da 
Saúde se renova e se expande com inovadores métodos de pesquisa e tratamento 
de dados, trazendo novas reflexões e muitas contribuições para o entendimento das 
condições de saúde e doença numa perspectiva coletiva (RIBEIRO, 2014, p.1123). 
 

Com a globalização e os avanços nas tecnologias, muitas mudanças vêm ocorrendo na 
educação, algumas facilitaram o ensino, outras tornaram o trabalho dos professores mais 
desgastantes. Atualmente, a função do professor excede o intermédio do conhecimento do aluno, 
como deveria ser.  Expandiu-se a função do professor para muita mais que transmitir o 
conhecimento, com a finalidade de propiciar a união entre a escola e a comunidade. O profissional, 
além de transmitir o conhecimento, necessita participar da gestão e do planejamento escolares, 
sendo necessária uma maior dedicação, a qual também é atribuída às famílias e à comunidade 
(GASPARIN; BARRETO; ASSUNÇÃO, 2005). 

Muitas vezes a família não participa das atividades na escola, e o aluno acaba abandonado, 
sem o apoio familiar. Assim o professor que tem o papel de transmitir o conhecimento acaba tendo 
que educar o aluno e exerce o papel que não cabe a ele. Com isso seu trabalho tornasse mais 
cansativo e muitas vezes frustrado, não atingindo as expetativas do profissional. Neste sentido, 
Paula; Naves afirmam que: 

 
(...) a escola e os professores se veem num processo em que as exigências e as 
responsabilidades educativas são cada vez maiores. Os professores, atordoados 
com a nova realidade que se descortina, vivem uma ambígua relação com as 
famílias de seus alunos e acumulam tensões geradoras de estresse, com 
consequências danosas para si mesmas e para o ensino, tais como a desesperança 
ou a descrença num trabalho educativo desenvolvido em parceria, enfado (...) 
(PAULA E NAVES, 2010, p.63). 
 

Desta forma alguns tipos de doenças, como cansaço físico ou mental surgem no fim do 
expediente, “o sofrimento patogênico aparece quando não acontece a realização do trabalho de 
acordo com a estrutura da personalidade, debilitando o aparelho mental e psíquico do sujeito” (REIS, 
2007, p.10).  

O intenso ritmo de trabalho vivido pelos professores das escolas públicas do Brasil 
atualmente, pode além de afetar a saúde desses profissionais, ariscar a qualidade da educação e a 
finalidade da escola, pois estes profissionais estão em constante dúvida sobre o que é fundamental e 
o que pode ser deixado para mais adiante, por conta do curto tempo, e pelo aumento das exigências 
que lhes são atribuídas no dia a dia (ASSUNÇÃO; OLIVEIRA, 2009).  

Rodrigues de Paula; Naves (2010), discorre sobre os problemas enfrentados pelo professor, 
neste trecho:  

A desvalorização profissional é, de fato, uma situação que oprime e desqualifica a 
força de trabalho, reforça os processos de proletarização do magistério e acentua a 
concepção de que ser professor é uma atividade de menor valor social. Essa 
realidade acaba mesmo por reforçar as tensões entre os professores e a sociedade, 
mais precisamente as tensões entre os docentes e as famílias dos alunos 

(RODRIGUES DE PAULA; NAVES, 2010, p. 63). 
  

 Neste contexto, ressaltasse, que o professor é fundamental na formação de muitos profissionais, 
mesmo assim, muitas vezes ele, não é valorizado pela sociedade, não tem a estrutura ou material 
necessário, para realização de sua aula, contudo, busca meios e caminhos, para transmitir o 
conhecimento da melhor forma possível. 

A organização do trabalho e o tipo estão relacionados com os processos de desgastes do 
corpo de acordo com Delcor et al. (2004, p.187) “ no ambiente de trabalho, os processos de desgaste 
do corpo são determinados em boa parte pelo tipo de trabalho e pela forma como esse está 
organizado”. 
 A forma como cada professor trabalha, a carga horária semanal, a sua alimentação e hábitos 
de vida estão diretamente relacionados com a sua saúde, “o exercício do magistério é uma função 
antiga e os problemas decorrentes dela, a acompanham desde os primórdios. Alguns estudos 
brasileiros demonstram uma relação importante entre a saúde dos professores e suas condições de 
vida e de trabalho” (VEDOVATO; MONTEIRO, 2007, p.291). 
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O bem-estar e a saúde são de grande importância para que o profissional exerça suas 

funções com qualidade, Reis (2007) descreve neste trecho o processo de saúde-doença dos 
trabalhadores: 

Os processos de saúde-doença dos trabalhadores são compreendidos de distintas 
formas e tal variabilidade relaciona-se aos diferentes enfoques e perspectivas 
teóricas adotadas na área de Saúde e Trabalho. De modo geral, podemos afirmar 
que tais processos são compreendidos ora a partir da ênfase nos aspectos 
biológicos, ora nos aspectos psicológicos, ora nos aspectos psicossociais, ora nos 
aspectos sócio institucionais (REIS, 2007, p.9). 
 

São escassos os trabalhos que tratam da saúde do professor em escola pública, sendo que a 
maior parte dos trabalhos encontrados foi realizada com professores universitários, o que deixa claro 
a importância deste estudo para o desenvolvimento de novos trabalhos, mais aprofundados sobre 
essa temática.  O presente estudo objetivou avaliar os danos causados à saúde dos professores e a 
relação com o trabalho exercido em duas escolas da rede estadual de ensino de Aquidauana/MS. 

 

 
Procedimentos Metodológicos 
  
 Trata-se de uma pesquisa quantitativa, para o desenvolvimento desta pesquisa, foi realizado 
levantamento bibliográfico sobre o tema para um melhor embasamento teórico, utilizando livros, 
artigos, teses e dissertações.  
 A pesquisa foi realizada em duas escolas da rede estadual de ensino, localizadas no 
município de Aquidauana/MS, foram entrevistados professores que trabalham nos três períodos de 
aulas, atuantes no ensino infantil, fundamental, médio, técnico, educação de jovens e adultos (EJA), 
normal médio. A primeira escola (A) onde foi realizada a pesquisa, está localizada no centro da 
cidade de Aquidauana, a escola conta nos três turnos com um total de 80 professores, destes 34% 
participaram da pesquisa. A segunda escola (B) a participar da pesquisa, está localizada em uma 
área de periferia da cidade de Aquidauana, a escola tem um total de 76 professores, sendo que 25% 
participaram da pesquisa. 

Para o levantamento dos dados, foram utilizados questionários que, de acordo com a 
definição de Marconi e Lakatos (2010, p. 184), “[...] é um instrumento de coleta de dados, constituído 
por uma serie ordenada de perguntas respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 
Foram elaboradas 19 perguntas abertas e fechadas, referentes aos dados pessoais, dia a dia do 
professor na escola, saúde, bem-estar, atividades físicas e ocupações no período de folga. Foram 
aplicados para professores dos três turnos das escolas  

Na análise dos dados levantados realizou-se uma tabulação, onde, no que se refere às 
perguntas abertas foi realizado um agrupamento de respostas semelhantes, e posteriormente 
efetuou-se o cálculo dessas respostas em forma de porcentagens.  
 
 
Perfil dos professores  
 
 A faixa etária dos professores que participaram da pesquisa, foi bem semelhante, na escola A 
os professores tinha idade entre 26 e 60 anos, na escola B, a idade variou entre 26 a 58 anos. 

Nas duas escolas foi possível observar, um maior número de professores do sexo feminino 
(tabela1). De acordo, com Reis et al. (2005), durante seu estudo, também identificou maior número 
de professores do sexo feminino. A situação marital com número maior de professores foi semelhante 
para casados, onde na escola A, foi identificado 19 professores casados, e na escola B, foi 
identificado 15, professores casados. O número de solteiros foi igual para as duas escolas, onde dois 
dos professore entrevistados afirmaram estar solteiro.  

Na questão onde foi perguntado se o professor tinha filho ou não, como pode ser observado 
(tabela 1), foram registrados maiores números de professores que tinham filho, na escola A, 21 
professore tinham filho, enquanto seis, não tinham filhos. Na escola B, 15 professores tinham filhos, e 
quatro professores não tinham filhos. 

Com relação a formação dos professores, foi bastante variado os tipos de formação, porém 
nas duas escolas a formação como maior número de professores foi a mesma, sendo a formação de 
professores em Letras (tabela 1) a mais pontuada, onde a escola A, conta com seis professores, e a 
escola B, com cinco professores.   
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Tabela 1: Perfil dos professores das duas escolas  

Características Escola A Escola B 

Número de professores entrevistados n: 27 n: 19 
Gênero/Sexo 

Feminino 19 12 
Masculino 8 7 

Situação Marital 
Solteiro 2 2 
Casado 19 15 
Divorciado 3 1 
Viúvo 1 - 
Outros 2 1 

Filhos 
Sim 21 15 
Não 6 4 

Formação 

Artes 1 - 

Geografia 2 1 

Educação Física 1 2 

Matemática 3 1 

Letras 6 5 

Biologia 4 2 

História 2 3 

Química 1 1 

Pedagogia 3 2 

Filosofia 1 2 

Não respondeu 3 - 

Fonte dos dados: Ximenes; Paixão; Santos (2016).  
Elaboração: Autores, 2017. 
 
Saúde dos professores 
 
 O número de professores, que não possuíam nenhum tipo de doença crônica, foi bem 
expressivo nas duas escolas (tabela 2), porém, também foram identificados alguns professores que 
possuíam algum tipo de doença crônica.  
Nas duas escolas as doenças mais pontuadas pelos professores foram: renite alérgica e dores na 
coluna. Sendo que estás doenças, podem ser agravadas pela profissão de professor, no caso da 
renite alérgica, o giz que ainda é utilizado nas duas escolas, pode provocar grises da doença, e as 
dores na coluna, podem ser mais intensas para os docentes, pois na maioria das vezes o professor 
passa horas em pé, o que acaba causando maior tensão nas pernas e na coluna.   
 Durante a pesquisa, nas duas escolas foi observado que os professores não possuem o 
hábito de utilizar os serviços de saúde regularmente (tabela 2), a grande maioria dos professores, só 
buscam atendimento em saúde quando ficam doentes. Na escola A (23) professores, só vão ao 
médico quando estão doentes, e na escola B (15) professores só buscam atendimento em saúde 
quando estão doentes. Sendo que na escola A e B, quatro professores vão ao médico regularmente, 
ou seja, semanalmente, mensalmente ou anualmente.  
 Com relação a saúde, observou-se nas duas escolas, maior número de professores que 
afirmaram sentirem-se tensos ou preocupados, e cansados com frequência (tabela 2). 
 Durante a pesquisa foi identificado que os professores, sentem algum tipo de dificuldade 
emocional, nas duas escolas A e B, a ansiedade foi a mais comum entre os professores. Atualmente, 
“a subjetividade do trabalhador sofre alterações, tendo em vista que o homem tem uma estrutura 
psicológica sujeita às ansiedades, inseguranças e emoções suscitadas pelo contexto em que vive. O 
atual, portanto, facilita os processos de adoecimento dos trabalhadores” REIS (2007, p.8-9). 
 O ritmo intenso de trabalho vivido no dia a dia pelos professores, ocasionam discaste, 
cansaço, problemas psicológicos e estresse. Durante a pesquisa, foram observados alguns casos em 
que, o professor foi afastado da sala de aula por algum tipo de doença, na escola A dois professores, 
foram afastados da sala de aula por um período, já na escola B, foram a afastados 6 professores da 
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sala de aula, por motivos de saúde. Desta forma, destaca-se a importância de um acompanhamento 
em saúde regular para todos os professores, para que os mesmos possam exercer suas atividades 
com boas condições físicas e psicológicas, para que nem os professores, nem as escolas e os alunos 
sejam prejudicados pela falta do professor.   
 
Tabela 2: Aspectos relacionadas à saúde dos professores  

Características de saúde Escola A Escola B 

Tipos de doença crônica 

Hipertensão 2 3 
Renite alérgica  4 5 
Tendinite 1 1 
Depressão 1 1 
Problema na coluna   3 4 
Não possuem nenhum tipo de doença crônica 15 11 
Outro 3 - 

 
Com que frequência você vai ao médico? 

Mensalmente 2 1 
Semestralmente 2 2 
Anualmente - 1 
Quando fica doente/ quando precisa 23 15 

 
Em relação a Saúde 

 Sim Não Sim Não 
Dores de cabeça frequentes       10 17 3 16 
Sente-se tenso ou preocupado         18 9 12 7 
Sente-se cansado com frequência     13 14 10 9 
Tem um boa noite de sono 8 19 6 13 

Dificuldades emocionais   
 Sim Não Sim Não 
Ansiedade 15 12 12 7 
Depressão 2 25 1 18 
Timidez excessiva          4 23 - 19 
Medo/ Pânico         2 25 1 18 
Insônia ou alterações significativas do sono      8 19 6 13 
Sensação de desamparo 4 23 2 17 
Sensação de desatenção 6 21 3 16 

 
Afastado do trabalho por problemas de saúde    

Sim 2 6 
Não 27 13 

Fonte dos dados: Ximenes; Paixão; Santos (2016).  
Elaboração: Autores, 2017. 
  
 
Condições de trabalho 
 
 Nas duas escolas a má remuneração não foi considera como maior problema enfrentado no 
dia- a- dia pelos professores, na escola A, 13 professores afirmaram que não, enquanto que, 14 
afirmaram que sim, na escola B, 13 professores afirmaram que não, e seis professores afirmaram que 
sim, mesmo tendo na escola A, pouco mais da metade dos professores afirmando que a má 
remuneração é motivo de tensão, os outros fatores tiveram maior pontuação.  Ou seja, na escola A e 
na escola B, o que causa maior tensão e cansaço no seu trabalho para eles, é o ritmo intenso de 
trabalho, número excessivo de alunos por turma, indisciplina dos alunos e carga horária intensa 
(tabela 3). A carga horária intensa (tabela 3) foi considerada com sendo motivo de tensão é cansaço, 
pelos professores, porque nas duas escolas, maior número de professores afirmou, trabalharem na 
escola 40h/ semanais, pontuando na escola A, 14 professores e na escola B,13 professores que 
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trabalham intensamente durante a semana. Sem consideram as horas que o professor trabalha na 
sua residência para preparar aula, materiais ou corrigir provas e trabalhos. 
 Quando perguntados como eles consideravam o seu trabalho (tabela 3), na escola A os 
professores consideraram o seu trabalho: criativo, prazeroso e autônomo, porém ao mesmo tempo, 
também consideraram repetitivo, frustrante e desgastante. Tendo como maior pontuação, para 
criativo e desgastante.  Na escola B os resultados, foram parecidos, pois os professores também 
consideraram seu trabalho: criativo, prazeroso e autônomo, porém não consideraram seu trabalho 
frustrante, mas repetitivo e desgastante, tendo maior pontuação para: criativo, prazeroso e 
desgastante. Sendo assim, podemos destacar que, os professores não estão totalmente insatisfeitos 
com seu trabalho, o que falta é melhores condições e maior estimulo para profissão, podendo com 
isso ter uma melhoria na satisfação do trabalho para o professor, desta forma refletindo diretamente 
na melhoria na saúde e bem-estar do professor. 
 

Tabela 3: Ritmo de trabalho 

Trabalho Escola A Escola B 

É Fonte de tensão e de cansaço no trabalho:     
 Sim Não Sim  Não 

Má remuneração pelo trabalho que executa 14 13 6 13 
Ritmo de trabalho intenso 17 10 17 2 

Número excessivo de alunos por turma 16 11 15 4 
Indisciplina dos alunos 26 1 13 6 

Não se sente realizado pelo trabalho que realiza 5 22 5 14 
Carga horária intensa 14 13 11 8 
Condições de trabalho 8 19 6 13 

 
Carga horária semanal 

40h/ semanais 14 13 
20h/ semanais 6 4 
30h/ semanais - 1 
15h/ semanais 1 - 
16h/ semanais 1 - 
17h/ semanais - 1 
11h/ semanais 1 - 
Não respondeu 4 - 

Seu trabalho é? 
Monótono - - 
Repetitivo 4 2 

Frustrante 4 - 

Criativo 13 9 

Autônomo 1 3 

Desgastante 16 7 

Prazeroso 6 14 

Não respondeu 1 - 

Fonte dos dados: Ximenes; Paixão; Santos (2016).  
Elaboração: Autores, 2017. 

 

Atividades no período de folga 

Quando indagados sobre as atividades desenvolvidas nos finais de semana ou dia de folga 
(tabela 4), foi mencionado por maior número dos docentes, das duas escolas A e B, que a maioria 
dos professores, normalmente ficam em casa preparando material para as aulas ou corrigindo 
provas, deixando de lado o descanso e o lazer (tabela 4). Desta forma, podemos destacar, que o 
professor não trabalha só quando está dentro da escola, assim, muitos professores ao invés de 
trabalharem 40h/ semanais acabam trabalhando 45h ou 50h/ semanais. 

Isso faz com que o momento de folga não seja destinado para a realização de outras 
atividades de descanso, lazer ou prática de esporte. Assim, quando o professor retorna para realizar 
sua aula nas escolas, ele apresenta-se cansado. Verificou-se, ainda, que os professores que 
participaram da pesquisa não estão satisfeitos com o trabalho que exercem, muitos demonstraram 
ansiedade, cansaço, estresse.  
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Tabela 4: Atividades realizadas durante a folga 

Atividades Escola A Escola B 

No dia de folga, o que você costuma fazer? 
Ler 6 5 

Corrigir provas 13 10 
Passear 8 6 

Ir ao cinema 3 1 
Ficar em casa 16 12 

Preparar material para aula 14 14 
Dormir 9 6 
Outro 2 9 

Fonte dos dados: Ximenes; Paixão; Santos (2016).  
Elaboração: Autores, 2017 
 
 
Prática de esportes  
 
 De acordo com informações da Organização da Saúde (OMS) apud Vedovato; Monteiro 

(2008) a prática frequente de atividades física proporciona a prevenção de doenças, pois diminuem os 
riscos de enfermidades por diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares, também reduz as 
dores musculares, assim favorecendo o bem-estar psicológico, atenuando o estresse, a ansiedade e a 
depressão. 
 Neste sentido, para profissão de professor a prática de atividades físicas além de diminuir o 

surgimento de algumas doenças, proporciona redução do estresse, bem comum entre as pessoas 
atualmente, alguns dos participantes da pesquisa, relataram que se sentem estressados, cansados no 
fim da jornada de trabalho.  
 De acordo com Reis (2007, p.15) “o estresse é uma tensão mental e corporal resultante de 

fatores que tendem a alterar um equilíbrio existente, ou ainda, é a soma de reações biológicas a um 
estímulo adverso, físico, emocional ou mental, interno ou externo que tende a perturbar o organismo”. 
 Nas duas escolas A e B, quase pouco mais da metade dos professores não praticam nenhum 

tipo de atividade física (tabela 5) regularmente, eles afirmaram que o maior motivo de não praticarem, 
esporte é pela falta de tempo. Os tipos de atividade praticada pelos professores foram bem distintas, 
como: musculação, hidroginástica, caminhada, luta, andar de bicicleta, corrida futebol e natação. Nas 
escolas A e B, tiveram professores que praticavam mais de um tipo de atividade física.  As atividades 
físicas mais pontuadas nas escolas A e B, foram musculação, caminhada e futebol. 
 
Tabela 5: Atividades de esporte 

Atividades Escola A Escola B 

Atividade de física: 
Sim 12 9 
Não 15 10 

Se sim, qual? 
Musculação 5 3 

Hidroginástica 1 - 
Caminhada 4 4 

Luta 1 - 
Andar de bicicleta 1 - 

Corrida 1 - 
Futebol 2 3 
Natação 1 - 

Fonte dos dados: Ximenes; Paixão; Santos (2016).  
Elaboração: Autores, 2017. 
 

  

 
Considerações Finais 
 

Atualmente é muito comum o aumento de pessoas que estão sendo acometidas pelas 
chamadas doenças do século XXI como a depressão, o estresse, obesidade, síndrome de Burnout, 
transtorno da ansiedade, problemas de voz, entre outras. A escola tem importante papel na mudança 
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da rotina dos professores, realizando programas como: atividade laboral, incentivo ao uso da garrafa 
de água na sala de aula (que ajuda a proteger a voz que é tão utilizada pelo professor) e o estímulo 
ao lanche saudável para o professor no intervalo das aulas para que o mesmo não fique longos 
períodos sem se alimentar.  

A insatisfação, a falta de prazer pela profissão que exerce, não acontece somente na carreira 
de professor, uma vez que com o passar dos anos pessoas tem menos tempo e seu dia a dia está 
mais corrido, deixando de lado atividades simples, que talvez tornassem seu dia menos cansativo ou 
estressante.  

Sendo assim, verificou-se que o trabalho do professor e a correria do dia a dia influenciam 
diretamente na saúde, causando cansaço, insatisfação e estresse, acarretando danos mais severos 
com o passar dos anos. A forma de trabalho do professor influencia na sua qualidade de vida 
“extraclasse” e vice-versa. Assim, cabe a cada indivíduo observar os seus hábitos e avaliar o que 
pode ser feito para melhorar, além de poder contar com amparo da instituição que representa. Desta 
forma, espera-se uma melhora na rotina diária do profissional que é tão importante para a melhoria 
na educação.   
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Resumo 
Este artigo tem por objetivo abordar o conceito de Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e 
apresentar os principais modelos desta abordagem. Para o alcance do objetivo realizou uma revisão 
de literatura a partir do levantamento de estudos em bases de dados de trabalhos acadêmicos (teses, 
dissertações, artigos), bem como documentos e estudos técnicos elaborados por órgãos e institutos 
de pesquisa públicos, considerando as escalas nacional e internacional. Portanto, em seu 
desenvolvimento realiza-se uma breve reflexão sobre a relação saúde/ambiente, considerando seu 
caráter histórico, que remonta a antiguidade. Seguindo-se de uma apresentação de conceitos e dos 
modelos dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), finaliza-se tecendo algumas considerações 
sobre a relevância de tais modelos para a articulação de saberes com vistas a melhor compreensão 
do processo saúde-doença considerando determinado espaço geográfico, bem como para a 
elaboração e implementação de políticas públicas com o objetivo de alcançar melhores as condições 
de saúde.  
 
Palavras chave: Determinantes Sociais da Saúde. Ambiente. Indivíduo. Geografia. 
 
 
Abstract 
This article aims to address the concept of Social Determinants of Health (DSS) and present the main 
models of this approach. To reach the objective of carrying out a literature review from the survey of 
studies in databases of academic papers, as well as documents and technical studies prepared by 
public research bodies and institutes, considering the national and international scales. Its 
development takes place a brief reflection on a relation health / environment, considering its historical 
character, that goes back the antiquity. Following a presentation of concepts and models of the Social 
Determinants of Health (DSS), it ends by making some considerations about the relevance of such 
models to a knowledge articulation with a view to a better understanding of the health-disease 
process, a geographic space, as well as for the elaboration and implementation of public policies with 
the objective of achieving better health conditions. 
 
Keywords: Social Determinants of Health. Environment. Individual. Geography. 
 
 
Introdução 
 

A nova etapa da história da sociedade, especialmente nas cidades, haja vista o alto grau de 
urbanização da sociedade

183
, depende de como o indivíduo e a sociedade, considerando seus 

diferentes setores, vão evoluir e das escolhas que vão realizar. Tem sido intensamente alertado por 
organismos internacionais, como as Nações Unidas, e por estudos científicos de várias áreas do 
conhecimento que optar pelo aproveitamento da potencialidade dos diferentes grupos culturais, 
étnicos e gêneros para promoção dos direitos humanos, eleger novos valores e prioridades e 
estabelecer objetivos sustentáveis a serem alcançados, considerar as inter-relações inerentes à 

                                                           
183

 Para saber mais sobre a urbanização mundial, entre as fontes pode-se consultar os documentos produzidos pelo 
Departamento de Assuntos econômicos e sociais das Nações Unidas < https://www.un.org/development/desa/en/>, em tais 
publicações alerta-se para a tendência de aumento da urbanização, especialmente nos países mais pobres, onde a taxa de 
crescimento populacional ainda é alta. De modo que até 2030 serão mais 4,9 bilhões de pessoas vivendo em cidades, o que 
representará 60% da população mundial, já 2050, serão mais 2,5 bilhões e esse percentual será próximo a 70% da população 
global. No Brasil, a principal fonte de pesquisa é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme apontam 
dados do censo do ano de 2010, IBGE (2010), neste ano 85% da população do país era classificada como urbana.  
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complexidade sistêmica da terra para agir, são exemplos de boas escolhas para assegurar melhores 
condições de vida no futuro. 

Com enfoque específico na saúde um ponto de partida pode ser o revigoramento da 
concepção, que por muito tempo permaneceu negligenciada, de que a saúde não é exclusivamente 
biológica, mas que é histórica e socialmente construída como demonstrado, empiricamente, por 
diversos estudos, como nos de Lima e Guimarães (2007) que ao observar que os benefícios sociais e 
tecnológicos do “desenvolvimento” não atendem a totalidade da população, chamam a atenção para 
o fato de que a determinação do meio social é mais forte que a do meio ambiente, podendo assim 
falar de uma determinação social da saúde/doença. 

 Ganha destaque também a abordagem da saúde ao longo da vida, ou seja, que esta decorre 
da acumulação benefícios ao longo de um período de tempo e ainda conforme afirmam Druet et al., 
(2010) apud WHO (2013) que há os vários os setores que afetam a saúde, da mesma forma que a 
saúde afeta vários setores. Como por exemplo, a educação que pode resultar em melhores 
condições de saúde, alfabetização sanitária, bem-estar etc. e, por conseguinte na redução da 
exclusão social e na transmissão intergeracional da pobreza, os quais afetam negativamente a 
saúde

184
 (WHO, 2013, p.25). Da mesma forma, conforme destaca a WHO (2012) a saúde influencia o 

avanço social em geral. 
 Como citado por Mendes (2011, p.258), Macinko et al.(2006) mostraram que o fator de maior 

relevância na queda da mortalidade infantil no Brasil foi a escolaridade das mães. O autor cita outros 
estudos que mostram que a menor escolaridade está associada a menor expectativa de vida 
(MESSIAS, 2003); a menor utilização de serviços preventivos de câncer de mama e de colo de útero 
(IBGE, 2003); a pior autopercepção do estado de saúde (DACHS, 2002); e a maior prevalência de 
doenças crônicas (LESSA et al., 2006). (MENDES, 2011). 

Por sua visão holística, com abordagens inter e transdisciplinares, conseguindo relacionar 
questões como a educação, à moradia, o saneamento básico, infraestrutura em saúde e entre outras 
com a saúde das populações, destaca-se a importância a Geografia da Saúde. Disciplina esta que, 
segundo Rojas (1998) com base em Verhasselt (1993) é tida como a aplicação de conhecimentos 
geográficos, métodos e técnicas de pesquisa em saúde na perspectiva da prevenção de doenças. 
Rojas (1998) ainda ressalta que para autores como Pyle (1977) o ramo da Geografia mais 
popularmente denominado como Geografia Médica ou da Saúde

185
, seria uma disciplina 

de fronteira (no cruzamento entre geografia, medicina e da biologia (Darchenkova, 1986) ou entre as 
ciências sociais, física e biológica (Meade et al., 1988).  

Neste sentido, destaca-se a utilização de técnicas da Geografia como o mapeamento e de 
técnicas da epidemiologia e outras áreas da saúde como a bioestatística, de modo a conhecer, 
sobretudo de modo relacionado, os padrões de distribuição espacial das doenças, dos componentes 
infraestruturais, dos recursos humanos e condições sócio-econômicas e sócio-culturais. De tal modo, 
ao fundamentar-se no espaço por meio da Geografia torna-se possível articular o problema com seu 
local (onde?) e com quem? (ROJAS, 1998). 

Portanto, diante das transformações sócio-espaciais e das demandas geradas no sentido de 
ampliar a compreensão sobre tais mudanças, especialmente considerando seus rebatimentos nos 
processos saúde-doença é que se redigiu o presente artigo. Este artigo tem por objetivo abordar o 
conceito de Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e apresentar os principais modelos desta 
abordagem. Para o alcance do objetivo realizou uma revisão de literatura a partir do levantamento de 
estudos em bases de dados de trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, artigos), bem como 
documentos e estudos técnicos elaborados por órgãos e institutos de pesquisa públicos, 
considerando as escalas nacional e internacional. 

É realizada uma breve reflexão acerca da relação saúde/ambiente, considerando seu caráter 
histórico, que remonta a antiguidade. Seguindo-se de uma apresentação de conceitos e dos modelos 
dos Determinantes Sociais da Saúde (DSS), finaliza-se tecendo algumas considerações sobre a 
relevância de tais modelos nomeadamente para a elaboração e implementação de políticas publicas 
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 Essa relação entre educação e saúde é histórica remontando à consciência sanitária dos movimentos higienistas, sendo 
que passou por um período de certo esquecimento e tem sido retomando neste século. Os governos como o da Austrália do 
Sul e do Reino Unido, têm investido na governança compartilhada dos setores de educação para os país e saúde das crianças. 
Já o da Cingapura estabeleceu um quadro com quatro principais estratégias que visam aumentar a participação, a saúde e a 
segurança das pessoas mais velhas. O qual pode ser usado também para pessoas de outras idades. 
185

 Destaca-se que apesar de utilizados como sinônimos por alguns estudiosos, os termos Geografia Médica e Geografia da 
Saúde são distintos. Sendo o primeiro precedente, inicialmente praticada por médicos, reconhecida oficialmente no Congresso 
Internacional de Lisboa, graças à influência da definição de saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS) em 1948. A 
mudança do nome ocorreu em 1976 devido à ampliação dos temas, questões e abordagens abarcados por este ramo da 
Geografia, de tal modo a Geografia da Saúde é considerada mais abrangente. 
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com vistas a melhorar as condições de inequidade em saúde. Justifica-se o desenvolvimento deste 
estudo por sua contribuição para com as discussões sobre as condições de saúde da população na 
perspectiva de sua determinação social, bem como considerando que este viés pode servir de 
embasamento para as políticas públicas que assegurem a melhoria das condições ambientais e, por 
conseguinte da saúde nomeadamente nas cidades.  
 
 
O histórico enfoque geográfico da saúde 
 

Desde a antiguidade, antes da sistematização da Geografia como ciência, e também ao longo 
da história do pensamento geográfico, a partir do século XIX, a influência do meio/natureza sobre os 
homens/sociedades, sob diferentes vertentes teóricas (determinismo, possibilismo) destacou-se como 
fundamento para explicar o destino e características de determinado povo, bem como para justificar 
as relações de dominação e a ocorrência de determinadas doenças.  

A saúde e suas relações com o ambiente de modo geral e, especificamente com o urbano, 
não são recentes, segundo Rosen (1994) remetem ao paradigma hipocrático (460 - 370 aC)

186
 na 

Grécia. Por outro lado, com o advento das grandes navegações no contexto do imperialismo e 
colonização dos “novos mundos”, entre os séculos XVI e XVII tem-se o desenvolvimento de estudos 
com vistas ao conhecimento da distribuição geográfica das doenças. 

No âmbito dos espaços urbanos destaca-se as topografias médicas do século XVII/XVIII, ao 
sanitarismo (1830 a 1875). Naqueles contextos o saneamento urbano era o único “remédio” para o 
controle das doenças infectocontagiosas e melhorias das condições de vida nas cidades 
(GUIMARÃES, 2001). Consecutivamente, entre os séculos XIX e XX, a Medicina Social e a seguir a 
Polícia Médica, consideravam a espacialização fundamental para a compreensão das doenças e o 
estabelecimento de políticas públicas que tinham o objetivo de melhorar as condições de saúde das 
populações (LIMA, 2014).  Afinal, para a epidemiologia social a doença é produto das condições 
sociais, tendo como variáveis o estilo de vida, a organização social e as condições de trabalho. Desse 
modo, pode-se considerar que aqueles que têm melhores condições de vida e trabalho e, 
consequentemente índices de desenvolvimento humano e de renda, têm melhores perfis de saúde-
doença. 

Ainda em meados do século XIX, destaca-se as proposições com base na causalidade social 
de Rudolf Virchow. Este médico sanitarista e político líder do movimento de reforma médica na 
Alemanha, dizia que a ciência médica é intrínseca e essencialmente uma ciência social e política 
(SIGERIST, 1956 apud BUSS, 2000). Segundo o estudioso além de cuidados médicos, as pessoas 
precisam de boas condições ambientais, democracia, liberdade e educação. E assim permanece até 
hoje, no “período demógrafo-sanitário” (GUIMARAES, 2014), em que prevalece o termo “nova saúde 
pública”, ou seja, saúde enquanto produção social, no sentido de elevar os padrões de saúde pela 
melhoria das condições de vida, atendendo demandas do uso da água potável, das fontes 
energéticas e do aumento do acúmulo de resíduos, das novas questões populacionais - 
envelhecimento, banalização da violência, fome etc. Assim sendo, já se fala, em uma perspectiva 
neo-hipocrática na abordagem do processo saúde-doença. 

Ressalta-se que na segunda metade do século XIX, com os estudos de Louis Pasteur (1822-
1895) e Robert Koch (1843-1910), relegou-se para segundo plano a importância do ambiente físico e 
social no processo saúde-doença, que passou a ser compreendido a partir da perspectiva microbiana 
ou bacteriológica. Haja vista a difusão da unicausalidade, ou seja, as causa das doenças relacionada 
à penetração e multiplicação de uma bactéria, em certa medida implicou na perda de espaço da 
Geografia Médica durante o século XIX/XX.  

Entretanto, diante da incapacidade desta teoria explicar a origem de todas as doenças 
retoma-se o viés ambiental, no sentido de que as doenças não possuem apenas várias causas, as 
quais estão relacionadas com o meio. Neste contexto, ganha espaço a noção da multicausalidade 
das doenças, ou seja, passa-se a entender que a doença é um processo que ocorre por múltiplas 
causas agentes ou determinantes, como as de caráter físicos, químicos, biológicos, ambientais, 
sociais, econômicos, psicológicos, culturais entre outras. Destacam os estudos do parasitólogo 
soviético Evgenii Pavlovsky (1884-1965), nomeadamente a Teoria dos Focus Naturais (1939) e do 
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 Considerado o pai da medicina, por seu pioneirismo na abordagem da relação entre meio ambiente e saúde, Hipócrates é 

considerado por muitos estudiosos como um dos fundadores da Geografia Médica. A partir do primeiro tratado de Geografia 
Médica, o livro “Ares, Águas e Lugares”, Hipócrates relacionou os fatores externos, geográficos e climáticos, com a saúde do 
homem, também parte da natureza. Dentre os pontos principais do livro, que Hipócrates chama a Littré, destaca a influência 
das cidades em relação ao sol e aos ventos, na manutenção da saúde e produção de doenças (PESSOA, 1978). 
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geógrafo francês Maximilien (Max) Sorre (1880-1962) com o conceito de complexo patogênico 
(1929).  

Conforme explicam Lima e Guimarães (2007) de acordo com a teoria dos focos naturais, o 
ambiente é considerado uma externalidade em relação ao homem, haja vista que os agentes 
etiológicos, vetores e reservatórios infecção (hospedeiros intermediários) e, portanto o ciclo evolutivo 
da enfermidade pode estabelecer-se sem a presença do homem que, ao ingressar na região, pode 
infectar-se por transferência do ativo patogênico. Já na perspectiva do complexo patogênico, nas 
palavras de Lima e Guimarães (2007, p.63) o agente etiológico também circula entre os organismos, 
de reservatório a hospedeiro, valendo-se de um vetor. Contudo, conforme ressaltam os autores, 
neste caso uma enfermidade não surge ou desaparece como simples fenômeno natural, mas a ação 
humana sobre o ambiente tem forte papel na gênese ou desintegração dos complexos patogênicos, 
que pode ter o ciclo vital, total ou parcial, no organismo humano e a transmissão de homem a homem 
por meio da água ou do ar. 

Lima e Guimarães (2007) além de ponderarem sobre a relevância da teoria dos complexos 
patogênicos, que nas palavras dos autores (2007, p.65) “tornou-se uma referência para os estudos de 
Geografia da Saúde”, consideram as evoluções sócio-espaciais e conceituais, haja vista que a 
referida teoria foi aperfeiçoada por diversos estudiosos como: GEORGE (1978) ao aplicar a noção de 
patógeno no estudo de processos de exposição aos produtos tóxicos como o mercúrio, os solventes 
e contaminantes; PICHERAL (1982), ao referir-se a complexos sócio-patogênicos; CURTO (1985 e 
1993) ao sugerir a existência dos sistemas patogênicos da pobreza e o da industrialização, 
aproximando-se das ideias já desenvolvidas por Gerald Pyle, bem como pautam-se na noção de 
meio-técnico-cientifico-informacional desenvolvida pelo professor e geógrafo Milton Santos para 
proporem pensar em complexos tecno-patogênicos informacionais, figura 1, haja vista que de acordo 
com os estudiosos “a idéia de complexos que envolvem o fenômeno social e seu contexto 
tecnológico”, assim sendo:  

 
Os complexos tecno-patogênicos informacionais, por suas características, se organizam 
segundo sistemas de fatores determinantes, fortemente influenciados pelos traços tecnológicos 
da sociedade atual e se correlacionam ao sistema de atenção da saúde. O sistema 
informacional, presente tanto na sociedade como no ambiente natural, atua por interação, mas 
também “penetra” nas outras estruturas, dominando os processos através da acumulação de 
dado, na ação programada e formas de regulação constante. O complexo patogênico que 
resulta desta integração informacional é mais ágil que os que o antecedem no tempo, uma vez 
que seus principais problemas relacionam-se com a necessidade de manter o equilíbrio 
homeostático e evitar drásticas alterações (LIMA e GUIMARÃES 2007, p.65) 

 
 

 
Figura 1 - Complexo tecno-patogênico informacionais. 
Fonte: Lima e Guimarães (2007). 

 
Em tal perspectiva contempla-se a noção de espaço, categoria essencial aos estudos 

geográficos, sendo que na perspectiva da relação entre “saúde e ambiente” tendo sido amplamente 
discutida da necessidade de compreensão espaço enquanto uma construção social, a partir da 
modificação do meio natural que expressa as contradições da organização social. Além disso, 
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considera-se também a multicausalidade das doenças cara aos atuais estudos sobre a determinação 
social da saúde.  

Com relação ao conceito de espaço de acordo com Barcellos et al. (2002) este pode ser 
concebido como produtor e produto de diferenciações sociais e epidemiológicas, ele é processo, 
construção social e também formado por lugares, marcado por diferenças que envolvem aspectos 
culturais de identidade e representações simbólicas específicas é formando também por territórios 
identificados pelas relações de alteridade, pela diferença em relação ao outro e da identidade do 
grupo. Portanto, a partir da utilização do espaço, tem-se os territórios usados, os quais segundo 
Monken et al. (2008) com base em Mesquita e Brandão (1995) e Santos (1996), fundamentam-se na 
escala social do cotidiano imediato, localmente vivido a partir das relações de vizinhança, da 
intimidade, da emoção, da cooperação e da socialização, sendo que quanto maior a proximidade 
entre as pessoas envolvidas, mais intensas são tais relações. Destaca-se ainda a noção de 
territorialidade, a qual conforme a definição de Robert Sack (1986) segundo Monken et al. (2008) 
estaria intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas próprias se 
organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar, ou seja, estaria na base do poder em 
todos os níveis. Monken e Barcellos (2005) destacam que a territorialização de atividades de saúde 
vem sendo preconizada por diversas iniciativas no interior do Sistema Único de Saúde (SUS) como a 
Estratégia Saúde da Família, a Vigilância Ambiental em Saúde, Cidades Saudáveis e a própria 
descentralização das atividades de assistência e vigilância.  

Neste sentido, considerando a espacialidade onde a vida ocorre, Florida (2008) apud Marans 
e Stimson (2011, p.14) afirma que 

 
O lugar que escolhemos para viver afeta todos os aspectos de nosso ser. Ele pode determinar 
a nossa renda, as pessoas que encontramos, os amigos que fazemos, os parceiros que 
escolhemos, e as possiblidades disponíveis para os nossos filhos e famílias. As pessoas não 
são igualmente felizes em todos os lugares, e alguns são mais eficientes em proporcionar uma 
elevada qualidade de vida do que outros. Alguns lugares oferecem-nos mercados de trabalho 
mais vibrantes, melhores perspectivas de carreira, maior valorização imobiliária, e 
oportunidades de ganhos em investimento mais fortes. Alguns lugares oferecem mais 
possibilidades de encontros. Outros são ambientes melhores para criar os filhos. (Tradução 
Nossa). 

 

Portanto, ao retomar parte da historia evidencia-se que o homem tem buscado compreender 
os processos e fatores causais do adoecimento e da morte, sendo que de acordo com a evolução do 
conhecimento foram propostas diversas teorias e modelos para a compressão da interação 
homem/meio, para a explicação para o processo saúde-doença e sobre a determinação 
desse processo. No momento atual destaca-se a relevância dos modelos que considerem a 
complexidade sistêmica no âmbito da determinação da saúde. De tal modo, destacam-se os modelos 
de determinação social da saúde, os quais serão abordados a seguir.  

 
 
Determinantes Sociais da Saúde  
 

No século XXI, caracterizado por novos e antigos desafios, por vezes agravados por 
fenômenos como a globalização

187
, a intensa urbanização, as mudanças no perfil demográfico e, em 

um sentido amplo, por crises econômicas e ambientais, há uma retomada, com admirável 
notoriedade, da concepção de que a saúde é reflexo do ambiente, entendido como tudo interfere na 
existência humana. Segundo essa perspectiva a forma de organização da sociedade e as condições 
de vida dos indivíduos tem papel determinante nas condições de saúde/adoecimento.  

A própria definição de saúde da WHO enquanto “um estado de completo desenvolvimento 
físico, bem-estar mental e social e não meramente a ausência de doença ou enferm idade”, elaborada 
no ano de 1948, na ocasião da criação desta organização, contempla uma concepção bastante 
abrangente de saúde

188
. Da mesma forma que concepção de que a saúde “é criada no ambiente da 

vida cotidiana e é influenciada por ações e decisões da maioria setores” prevista na Carta de Ottawa 
(1986).  
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 Buss (2006) analisou a influência da globalização sobre a pobreza e as condições de saúde, e sobre as condições de vida 

em geral. 
188

Para Nogueira e Remoaldo (2010) esta definição permanece como um ideal, que dificilmente se atinge, porque todos os 
indivíduos passam por períodos, mais ou menos longos, de ausência de saúde ao longo da sua vida REMOALDO, Paula, 
Cristina A.; NOGUEIRA, Helena. Olhares geográficos sobre a saúde. Porto: Edições Afrontamento, 2010. 
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Nestas definições a saúde extrapola dos limites da área médica, focados nos serviços de 

saúde para cura das doenças e avança no sentido da “Promoção da Saúde”, ao entender que esta 
resulta dos efeitos de todas as condições da vida dos indivíduos, ou em outras palavras a saúde é 
resultado de determinantes sociais, os quais de acordo com a WHO (2014) são as condições em que 
as pessoas nascem, crescem, vivem , trabalham e envelhecem, as quais são moldadas pela 
distribuição de dinheiro poder e recursos a nível global, nacional e local. Conforme ressalta Mendes 
(2011, p.247) os DSS abarcam as três correntes da epidemiologia social não mutuamente exclusivas, 
saber: a dos fatores psicossociais, a da produção social da saúde/economia política da saúde e a da 
teoria ecossocial. Desta forma, essa aboradagem da saúde envolve políticas públicas intersetoriais e 
as caracteristicas e ações da população. Por conseguinte, concorda-se com Buss (2000, p.164) que 
esta consiste em um “campo conhecimento e de prática, para a qualidade de vida”. 

A Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) assegura que os 
DSS são: os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais e 
os fatores de risco na população, sendo que as condições socioeconômicas, culturais e ambientais 
são concebidas como fatores macrodeterminantes. (GALLO, et al. 2012). A “knowledge Network on 
Urban Settings (KNUS)” que integra a “Commission on Social Determinants of Health” da WHO lista 
como exemplo dos principais DSS: as condições da habitação e da vida, o acesso a água e boas 
condições sanitárias, um eficiente sistema de administração, segurança nos ambientes de trabalho e 
no bairro, segurança alimentar e acesso a serviços como: educação, segurança, transporte público, 
os quais são assegurados por uma boa governança. 

Buss e Pellegrini Filho (2007, p.80) distinguem os determinantes de saúde dos indivíduos e 
os dos grupos e populações. Os autores explicam que alguns fatores que são importantes para as 
diferenças no estado de saúde dos indivíduos, como dieta, sedentarismo etc., não explicam as 
diferenças entre grupos de uma sociedade ou entre sociedades diversas, que podem permanecer 
inalterados, e complementam que “enquanto os fatores individuais são importantes para identificar 
que indivíduos no interior de um grupo estão submetidos a maiores riscos, as diferenças nos níveis 
de saúde entre grupos e países estão mais relacionadas com outros fatores, principalmente o grau de 
equidade na distribuição de renda”. 

A compreensão das interligações dos DSS e com as condições de saúde está em constante 
evolução, conforme destacam Buss e Pellegrini Filho (2007) a concepção da determinação da saúde 
remete teoria miasmática, do século XIX, que conseguia responder às mudanças sociais e práticas 
de saúde no contexto da industrialização e urbanização. Contudo, ao longo dos anos não se manteve 
apenas este enfoque da saúde determinada por fatores sociais e ambientais, nas palavras dos 
autores observa-se “períodos de forte preponderância de enfoques mais centrados em aspectos 
biológicos, individuais e tecnológicos, intercalados com outros em que se destacam fatores sociais e 
ambientais”. Assim, na década de 1950, marcada por campanhas para combate e prevenção de 
doenças, a ênfase era nos aspectos biológicos, individuais e tecnológicos, no final da década de 1970 
na Conferência de Alma-Ata, o enfoque era nos determinantes sociais, sendo que em 1980 a atenção 
volta-se novamente para uma concepção centrada na assistência médica individual, e por fim o 
contexto de elaboração das “Metas do Milênio”, e o lema “Saúde para todos no ano 2000” recoloca a 
atenção nos determinantes sociais, cuja concepção tem sido fortalecida ao longo dos primeiros anos 
do século XXI.  

A particularidade da conjuntura pode ser ponderada pela ocorrência de eventos como: a 
criação da Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde, em março de 2005 pela WHO, para 
atuar em nível mundial, na promoção de uma tomada de consciência sobre: a importância dos DSS e 
das iniquidades de saúde causadas por eles, que devem ser abordados a partir de estratégias 
intersetoriais, em que a saúde seja sempre considerada no planejamento e na governança urbana. O 
grupo de estudiosos sob liderança de Michael Marmot, também composto por especialistas como 
Amartya Sen e Giovanni Berlinguer, apresentou em 2008 um relatório

189
, em que os aspectos 

apontados pela WHO foram postos em discussão para responder como o poder público pode atuar 
para reduzir as inequidades da saúde. Perspectiva convergente com os pressupostos da Carta de 
Ottawa e do Movimento Cidades Saudáveis, portanto existente desde os anos 1980-1990.  

Segundo a WHO, vários países e parceiros integraram a vanguarda do “novo”
190

 movimento 
em prol de melhorias das condições de vida dos cidadãos em nível global, entre eles o Brasil

191
, que 
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 http://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/ 
190

 A novidade, talvez possa ser atribuída, especialmente à Carta de Ottawa, percussora dos pressupostos, agora retomados.   
191

 Segundo o relatório da (WHO/ CSDH p.31), além do Brasil, subscreveram a visão da comissão: Canadá, Chile, República 
Islâmica do Irão, Quénia, Moçambique, Sri Lanka, Suécia e Reino Unido, todos se tornaram parceiros da Comissão e fizeram 
progressos no desenvolvimento de políticas. Outras nações como: Argentina, México, Polónia, Tailândia, Nova Zelândia e 
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por meio de Decreto Presidencial, criou a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde 
(CNDSS) em março de 2006, com um mandato de dois anos. Em nível internacional destaca-se ainda 
a criação do “institute of health equity” em novembro de 2011, pelo estudioso Michael Marmot, 
Comissão sobre Determinantes Sociais da Saúde e Sociedade Justas Vidas Saudáveis, com vistas a 
revisar os Determinantes Sociais da Saúde no âmbito da UE.  

Conforme afirma Rochon (2013, p. 9) as desigualdades sociais e os determinantes, têm 
influencia em 80 % da saúde da população, o autor ressalta que  

 
É preciso uma visão clara e compartilhada sobre o futuro desejado, além de uma vontade 
política em todos os níveis de decisão para realocar os recursos e um envolvimento ativo da 
população, aqui reconhecido o poder dos cidadãos. Em complemento, é necessário focar sobre 
a melhoria contínua do desempenho do sistema de saúde e de serviços sociais. O 
desenvolvimento de competências é a chave para mudar práticas profissionais e de gestão a 
fim de transformar as organizações de modo a gerir com eficácia o acesso à linha contínua de 
cuidados de qualidade, completos e coordenados. Os sistemas de saúde estão, pois, 
confrontados à necessidade de evoluir em dois aspectos :1)- o trabalho em rede com os 
parceiros intersetoriais, tais como escolas e municípios, sobre os determinantes da saúde 
(educação, trabalho, moradia, transporte...) e 2)- a otimização dos processos de produção e de 
funcionamento das linhas contínuas de cuidados, de modo a melhorar sua qualidade, 
segurança e eficácia. (grifo nosso). 

 
Nesta perspectiva da saúde determinada socialmente, Dahlgren e Whitehead (1991) 

conceberam um modelo em que fatores determinantes da saúde são compreendidos a partir de 
diferentes níveis (figura 2). Em um primeiro nível os autores destacaram características individuais 
(sexo, idade, características hereditárias), em um nível macro foram consideradas as condições 
socioeconômicas, culturais e ambientais, ou seja, dos macro determinantes de saúde, e entre estes 
dois níveis aparecem as condições de vida e trabalho (emprego, saneamento, serviços de saúde, 
habitação, educação, alimentos, ambiente de trabalho, etc.), as influências sociais e da comunidade 
(redes de apoio, que se expressam em coesão social) e os estilos de vida individuais.  

 

 
 
Figura 2 - Principais determinantes da saúde para Dahlgren e Whitehead (1991). 
Fonte: Dahlgren e Whitehead (1991) apud WHO (1997). Adaptado por: Alves (2015). 

 
Esta compreensão dos determinantes da saúde contribui especialmente para o 

desenvolvimento de políticas públicas, que devem contemplar os vários níveis, ou seja, é demando o 
desenvolvimento de macro políticas, que incidam sobre os determinantes sociais da saúde, políticas 
específicas grupos/pessoas particulares, a fim de solucionar os problemas das iniquidades em saúde, 
combinadas com mudanças nos fatores individuais. 

O modelo de Dahlgren e Whitehead (1991) tem sido amplamente considerado no Brasil, pela 
CNDSS e no âmbito do SUS. Por exemplo, Mendes (2007) para desenvolver o Modelo de Atenção às 
Condições Crônicas de Saúde (MACC) a ser aplicado no SUS, considerou o modelo do DSS, os 

                                                                                                                                                                                     
Noruega demonstraram entusiasmo em aderir à visão. Do rol de nações, a lista de países parceiros da Comissão é, para já, 
relativamente pequena. Em muitos locais, a situação mantém-se inalterada e sem dúvida levarão muito tempo a mudar, 
contudo, os países parceiros da Comissão são uma poderosa expressão de vontade política e de compromisso prático. 
Contudo, o Brasil foi o único país a criar uma comissão nacional, se engajando precocemente no movimento. 
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elementos do Modelo da Atenção Crônica (CCM)

192
, e as relações que se estabelecem entre as 

equipes de saúde e as pessoas usuárias dos serviços de saúde e em função da singularidade do 
sistema público brasileiro de atenção à saúde (MENDES, 2011). 

É reconhecido que as relações dos determinantes e a saúde não são simples e diretas, de 
causa-efeito, mas complexas. Muitas vezes, os pontos vulneráveis encontram-se transvestidos, 
escondidos em bolsões de pobreza que não são considerados por abordagens gerais ou positivistas.  

Considerando o modelo de Dahlgren e Whitehead (1991) a CNDSS (2006), Buss e Pellegrini 
Filho (2007); identificam alguns pontos para intervenções, a saber: 1) para o nível dos estilos de vida, 
destacam as políticas de abrangência populacional capazes de mudar comportamento, como 
programas educativos, comunicação social, acesso facilitado a alimentos saudáveis e desestimulo ao 
consumo de alimentos que podem prejudicar a saúde – como os refrigerantes-, criação de espaços 
públicos para a prática de esportes e exercícios físicos, bem como a proibição à propaganda do 
tabaco e do álcool em todas as suas formas; 2) para o nível da coesão social e das relações de 
solidariedade, destacam o estabelecimento de redes de apoio e fortalecimento da organização e 
participação das pessoas e das comunidades, especialmente dos grupos vulneráveis, em ações 
coletivas para a melhoria de suas condições de saúde e bem-estar; 3) para o nível das condições de 
vida e trabalho destacam a importância de políticas, que são de responsabilidade de setores distintos, 
para a melhoria das condições materiais e psicossociais do ambiente, destacam as políticas e 
programas, como o “Cidades Saudáveis”, para a melhoria do acesso à água limpa, esgoto, habitação 
adequada, alimentos saudáveis e nutritivos, emprego seguro e realizador, ambientes de trabalho 
saudáveis, serviços de saúde e de educação de qualidade e outros 4) para o nível dos 
macrodeterminantes, destacam as políticas macroeconômicas e de mercado de trabalho, de proteção 
ambiental e de promoção de uma cultura de paz e solidariedade que visem a promover um 
desenvolvimento sustentável, reduzindo as desigualdades sociais e econômicas, as violências, a 
degradação ambiental e seus efeitos sobre a sociedade. 

Os comportamentos e estilos de vida (JACKSON; KOCHTITZKY, 2001) são afetados por uma 
série de variáveis espaciais, por exemplo, a distância, a densidade, a forma e a disposição das 
ciclovias são determinantes para sua utilização, tal como ocorre com os transportes públicos; da 
mesma maneira que a acessibilidade aos parques, praças e à outras instalações urbanas; a 
prestação de calçadas/ciclovias e a qualidade estética percebida do bairro influenciam na prática de 
atividade físicas e recreativas.  De modo que, a infraestrutura urbana disponível, em um primeiro 
momento, é fundamental para a adoção de hábitos saudáveis e para a qualidade de vida. 

Outro importante modelo para os DSS é o modelo de Diderichsen e Hallqvist, (1998) ajustado 
por Diderichsen; Evans e Whitehead (2001), que tem como ideia central a posição social e o acesso 
às condições de saúde, que pode refletir em inequidades de saúde. O modelo, mostrado pela figura 
3, tenta explicar 1) como o contexto social cria estratificação atribuindo aos indivíduos diferentes 
posições na sociedade; 2) o que provoca diferenças na exposição à saúde, podendo criar situações 
de vulnerabilidade; (ambos estratificação  social e vulnerabilidade influem na saúde) 3) a 
estratificação social também determina consequências diferenciais dos problemas de saúde para o 
trabalho e os custos para os cuidados; 4) as “consequências sociais e econômicas” da doença pode 
ter impactos sobre a situação socioeconômica do indivíduo e implicar na volta da doença no 
indivíduo, cuja situação tem reflexos no desenvolvimento social e econômico da sociedade.  

                                                           
192

 Esse modelo estrutura-se em cinco níveis e em três componentes integrados: a população, os tipos de intervenções de 
saúde e os focos das intervenções de saúde. A população é estratificada segundo as necessidades de saúde. Os tipos de 
intervenção em saúde são propostos com base na divisão da população e no modelo de determinação social da saúde de 
Dahlgren e Whitehead, que sustenta o terceiro eixo do modelo que dispõem dos focos das intervenções. (MENDES, 2011). 
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Figura 11 - Principais determinantes da saúde para Diderichsen, Evans e Whitehead (2001). 

Fonte: Diderichsen; Evans e Whitehead (2001) apud WHO (1997). Adaptado por: Alves (2015). 

 
No caso do modelo de Diderichsen; Evans e Whitehead (2001), Buss e Pellegrini Filho (2007, 

p.87) sugerem que os pontos de intervenção sejam “sobre os mecanismos de estratificação social e 
sobre os diferenciais de exposição, de vulnerabilidade e de suas consequências”, sendo que os 
primeiros demandam “políticas que diminuam as diferenças sociais, como as relacionadas ao 
mercado de trabalho, educação e seguridade social, além de um sistemático acompanhamento de 
políticas econômicas e sociais para avaliar seu impacto e diminuir seus efeitos sobre a estratificação 
social” e os segundos requerem um  

 
conjunto de políticas busca diminuir os diferenciais de exposição a riscos, tendo como alvo, por 
exemplo, os grupos que vivem em condições de habitação insalubres, trabalham em ambientes 
pouco seguros ou estão expostos a deficiências nutricionais. Aqui se incluem também políticas 
de fortalecimento de redes de apoio a grupos vulneráveis para mitigar os efeitos de condições 
materiais e psicossociais adversas. Quanto ao enfrentamento dos diferenciais de 
vulnerabilidade, são mais efetivas as intervenções que buscam fortalecer a resistência a 
diversas exposições, como por exemplo, a educação das mulheres para diminuir sua própria 
vulnerabilidade e a de seus filhos. A intervenção no sistema de saúde busca reduzir os 
diferenciais de consequências ocasionadas pela doença, aqui incluindo a melhoria da 
qualidade dos serviços a toda a população, apoio a deficientes, acesso a cuidados de 
reabilitação e mecanismos de financiamento equitativos, que impeçam o empobrecimento 
adicional causado pela doença. (BUSS e PELLEGRINI FILHO, 2007, p.87). 

 
Considerando a avaliação dos resultados globais, desta concepção de saúde Takano e 

Nakamura (2001) destacam que têm existido poucas tentativas neste sentido. Os autores consideram 
a inter-relação entre os determinantes da saúde (recursos de saúde, atividades de prevenção, 
qualidade ambiental, da habitação, a desordem urbana, educação, emprego, renda e economia 
local), por pares dos DSS por meio dos coeficientes de correlação de Pearson. Contudo, neste caso 
há estudiosos que destacam que não são considerados fatores como: os "determinantes dos 
determinantes" da saúde, a forma urbana, a participação pública e vida em comunidade. 

Os modelos de Whitehead e Dahlgren (1991) e Diderichsen; Evans e Whitehead (2001) 
serviram de embasamento para a construção da estrutura conceitual utilizada pela Comissão sobre 
Determinantes Sociais da Saúde (CSDH) da WHO, figura 4. Segundo a WHO (2012) o bem-estar e 
saúde são conceitos interativos, determinados tanto pelo sistema de saúde como pelas 
características da comunidade e dos estilos de vida - determinantes estrutural e intermediário, 
respectivamente. Tais determinantes possuem diferentes tipos de ligações, influenciam na 
distribuição de resultados de saúde e contribuem para desigualdades de saúde e bem-estar. 
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Figura 12 - Quadro de vida, determinantes da saúde e distribuição da saúde. 

Fonte: Solar e Irwin (2007) apud CSDH/WHO (2008, 2012). Adaptado por: Alves (2015). 

 
Conforme expresso na CSDH (2006) há a concordância de que os fatores são relacionados e 

que, portanto demandam de um conjunto de intervenções abrangentes, que perpassem pelas várias 
escalas macro, intermediária ou micro de DSS. Iniciando com as macroiniciativas, embasadas em 
valores universais para reduzir a estratificação social, passando provimento das infraestruturas 
essenciais, a ser garantido pelas políticas públicas, que devem estar acompanhadas por políticas de 
caráter transversal, que visam o fortalecimento da coesão social e das redes de solidariedade e 
ampliação do “capital social”, também essencial para a concepção e implementação de políticas e 
programas que assegurem, em última análise, a qualidade de vida. 

Logo, por sua inter-relação com a saúde, o bem-estar também é determinado socialmente, 
seu alcance depende de recursos psicológicos, sociais e físicos para enfrentar um desafio 
psicológico, social e/ou físico em particular, sendo importante o equilíbrio em recursos e desafios, ou 
seja, em situações de mais desafios os níveis de bem-estar pioram, enquanto que em situações de 
mais recursos há melhorias (DODGE, et al. 2012). 

A partir dos determinantes da saúde descritos por Whitehead e Dahlgren (1991) e dos 
ecossistemas da vida humana de Duhl e Sanchez (1999), Barton e Grant (2006) propuseram um 
modelo para explicar influência do planejamento urbano, tanto em relação ao espaço físico como à 
gestão na saúde (figura 5). Afinal, todas as dimensões do ambiente afetam a saúde, conforme 
explicam Barton et al. (2009, p.92, tradução nossa) 

 
[...] o ambiente natural, por exemplo, através da limpeza do ar e da água, o ambiente 
construído através da disponibilidade, conveniência, segurança e atratividade de pedestres e 
de bicicleta instalações, parques e campos de jogos e, portanto, a propensão a tomar o 
exercício saudável; economia local através de desigualdades no acesso ao trabalho e renda; 
comunidade através das redes sociais de apoio (ou sua falta).  
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Figura 13 - Interação dos determinantes da saúde e bem-estar com o ambiente.  
Fonte: Barton e Grant (2006) apud Barton et al (2009). Adaptado por: Alves (2015). 

 
A abordagem dos determinantes sociais da saúde para o âmbito de uma realidade urbana 

também foi considerada por Vlahov e Galea (2002), que por uma revisão da literatura sugerem que a 
maioria dos fatores que afetam a saúde se insere em três grandes temas: o ambiente social, o 
ambiente físico e acesso à saúde e aos serviços sociais. Em publicação mais recente Vlahov et al. 
(2007) enfatizam o papel dos fatores que operam em múltiplos níveis, incluindo, municipais e níveis 
de bairro nacionais globais, para moldar a saúde urbana. Os autores enfatizam que melhorias da 
saúde decorrem de melhoria das condições de vida em aspectos como a habitação, o emprego, a 
educação, a igualdade, a qualidade do ambiente e de vida, apoio social e serviços de saúde além de 
destacarem o papel das características das cidades, como tamanho, densidade, diversidade e 
complexidade.  

Ainda considerando a adaptação de modelos dos determinantes da saúde, especialmente 
com foco em um ambiente urbano saudável, destaca-se o de Caiaffa et al. (2008) figura 6, onde, em 
uma perspectiva não linear de influência no processo saúde-doença, os autores consideram a saúde 
urbana em um contexto amplo incluindo os ambientes físicos, sociais, econômicos e políticos, 
destacando os fatores determinantes proximais e distais. Além disso, sugerem que as intervenções 
mais promissoras para modificar a saúde urbana são aquelas feitas em fatores primariamente 
modificáveis, ou seja, nos fatores proximais, os quais [...] compõem o nível "condições urbanas de 
moradia e trabalho" [...] podem ser vistas como condições preexistentes que a saúde pública procura 
modificar, intermediar, ou ainda, advogar, como o caminho pelo qual as intervenções podem levar à 
melhorias das condições de saúde (CAIAFFA et al, 2008, p. 1.789). 
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Figura 14 - Modelo conceitual para a saúde urbana. 
  Fonte: Caiaffa et al. (2008, p.1.789).  Adaptado por Alves (2015) 

 
Ao analisar a complexidade da saúde urbana, que resulta de aspectos materiais e imateriais, 

e da relação entre estes, Lawrence e Fudge (2009, p.12) enfatizam que os estudos devem apresentar 
abordagens multidimensionais, e acrescenta aos determinantes sociais da saúde (ambientais, 
sociais, econômicos), os tecnológicos.  

 
Determinantes ambientais incluem qualidade do ar ambiente, níveis de ruído ambiente, do solo 
e qualidade da água e disposição de resíduos sólidos. Determinantes sociais incluem crime, a 
violência e a discórdia comunidade, bem como a falta de educação e formação, especialmente 
para os imigrantes, mulheres e crianças. Determinantes econômicos incluem habitação 
acessível, comida e água, oportunidades de emprego e igualdade de acesso aos diversos tipos 
de recursos. Determinantes tecnológicos incluem industrial, transporte ou outros tipos de 
acidentes, o processamento de alimentos produzidos em massa e o uso de materiais tóxicos 
no ambiente construído. (LAWRENCE; FUDGE, 2009, p.12, tradução nossa). 

 
Os autores também enfatizam a importância de se considerar as diferenças individuais e 

sociais, especialmente dos responsáveis, por idade, sexo, classe socioeconômica, situação 
ocupacional e a distribuição geográfica para compreender a saúde das populações. A partir de tal 
perspectiva, seriam melhor compreendidas as necessidades de grupos específicos, localizados 
especialmente nos “bolsões de pobreza” onde as inequidades são mais proeminentes. 

As inequidades são definidas por Whitehead (2000) apud Buss e Pellegrini Filho (2007, p.80) 
como: “as desigualdades de saúde entre grupos populacionais que, além de sistemáticas e 
relevantes, são também evitáveis, injustas e desnecessárias”. Com base em Nancy Adler (2006) os 
autores destacam que há três gerações dos estudos sobre iniquidades em saúde – uma baseada na 
descrição das relações entre pobreza e saúde, outra baseada gradientes de saúde de acordo com 
vários critérios de estratificação socioeconômica e a última e atual busca responder à pergunta: como 
a estratificação econômico-social consegue “entrar” no corpo humano? Além disso, os autores 
apresentam as diferentes vertentes para os estudos acerca dos mecanismos pelos quais os DSS 
provocam as iniquidades de saúde, a saber: 
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A primeira delas privilegia os “aspectos físico-materiais” na produção da saúde e da doença, 
entendendo que as diferenças de renda influenciam a saúde pela escassez de recursos dos 
indivíduos e pela ausência de investimentos em infra-estrutura comunitária (educação, 
transporte, saneamento, habitação, serviços de saúde etc.), decorrentes de processos 
econômicos e de decisões políticas. Outro enfoque privilegia os “fatores psicosociais”, 
explorando as relações entre percepções de desigualdades sociais, mecanismos 
psicobiológicos e situação de saúde, com base no conceito de que as percepções e as 
experiências de pessoas em sociedades desiguais provocam estresse e prejuízos à saúde. Os 
enfoques “ecossociais” e os chamados “enfoques multiníveis” buscam integrar as abordagens 
individuais e grupais, sociais e biológicas numa perspectiva dinâmica, histórica e ecológica. 
Finalmente, há os enfoques que buscam analisar as relações entre a saúde das populações, 
as desigualdades nas condições de vida e o grau de desenvolvimento [...] Esses estudos 
identificam o desgaste do chamado “capital social”, ou seja, das relações de solidariedade e 
confiança entre pessoas e grupos, como um importante mecanismo através do qual as 
iniquidades de renda impactam negativamente a situação de saúde. Países com frágeis laços 
de coesão social ocasionados pelas iniquidades de renda, são os que menos investem em 
capital humano e em redes de apoio social, fundamentais para a promoção e proteção da 
saúde individual e coletiva. Esses estudos também procuram mostrar por que não são as 
sociedades mais ricas as que possuem melhores níveis de saúde, mas as que são mais 
igualitárias e com alta coesão social. (BUSS; PELLEGRINI FILHO, 2007, p.80). 

 
A Comissão para os Determinantes Sociais da Saúde (CSDH) da WHO chama atenção para 

a existência de grandes diferenças entre as perspectivas de vida entre os mais ricos e os mais 
pobres, as quais, em grande medida, relacionam-se com as, injustas, diferenças nas condições 
sanitárias, também designadas por desigualdade na saúde. Para romper com a situação de 
inequidades de saúde propõe 3 princípios de ação: 1) melhorar as condições de vida diária – as 
circunstâncias nas quais as pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem; 2) abordar a 
desigual distribuição de poder, riqueza e recursos – os agentes estruturais destas condições de vida 
diária – global, nacional e  localmente e 3) avaliar o problema, a ação necessária,  expandir a base de 
conhecimento, desenvolver  uma equipe de trabalho com formação sobre os  determinantes sociais 
da saúde e promover a  sensibilização do público para o tema (CSDH/WHO, 2008, p.29). 

O rompimento do ciclo dos DSS geradores das inequidades consiste em um grande desafio, 
haja vista que nem sempre as intervenções conseguem atingir a todos, existindo o risco dos que são 
mais vulneráveis –que concentram mais riscos e menor capacidade de mudança- não se 
beneficiarem, podendo assim aumentar ainda mais as desigualdades. A perspectiva para ação deve 
ir de encontro ao princípio adotado pela WHO de que todas as atividades devem estar centradas nos 
indivíduos, especialmente os mais vulneráveis, a fim de fortalecer o capital humano e reduzir as 
desigualdades, assegurando assim um dos direitos fundamentais aos seres humanos. Além disso, no 
âmbito brasileiro, conforme expresso no artigo 196 da CF de 1988, a saúde é um “direito de todos e 
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação”.  

A concepção dos DSS reforça a compreensão de que a sustentabilidade encontra-se 

diretamente inter-relacionada com a saúde, esta depende daquela e vice-versa, sendo que as 

evidências das interligações estão em constante construção conforme enfatizam Jackson; Kochtitzky 

(2001). Para a primeira situação pode-se citar as iniciativas para a sustentabilidade ambiental que 

implicam em melhorias à saúde, como as mudanças nas políticas de transporte para a priorização do 
transporte público, do ciclismo e caminhadas, que implicariam em menos acidentes e melhoria da 
aptidão física e redução de doenças cardiovasculares, respiratórias e as depressões. Conforme 
afirma Tuesca-Molina e Amed-Salazar (2007/2014, p.8) ao abordar a relação entre capital social e 

estado de saúde autopercebido, 
 

[...] se piensa que a mayor incremento del estado de salud, de actividad física y mayor 
utilización de servicios públicos locales, se disminuye la mortalidad por enfermedades crónicas, 
por ejemplo, cerebro vasculares, cáncer, obesidad, y por factores conductuales tales como 
tabaquismo, estrés psicosocial y suicídio. Por otro lado, la estimación del capital social y la 
salud autopercibida, medidas en los niveles de la comunidad determina patrones de 
participación política, confianza, establecimiento de redes y permite evaluar el establecimiento 
de políticas orientadas en acciones e intervenciones de promoción de la salud. 

 
A saúde insere-se na agenda de desenvolvimento sustentável, “caminham lado a lado”, 

sendo que simultaneamente resulta de ações para a promoção da sustentabilidade em outros 
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setores, por exemplo, as políticas de transportes sustentáveis afetam o ambiente e a saúde

193
. Além 

disso, essa intersetorialidade implica na necessidade da consciência do modelo e das ações políticas 
com foco na sustentabilidade, sistemicamente em todos os setores (BUSS, 2012). Especificamente 
no setor de saúde pode-se considerar a utilização de recursos naturais por este setor como: pela 
redução de energia utilizada

194
 em hospitais; a destinação dos resíduos tóxicos dos hospitais e 

indústrias farmacêuticas que, em muitos casos ainda são descartados de forma inadequada, 
contaminado o solo e a água; o atendimento aos direitos humanos e das mulheres dentre outros 
exemplos para a promoção da sustentabilidade pelo setor da saúde. Bem como os gastos da 
população com a saúde, que deve ser sustentável no sentido da quantidade de recursos a ser 
dispendidos, ou seja, não se deve comprometer uma quantidade significativa da renda com os gastos 
em saúde. (WHO, 1997). 

Em concordância com a perspectiva de estudiosos como Lalonde, (1974), Whitehead e 
Dahlgren (1991); Marmot e Wilkinson (1999), os organismos internacionais entre outros, têm 
compreendido a saúde a partir das circunstâncias do ambiente, como é evidenciado nos fóruns e nos 
documentos resultantes daqueles. As relações entre saúde, pobreza e desigualdade tem ocupado 
papel central na agenda destes organismos, que tem incentivado estratégias para além das políticas 
assistenciais. No âmbito da UE, em consonância com a estratégia europeia para 2020, destaca-se a 
proposta do programa de ação plurianual no domínio da saúde (2014–2020), que tem como objetivos 
principais: 1)realizar as reformas necessárias para criar sistemas de saúde inovadores e 
sustentáveis; 2)melhorar o acesso a cuidados de saúde de melhor qualidade e mais seguros para os 
cidadãos; 3) favorecer a saúde dos cidadãos europeus e prevenir doenças; 4) proteger os cidadãos 
europeus das ameaças sanitárias transfronteiriças. (COMISSÃO EUROPEIA, 2014). 

 Contudo, no que concerne ao entendimento das modificações e da adoção desta 
perspectiva, bem como a avaliação das ações, em realidades particulares que, portanto tem 
problemas e soluções específicas, ainda carece de estudos. Acrescenta-se ainda, o fato de que os 
problemas sociais, como crises econômicas, “causa das causas” das inequidades não são 
capturados imediatamente pelos indicadores quantitativos, por exemplo, os epidemiológicos como a 
mortalidade. Porém, indicadores qualitativos como os utilizados em pesquisas de qualidade de vida 
(condições de vida) e/ou de bem-estar, podem oferecer maior aproximação da questão, ao indicar 
sentimentos como stress, insatisfação, tristeza, etc., que podem gerar, em longo prazo, efeitos na 
saúde. Neste caso, destaca-se a importância de uma abordagem interdisciplinar para a compreensão 
desta questão ampla e complexa. Molina (2005, p.77) destaca a importância de se considerar a 
saúde a partir da perspectiva bio-psico-social, portanto dinâmica e multidimensional, que segundo 
sua concepção relaciona-se com qualidade de vida/bem-estar e depende da satisfação das 
necessidades humanas e de direitos como: liberdades, modos de vida, trabalho, serviços sociais e 
condições ecológicas.  

 
 

Considerações finais 
 

Destaca-se a evolução do conhecimento sobre a influência do ambiente sobre os homens, 
desde os primeiros registros realizados por médicos, filósofos e cientistas políticos ainda na 
antiguidade, passando pela sistematização das disciplinas com o advento da modernidade até o 
momento atual, que por sua complexidade demanda que os conhecimentos sejam considerados de 
modo inter-relacionado, portanto a partir de abordagens inter e transdisciplinares.  

Com relação à Geografia conforme alertado pelo geógrafo francês Max Sorre (1880-1962), 
considerado por muitos o pai da Geografia Médica ou da Saúde moderna, esta ciência é responsável 
pelo fornecimento dos elementos de localização e de síntese, sendo que considerando suas diversas 
ramificações, de acordo com o estudioso é preciso reconhecer as correspondências e reciprocidades 
complexas entre os elementos dos meios natural e social. Destaca-se a relevância que teve a própria 
noção de meio, afinal na perspectiva de Max Sorre (1880-1962), esta tinha um sentido próximo ao de 

                                                           
193

 A WHO destaca, que as vezes a relação não ocorre explicitamente, mas a maioria das ações com foco na melhoria das 
condições ambientais tem como resultado melhoria da saúde humana. 
194

 De acordo com Vital Ribeiro, arquiteto da Divisão de Meio Ambiente do Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo “Quase 
10% da energia mundial é consumida pelo setor saúde. Então, é óbvia a necessidade de investir em energias alternativas” 
http://www.sauderio20.fiocruz.br/index.php/widgetkit/142-saude-consome-cerca-de-10-da-energia-mundial. Como destaca Buss 
deve-se buscar pela criação dos chamados “hospitais verdes, sistemas de saúde verdes, que incorporem a inteligência 
energética nos seus serviços e que reduzam as emissões, os resíduos, e os tratem adequadamente”. http://ecos-
crisfiocruz.bvs.br/tiki-read_article.php?articleId=24 

http://heapro.oxfordjournals.org/content/24/suppl_1/i91.full#ref-21
http://heapro.oxfordjournals.org/content/24/suppl_1/i91.full#ref-28
http://heapro.oxfordjournals.org/content/24/suppl_1/i91.full#ref-28
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ambiente abarcando três aspectos climático, vivo e social, que intimamente relacionados influenciam 
as condições de saúde da população.  

Atualmente, destaca-se a pertinência de se considerar o meio na perspectiva do espaço 
geográfico, ou seja, enquanto uma construção social, a partir da modificação do meio natural que 
expressa as contradições da organização social. Neste sentido, reafirma-se a relevância de que os 
conhecimentos geográficos sejam utilizados juntamente com outras áreas do conhecimento de modo, 
a ampliar a compreensão de questões como do processo saúde-doença e atuar de modo a modificar 
positivamente a realidade.  

Nesta perspectiva, ressalta-se não se deve ignorar o fato de que a saúde vai além de um fato 
biológico- natural, sendo resultado das interações sociais, do acesso aos serviços essenciais e do 
modo de vida de cada indivíduo ao longo dos anos, ou seja, é resultado de uma construção social e 
histórica.    

Além disso, com vistas a interpretar a espacialidade do processo saúde-doença, 
considerando diversos fatores sociais que podem estar ou não direta e/ou indiretamente envolvidos 
neste processo, destaca-se o desenvolvimento do conceito e dos modelos Determinantes Sociais da 
Saúde (DSS). Dentre os conceitos destaca-se que são vários sendo que de modo geral todos 
convergem para a noção de que a situação de saúde do individuo em larga escala esta relacionada 
com as condições em que este vive, englobando os ambientes de moradia, circulação e trabalho.  

Os modelos dos DSS têm ganhado destaque nas publicações internacionais e nacionais, com 
destaque no contexto brasileiro para os estudos da CNDSS. Destaca-se que apesar das limitações 
associadas a qualquer modelo, os modelos dos DSS podem servir de instrumento para estudos que 
buscam maior compreensão da causalidade de determinada doença, bem como para o 
embasamento para a elaboração e implementação das políticas públicas que visem à melhoria sócio-
espacial, reduzindo assim as condições de inequidade em saúde. 
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Resumo 
Assegurar cobertura universal a populações ribeirinhas e reduzir iniquidades na Amazônia 
permanece sendo desafio para setor saúde no Brasil, apesar dos avanços inegáveis do Sistema 
Único de Saúde desde sua implantação. Nessa singular região, a Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Borba(AM) colocou em prática um modelo inovador para levar cuidados básicos de 
saúde para populações residentes na calha do Rio Madeira. Trata-se da Unidade Básica de Saúde 
Fluvial “Igaraçu” cuja experiência serviu de base para discussão e revisão da Política Nacional de 
Atenção Básica em 2012. O objetivo desse artigo é destacar lições aprendidas com esse modelo e 
como tal experiência ajuda repensar alguns pressupostos da Política de Saúde que sejam coerentes 
as peculiaridades amazônicas. A partir de um estudo exploratório-descritivo acerca do processo de 
planejamento, funcionamento e gestão do cuidado da Unidade de Saúde Fluvial procedemos uma 
análise teórico-crítica, levantando reflexões de como a política nacional deve dialogar e contemplar 
singularidades locais. Os resultados destacam a importância de pensar políticas públicas a partir do 
território onde elas são implementadas. A adoção de Unidade de Saúde Fluvial parece ser estratégia 
adequada para aumento da cobertura na atenção básica em territórios com características 
semelhantes à várzea amazônica. 

 
Palavras chave: Saúde Ribeirinha, Atenção Básica em Saúde, Política de Saúde, Amazônia. 
 

 
Abstract 
Ensure universal coverage to riverside populations and reduce inequities in Amazonia remains a 
challenge for the health sector in Brazil, despite the undeniable advances of Unified Health System 
since its implementation. In a setting with many particularities, the Municipal Health Authority of Borba 
piloted the innovative technology of the "Igaraçu" Fluvial Mobile Clinic, a boat to deliver full primary 
care services for that population in Madeira´s riversides. The Igaraçu innovation provided expertise for 
the Ministry of Health to review the National Primary Care Policy in 2012 to include this model of care. 
This paper aims to highlight lessons learned from this model and how this experience supports the 
discussion about the national health guidelines to address Amazonian peculiarities. After a descriptive 
exploratory study about the process of planning, operation and management of Fluvial Mobile Clinic, a 
theoretical-critical analysis was made, bring up some thoughts on how the national policies must 
dialog and address local singularities. The results show the importance of planning public policies 
focused on territory where they have been implemented. The Fluvial Mobile Clinic showed to be 
appropriate solution by increasing coverage in primary health care in places with characteristics 
similar to the Amazon floodplain. 

Key words: Riverside Population Health, Primary Health Care, Health Policy, Amazonia 
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Introdução 

 
Considerando que os indicadores de saúde de uma região estão associados com suas 

características demográficas (WHO, 2013), parece razoável que em locais como na Amazônia em 
que a população está dispersa em um vasto território e em pequenas comunidades acessíveis 
apenas por via fluvial, façamos um diálogo com as políticas públicas para contemplar as 
especificidades deste território. Assegurar acesso universal humanizado aos cuidados de saúde é o 
mais importante avanço do Sistema Único de Saúde e, ao mesmo tempo, o seu principal desafio. 

Nesse artigo discutiremos a estratégia inovadora da Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF) 
“Igaraçu”, que demonstra a importância da iniciativa e a participação de atores locais na proposição 
de modelos de assistência em saúde que respondam a demandas singulares dos diversos contextos. 
A gestão da saúde do município de Borba não só respondeu a necessidades de ajustar a política à 
realidade regional como também conseguiu abrir um diálogo com a esfera federal no reconhecimento 
dessa iniciativa, mostrando o protagonismo das autoridades locais na formulação de políticas que 
contemplem um território específico como da Amazônia.  

Segundo último censo, Borba tem população de 34.961 habitantes, sendo 5.931 auto-
declarados indígenas (IBGE, 2010). Em um território de 44.236,252 km² com densidade populacional 
de 0.79 hab/km2, cerca de 60% da população vive em zona rural. O PIB per capita é de R$ 2.640 
anual, apresentando IDH de 0,560 (baixo). Cerca de 20% da população acima de 25 anos é 
analfabeta (PNUD, 2010). 

O município fica às margens do Rio Madeira, um dos principais afluentes do Rio Amazonas, 
está localizado cerca de 215 km da capital do Estado do Amazonas por via fluvial ou 150 km em linha 
reta. A viagem de Manaus até Borba por barco expresso dura 6 horas e 12 horas no barco “recreio” 
ou de linha. Por via aérea, a viagem leva 50 minutos, sendo operada por táxi aéreo (avião bimotor de 
5 passageiros).  

Na Amazônia medir distâncias pelo tempo de viagem é mais apropriado do que em 
quilômetros, uma vez que as vias de acesso são suscetíveis ao regime dos rios, condições climáticas 
e ainda potência do motor usado no deslocamento. Por conta da sazonalidade do ciclo das águas, no 
espaço-tempo amazônico teremos uma viagem de menor tempo na época da enchente devido aos 
“furos” e atalhos que são criados entre rios, lagos e paranás, enquanto que no período da vazante e 
seca, as viagens se tornam mais longas porque precisam seguir o canal principal dos rios. A região 
está sob influência da Zona de Convergência Intertropical, apresentando alto índice de pluviosidade e 
de temperaturas entre 24°C a 32°C que também interferem no regime dos rios e sua condição de 
navegabilidade (Santos, et al, 2012). Outra variável importante é a potência do motor (horse power ou 
HP) que designa a velocidade possível e a expectativa de tempo de deslocamento. Quanto mais 
potente o motor, mais rápida a viagem, no entanto maior consumo de combustível. Por conta desse 
custo, para uso pessoal e familiar costuma-se usar barcos de menor potência e capacidade de carga, 
diferenciando o “tempo amazônico”. 

Quanto a rede assistencial, Borba tem 17 estabelecimentos públicos de saúde, sendo 3 sob 
gestão federal (saúde indígena) e 2 unidades de média complexidade (maternidade e hospital geral) 
sob gestão estadual. Dos 12 estabelecimentos de gestão municipal, 9 são Unidades Básicas de 
Saúde, incluindo a Unidade Básica Fluvial “Igaraçu” (Brasil, 2015). 

A atenção à saúde no município é marcada por demandas de uma população urbana e rural. 
O que de fato ocorre é que parte importante desse contingente é flutuante devido ao intenso fluxo 
entre a cidade e a área rural por conta das atividades extrativistas em zona rural (marcadamente 
durante vazante dos rios) e acesso aos serviços na zona urbana (em especial no período da 
enchente).  

As políticas públicas de saúde são formas importantes do estado brasileiro se fazer presente 
nos mais diferentes lugares do seu território, através da organização dos serviços - saúde inclusive – 
interferindo nos modos de organização da vida. Assim, este trabalho descreve o processo de 
planejamento e execução das atividades de uma unidade de saúde flutuante, a partir da observação 
participante no acompanhamento da rotina de trabalho de sua equipe de saúde, bem como de 
entrevistas com gestores idealizadores do projeto e com alguns comunitários assistidos por essa 
iniciativa. Essas observações ajudaram na reflexão sobre a necessidade de ampliar conceitos e 
parâmetros definidos nas políticas nacionais de modo que tais diretrizes dialoguem com 
peculiaridades da organização dos serviços de saúde nos territórios onde elas se aplicam. O texto 
está dividido em três partes: a primeira aborda alguns resultados e lições aprendidas a partir da parte 
fazemos algumas reflexões sobre a noção de “território líquido” e suas características na região 
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amazônica e o diálogo com as políticas públicas. Por fim, apresentamos algumas ponderações 
quanto a gestão do cuidado nesse novo modelo de assistência.  
 

Figura 01 – Município de Borba, Amazonas 

 
 
A Unidade Básica de Saúde Fluvial “Igaraçu” 

 
Em 1993 o Brasil implantou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) cuja principal 

estratégia desde o início foi o Programa de Saúde da Família, depois transformado em Estratégia 
Saúde da Família (ESF). Com a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), uma parcela 
considerável da população passou a ter acesso a saúde, embora a cobertura universal siga sendo um 
desafio (Victora et al, 2011). Na Região Norte do Brasil, onde os recursos materiais e humanos da 
saúde estão concentrados nos centros urbanos e regiões metropolitanas, a descentralização e a 
ampliação da cobertura para áreas de difícil acesso se constitui num desafio para as políticas 
públicas. Tal situação apresenta-se como uma excelente possibilidade de desenvolvimento do SUS 
em territórios específicos que exigem um olhar para a equidade e as características sociais e culturais 
da população. 

A experiência de levar cuidados de saúde através de embarcações pelos rios amazônicos 
não é nova na região. Tal estratégia vem sendo utilizada há vários anos por municípios, estados, 
organizações não-governamentais e mesmo pelas Forças Armadas Brasileiras. Nessas iniciativas há 
duas formas de prestar cuidado: uma, que apesar de prestar serviços de média complexidade, 
adotam uma estratégia campanhista com mutirões de atendimento especializado e com menor 
necessidade de seguimento ambulatorial (como por exemplo cirurgias eletivas ou tratamentos 
odontológicos); e outra com serviços básicos que, apesar do atendimento com equipamentos de 
menor densidade tecnológica, atende a população de maneira contínua e sob o paradigma da 
promoção da saúde.  

Embora de grande impacto, a resolutividade limitada desse segundo modelo e a inadequação 
das normas e diretrizes nacionais para essa forma de atendimento levou a Secretaria Municipal de 
Borba a propor ao Ministério da Saúde um projeto piloto para construção de uma embarcação que 
pudesse prover serviços básicos completos à população ribeirinha da calha do Rio Madeira. Com 
financiamento do Ministério da Saúde e uma modesta contrapartida do município, em 2013 a Unidade 
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Básica de Saúde Fluvial Igaraçu, que em tupi-guarani significa canoa grande, fez sua viagem 
inaugural. A UBSF Igaraçu atende 23 comunidades ao longo do Rio Madeira e seus afluentes em 
uma viagem que leva 20 dias por um território que denominamos de líquido, conceitos que 
esclarecemos adiante. A equipe dessa unidade além dos profissionais que compõem o quadro da 
Estratégia de Saúde da Família, conta ainda com seis tripulantes: comandante, marinheiro fluvial, 
ajudante de convés, arrais (responsável pelas máquinas), copeira e auxiliar de serviços gerais. Os 
doze Agentes Comunitários de Saúde (ACS) que integram a equipe têm papel central no 
acompanhamento dos pacientes durante os 40 dias de intervalo entre uma viagem e outra, com 
atenção especial a grávidas, crianças abaixo 5 anos e adultos com doenças crônicas. Os ACS são e 
vivem nas comunidades ribeirinhas que assistem. 

A Unidade tem 24 metros de extensão dividido em dois andares, sendo o primeiro andar para 
atendimento da população com todos os serviços de uma UBS, incluindo laboratório para análises de 
menor complexidade, e o segundo andar é destinado para acomodação da equipe. O atendimento 
inicia-se às 7:00 até o último paciente, quando a embarcação segue para a comunidade a ser 
atendida na manhã seguinte.   

Em 2011, o Ministério da Saúde lançou um programa para construção de 64 Unidades 
Básicas Fluviais para atender os estados da Amazônia e Pantanal. O processo de planejamento e 
negociação da proposta entre gestão municipal e federal levou cerca de dois anos. Muitas 
adequações no projeto arquitetônico e proposta orçamentária para construção e custeio foram feitas. 
Além do financiamento para construção das embarcações, recursos federais são alocados para 
custeio da equipe e combustível, ficando a manutenção da estrutura e provisão de insumos médico-
farmacêuticos como contrapartida municipal. Em 2012, houve a revisão da Política Nacional de 
Atenção Básica (PNAB) em reconhecimento às especificidades desse novo modelo de cuidado para 
a região, contemplando-se a Equipe de Saúde da Família Fluvial, que trabalha embarcada na UBSF 
(BRASIL, 2012). A experiência de Borba apontou alguns pontos centrais que foram incorporados na 
revisão da PNAB, com destaque para: a) as UBSF devem possuir registro específico junto ao 
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde; b) garantia do repasse de incentivo mensal para 
custeio das equipes de saúde e de apoio; c) ter espaços favoráveis para o desenvolvimento de ações 
de saúde por uma equipe multidisciplinar; d) modelo de atenção à saúde baseado na vigilância em 
saúde e na promoção da saúde, com acompanhamento das famílias de forma integral, com 
resolutividade e atenção às necessidades das pessoas. 

A mudança na estrutura física invariavelmente impulsiona mudança no modelo de cuidado e 
de gestão do serviço (Tabela 1). No modelo tradicional, a população vai até o serviço, a área é 
adstrita à UBS que é fixa. No modelo fluvial, o serviço é que se desloca até a população, a UBS que é 
móvel é adstrita ao território. 

A PNAB prevê ainda um modelo misto. Trata-se da Equipe de Saúde da Família Ribeirinha 
cujo trabalho é desenvolvido em uma UBS (fixa) localizada em área ribeirinha, com alguns dias em 
que a equipe se desloca em barco para o atendimento nas comunidades. Borba e outros municípios 
também adotam esse modelo. 

Permanece aberta a possibilidade de estudos avaliativos sobre esse novo modelo, no entanto 
é possível apontar resultados imediatos à implantação do Igaraçu. De fato houve aumento da 
cobertura devido a melhoria na acessibilidade, consequentemente na qualidade dos cuidados 
primários de saúde, aumentando a cobertura em 10% da população do município. O investimento 
para construção do Igaraçu foi de R$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais) o que 
equivaleria a construção de 4 novas UBS tradicionais. No entanto, considerando estimativa de custo 
apontado por Ladeira (2013), o custo de funcionamento das 4 UBS seria muito maior e sem que 
representasse aumento de cobertura, devido a dispersão da população no território. A manutenção 
da UBSF é estimada em R$ 90.000 mensal (R$ 26,00 por pessoa), sendo 65% para custo com 
pessoal, 23% para combustível e 12% com despesas de manutenção e funcionamento.   
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Tabela 1. Diferenças no processo de trabalho entre modelo de UBS Fluvial e UBS tradicional  

 
UBS/Equipe Tradicional UBSF/Equipe Fluvial 

Gestão do 
cuidado 

Foco na assistência individual. Uma 
vez que o serviço está sempre 
disponível, usuários vêm à Unidade 
sozinhos ou com 1 ou 2 membros da 
família.  
Os demais permanecem em outras 
atividades domésticas, econômicas 
ou a cuidar de outros membros da 
família. 

Foco na assistência a família. Porque o 
serviço não está disponível a tempo 
integral, comumente toda a família é 
atendida nas consultas. Isso influencia na 
qualidade do atendimento uma vez que o 
profissional pode contar com suporte 
familiar para seguimento do plano 
terapêutico.  

Monitoramento 
e avaliação 

Os atendimentos são reportados 
diariamente para as bases de dados 
nacionais por via eletrônica on-line. 
Risco reduzido de atraso de 
repasses federais 

Sem acesso à internet, os dados dos 
atendimentos são reportados quando a 
embarcação retorna a sede do município, o 
que pode ocasionar atraso de repasses 
federais.  

Equipe Em diferentes níveis, todos os 
membros da equipe são 
profissionais de saúde. 

Além dos profissionais de saúde, a equipe 
conta ainda com tripulação (comandante, 
assistentes de navegação e copeiro). 

Território  Como a Unidade é fixa e a 
população tem distribuição dispersa, 
a área de abrangência da UBS é 
muito ampla, dificultando acesso e 
comprometendo qualidade dos 
serviços para usuários que residem 
distante.  

Como a Unidade é móvel, é possível 
posicioná-la onde o território é usado, ou 
seja, perto da população adscrita. 
Funcionamento em conformidade ao ciclo 
fluvial. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
 
 
Território Líquido: Saúde sobre as águas 

 
O acompanhamento da dinâmica do trabalho durante as viagens da Equipe de Saúde da 

Família Fluvial suscitou algumas reflexões ao confrontar as premissas do conceito de território 
conforme as normativas operacionais do SUS e o território no qual a política é implantada. 

Não raro os estudos feitos sobre a Amazônia em pesquisas de âmbito nacional no campo da 
saúde, identificam esse território como lugar da incipiência, do atraso ou da inexistência dos 
programas nacionais. Ao refletir sobre a naturalização das diferenças, Boaventura de Souza Santos 
(2007) aponta que a partir da hierarquização que surge na comparação entre realidades desiguais, a 
inferiorização se torna inevitável. Inferiorizar é produzir ausência onde de fato há muita realidade e 
inovação presente. Com a expressão Sociologia das Ausências, esse autor propõe que se supere o 
paradigma de que a única realidade existente é a universal, superior, centrada na produtividade 
mercantil, defendendo a ideia de que “muito do que não existe em nossa realidade é produzido 
ativamente como não-existente” (idem, p.28). Sua proposta é de inversão dessa situação e de 
reconhecimento da diversidade sem a escala de hierarquização, criando assim possibilidade para que 
experiências e tecnologias sociais ausentes do discurso hegemônico se tornem presentes. 

O autor propõe que façamos uma epistemologia das ausências de modo a mudar o 
pensamento e identificar o que falta e porque falta, buscando uma forma de conhecimento que não 
reduza a realidade para o que existe, mas sim “que inclua realidades suprimidas, silenciadas ou 
marginalizadas, bem como realidades emergentes ou imaginadas” (SANTOS, 2000, p.247). Desse 
modo, podemos ainda dizer que temos muitas realidades ausentes tanto do discurso científico como 
no discurso político. Por isso, é necessária produção de um conhecimento solidário com a natureza e 
a sociedade, de forma a promover discursos e práticas que evidenciem aquelas populações que, 
embora tidas como “invisíveis”, não são de fato ausentes no território.  

Pensar sobre o modelo de cuidado apropriado para populações ribeirinhas que organizam 
seus modos de vida a partir das características socioambientais diverso do paradigma hegemônico é 
tornar presente um outro modo de usar e pensar o território que frequentemente está ausente nas 
práticas de gestores e planejadores da política. Trata-se de uma questão de viabilizar políticas 
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nacionais em territórios e realidades específicas. Assim, entendemos que a Amazônia apresenta-se 
como cenário ideal para o pensamento e para a efetivação do princípio da equidade do SUS, como 
um espaço do exercício da inovação. O discurso de que tudo é diferente e marcado por “distâncias 
geográficas” que são barreiras a qualquer política, pode fazer da região um lugar exótico e de limitada 
possibilidade da presença do Estado. Por isso, o longe e o distante é muito mais um lugar onde 
políticas públicas não chegam do que espaço de isolamento geográfico. Para esse lugar é preciso, 
portanto, invenção. 

No latim, terra é a origem da palavra territorium (Farias, 2012). Para qualificar o substantivo 
território de forma a descrever com mais exatidão o que de fato existe, a palavra “líquido” aqui toma 
um efeito de adjetivo para caracterizar a terra a qual nos referimos, uma “terra” que é fluida e não 
fixa, uma “terra” que existe a partir do uso que se faz dela. Não é apenas geográfica, mas é também 
o conjunto das relações simbólicas das pessoas que aí vivem, mantendo suas tradições culturais 
nesse lugar (Lima et al, 2016). 

Assim sendo, o território ao qual nos referimos distingue-se do conceito entendido 
exclusivamente como espaço de poder (Souza, 2000), embora não deixemos de considerar o caráter 
político que o termo levanta. O sentido que mais nos parece apropriado e que considera os aspectos 
regionais é aquele dado por Oliveira (2000) que entende que “o território se produz por meio de um 
processo coletivo baseado na prática social de um grupo por meio da relação com a natureza e da 
produção das relações sociais, o que vale dizer que toda prática sócio-espacial tem como resultado a 
produção de um território” (idem, p. 129). Entendemos que essa definição traz uma dimensão 
importante para campo da saúde que é ação/interação humana com o ambiente. 

Quanto a palavra líquido, buscamos exprimir um conceito que diz respeito a uma realidade 
concreta, diferente da ideia proposta por Zygmunt Bauman, que trata o locus sociológico da 
sociedade líquida, caracterizada pela velocidade, pelo hibridismo e a imaterialidade de uma 
sociedade moderna (SILVA, 2006), portanto de um conceito abstrato. Assim, estamos tratando do 
líquido como uma realidade concreta e material, que une as pessoas, que conecta as realidades, que 
tem um tempo e mescla as histórias das pessoas com as histórias dos lugares. 

Nesse cenário de território-líquido, o rio não é um divisor-delimitador do espaço, como para a 
geografia física, mas sim elemento que faz a conexão e a ligação entre pessoas, serviços, 
instituições. Para Santos (1978) espaço geográfico é um conjunto indissociável de objetos (fixos) e de 
ações (fluxos). Os fixos referem-se tanto a objetos naturais (rios, montanhas, florestas) quanto 
construções humanas materiais (prédios, ruas, parques). São pontos que podem ser 
georreferenciados. Cada fixo está interligado a uma rede de interação que lhe dá sentido de 
existência. Fluxos são os movimentos, circulação de valores entre os fixos, é, portanto, resultado da 
ação humana. A cada fixo diversos fluxos se associam, como uma rede na qual a cada nó (fixo) 
conecta-se várias linhas (fluxos). Assim, o rio tanto determina organização da vida, como elemento 
fixo, quanto conecta lugares e pessoas, como elemento fluxo. 

Os rios não significam somente um limite natural, mas é lugar de vida e de significado. 
Segundo Nogueira (2014) os rios não são somente “estradas”, mas “fonte de existência, de 
aprendizagem, de aprendizagem, de conhecimento sobre a natureza, sobre a vida das pessoas que 
ali circulam diariamente” (idem, p.50). As águas mudam as paisagens, as árvores somem e 
aparecem, as casas mudam de lugar ou simplesmente desaparecem, as propriedades são 
aumentadas ou diminuídas pela enchente. As águas podem construir e destruir, conectam e isolam. 
Cada nova seca e cheia representa um novo momento de aprendizagem. Assim, temos um território 
que está em movimento constante, o que requer novos conhecimentos e novas experiências.  

Levando em consideração essa definição de território/espaço, a organização dos serviços de 
saúde nos territórios deveria passar pela compreensão dos fluxos de vida, uma vez que a dinâmica 
da vida não segue os fixos marcados pela política e pelo planejamento, mas segue os caminhos das 
redes que a população cria e utiliza.  

A Política Nacional da Atenção Básica traz critérios quanto os limites de atendimento para 
atenção básica: cada Equipe de Saúde da Família deve atender número máximo de 4.000 pessoas, 
sendo limite de 750 pessoas por Agente Comunitário de Saúde. Embora faça referência a 
“populações de territórios definidos” não há de fato clareza metodológica para a definição desses 
territórios. O que aparentemente poderia ser interpretado como fragilidade da política, de fato pode 
significar uma oportunidade para que os serviços se organizem a partir do território e não no sentido 
inverso, criando território a partir dos serviços. Mas é preciso que a política assegure igualmente 
flexibilidade organizacional para existência de outros modelos de cuidados como os exigidos na UBS 
Fluvial e Saúde Ribeirinha. 

Segundo a PNAB a atenção deve ter um:  
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(...) território adstrito sobre o mesmo, de forma a permitir o planejamento, a 
programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e 
intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos 
determinantes da saúde das coletividades que constituem aquele território, 
sempre em consonância com o princípio da equidade (BRASIL, 2012, p. 
20). 

 
O que é um território adstrito na Amazônia? Schweickardt et al (2016) apontam que os 

serviços de saúde são planejados a partir de territórios fixos, mas para responder a demanda de 
saúde na Amazônia é necessária uma materialidade móvel, que segue o fluxo das águas. 
Sazonalmente o território é ligado por terra-sólida, em outros tempos é ligado por terra-líquida. As 
águas fluviais mudam as paisagens e os fluxos.  

Considerar essa dinâmica peculiar entre pessoas e ambiente serviu para planejamento da 
atuação da UBS Fluvial. O Igaraçu atende seus usuários não importando se pertence a uma 
comunidade onde a equipe já tenha passado ou se está a 2 km ou 10 km de distância. Seu território 
adstrito é todo aquele cuja a população tenha vínculo com o serviço. A UBS fluvial materializa a 
almejada capilaridade da assistência em saúde. 

 
Gestão do cuidado em saúde no território das águas 

 
Produzir saúde nas comunidades que margeiam o Rio Madeira, neste modelo de atenção, 

traz o desafio da diversidade social e cultural, fazendo com que os trabalhadores sejam também 
intérpretes da cultura e isso requer invenção de processos de trabalho para dar conta das 
variabilidades postas pela realidade. O próprio funcionamento do Igaraçu, ao reproduzir o modo de 
vida e o itinerário que as comunidades percorreriam em busca de assistência, cria as condições 
facilitadoras para prestação de um cuidado mais integral e humanizado.   

Pessoas comprometidas com o fazer saúde acabam por adaptar os protocolos à realidade e à 
necessidade do serviço, mas é preciso que haja espaço para que tais “invenções” sejam registradas, 
acolhidas e retroalimentem o sistema nacional de forma a construir uma política que dê conta de 
realidades distintas em toda extensão do território brasileiro. Essa discussão contribui para superação 
das iniquidades regionais, construindo um SUS capaz de reduzir vulnerabilidades social e sanitária. 

Com uma equipe comprometida com a resolutividade, cria-se mecanismos de interação entre 
os profissionais. Por vezes é necessário encaminhamento em particular para um membro da família. 
Breves reuniões de equipe ou uso de aparelhos de rádio para comunicação interprofissionais durante 
a consulta são recursos usados. Num espaço de intervenção coletiva, a multidisciplinariedade ocorre 
naturalmente, contribuindo na promoção de um ambiente mais favorável para a integralidade do 
cuidado. A postura dos profissionais é fundamental para que se crie esse espaço de interação e 
prática criativa na assistência. 

A fala de um dos comunitários assistidos por essa UBSF “tá melhor que na cidade” expressa 
a ideia basilar da Atenção Básica no Brasil: “ser desenvolvida com o mais alto grau de 
descentralização e capilaridade, próxima da vida das pessoas” (BRASIL, 2012). Na rede de saúde 
não faltam exemplos da peregrinação a qual o usuário é submetido em busca de assistência de um 
setor a outro, entre uma unidade e outra, levando dias para alcançar solução satisfatória para sua 
demanda. Em parte essa peregrinação pode ser explicada pela ineficiência de processos de trabalho 
ou fluxo do sistema, mas pode ser produto também da falta de comprometimento dos profissionais 
com a solução das demandas. Uma formação profissional que privilegie “cada um no seu quadrado”, 
conforme fala de um dos profissionais do Igaraçu, pode impedir que se adotem processos mais 
eficazes em benefício do usuário. O atendimento na UBS Fluvial precisa ser mais proativo, pois como 
refere outro profissional da equipe, “não há como deixá-los (os usuários) esperando por 40 dias”.  

Diferente do modelo campanhista de outros serviços que navegam os rios amazônicos, a 
UBS fluvial tendo agendamento prévio das viagens, regularidade e com definição dos serviços 
oferecidos, conferindo credibilidade ao serviço junto aos usuários. 

Acompanhando a equipe, nota-se que a própria enfermeira é a via de referência/contra-
referência, encaminhando para o hospital na sede do município pessoas com diagnóstico que 
necessitem de acompanhamento mais especializado. Dessa forma, a rede de referência sai da 
virtualidade e toma materialidade quando esta profissional se dispõe a ser ponto de conexão. Sua 
atitude não se inscreve em nenhum fluxograma oficial. Isso faz com que o cuidado nesse modelo se 
aproxime bastante da tão almejada atenção básica como ordenadora do cuidado e centro do sistema 
de atenção.  
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Por isso, entendemos que um novo modelo de assistência, como uma UBSF, deva produzir 

invariavelmente mudanças também nos processos de trabalho de forma a dar conta das demandas 
que se produzem ou se tornam visíveis. E essas invenções não acontecem (e talvez é até bom que 
não sejam!) a partir da formação acadêmica curricular ou de capacitações das mais diversas que já 
se sabe que não são “capazes de mexer nos processos de intervenções no dia a dia do fazer a 
saúde” (Merhy, 2015, p.13). Cuidado humanizado, resolutivo ultrapassa limites descritos em 
protocolos. A condição de ribeirinho traz em si toda uma riqueza de social e cultural que não deve ser 
ignorada pela rede de cuidado da saúde. 
 

Figura 2 - A Unidade Básica de Saúde Fluvial "Igaraçu". Embarcação pioneira em Borba- AM 

 

 

 
Foto: Nicolás Heufemann 
 

 
Considerações finais  

 
Neste texto tratamos uma das várias “amazônias” nesse espaço geográfico com 

características históricas, culturais, com diversas relações de poder. A Amazônia referida aqui é 
aquela que toma a bacia hidrográfica como elemento que marca o uso do território. Nesse sentido, a 
experiência de Borba torna-se um estudo de caso, replicável em outros espaços com características 
semelhantes. A Amazônia referida é aquela que tem o rio como dinamizador da vida. Olhar a 
amazônia das zonas de fronteira, a dos assentamentos ou a do agronegócio exige outras referências 
de análise. 

Para além da discussão econômico-financeira deve ser importante para gestão a reflexão 
sobre o valor de assegurar direito à saúde àquelas populações, como dever do Estado conforme 
previsão constitucional. Essas pessoas fizeram a escolha de viver nesse lugar, porque estar ali lhes 
tem um significado, portanto faz sentido que uma unidade de saúde se desloque para aquele lugar e 
produza tantas relações e experiências. Porém, entendemos que há necessidade de pensar ações 
intersetoriais, que se possa intervir nas condições de vida das populações ribeirinhas. Assim, por 
mais inovadora e bem sucedida que seja a experiência do Igaraçu, por si só não é capaz de gerar 
impacto na redução da elevada prevalência de doenças infecto-parasitárias, por exemplo. Há a 
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necessidade ações relacionadas com o saneamento básico, com as políticas de distribuição de renda 
e de apoio à produção e distribuição de alimentos. O Igaraçu ao incluir as pessoas explicita a 
necessidade de que outras políticas façam a sua leitura e a intervenção no território líquido. 

Devido a organização federativa brasileira que garante autonomia aos entes federados, as 
ações de saúde e organização do sistema devem ser resultado de um processo de negociação e 
acordo entre as esferas de governo. No entanto, na história de construção do SUS e seu modelo de 
financiamento torna os municípios e estados atores passivos com tarefa quase sempre apenas de 
adesão ou não as proposições nacionais, com pouco mecanismo de construção ativa e que, portanto, 
respeite as peculiaridades dos territórios. Inquestionável é a necessidade das normativas gerais, mas 
destaca-se que a flexibilidade para fazer caber novos formatos que deem conta da demanda do 
território é tão indispensável quanto. Abertura para diálogo e negociação entre iniciativas locais e 
planejamento central é fundamental. As políticas precisam ser flexíveis o suficiente para ser capaz de 
acolher as invenções dos territórios.  

Hoje, nos círculos locais de formuladores de política e planejamento, levanta-se discussões – 
incipientes, mas não ausentes - sobre possibilidade de arranjos operacionais e administrativos de 
programas nacionais como Consultório de Rio, em referência ao programa de redução de danos 
Consultório de Rua, ou a viabilidade de um novo modelo híbrido de UBS flutuante, fixa embora se 
movimente com subir e descer das águas, ou ainda necessidade de estruturas mais complexas como 
uma Policlínica Fluvial para oferecer serviços especializados. Essas novas estruturas 
tecnoassistenciais, ajustadas às características do território, trará novas demandas para a 
organização dos processos de trabalho.  

A atenção básica em saúde se faz num determinado território, que, no caso das populações 
amazônicas, está constantemente se ajustando ao regime das águas, com a mistura de culturas e 
modos de andar no território. As políticas de saúde necessitam de um olhar mais atento para essas 
realidades específicas, impactando sobre a qualidade dos serviços e nos processos de trabalho das 
equipes de saúde. Diante dessa outra lógica de organizar o tempo e de conceber o território, temos 
que pensar também em outra racionalidade para as políticas no campo da saúde na Amazônia.  
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Resumo 
A Alopecia Areata (AA) caracteriza-se pela perda súbita dos pelos do corpo, em especial da cabeça, 
essa falta de pelos se apresentam em formas arredondadas ou ovais. Esta doença é considerada 
como auto-imune pelos médicos, portanto, mais relacionada à genética, poderia ser associada à 
Geografia e à Promoção da Saúde? A partir desses questionamentos este trabalho tem como objetivo 
discutir a relação da Alopecia Areata com a Geografia e a Promoção da Saúde. Os procedimentos 
metodológicos foram: a) levantamento bibliográfico; b) estabelecimento de relações entre a 
morbidade e conceitos relacionados à Geografia e; c) associação do entendimento do campo da 
saúde e geográfico em busca da Promoção da Saúde. Os principais resultados foram: a) A Teoria da 
História Natural das Doenças e o entendimento da multiescalaridade foram de grande importância 
para entender de forma mais ampla a AA; b) O estresse é o elemento-chave desta morbidade, devido 
ser tanto o fator que faz a doença se instalar quanto uma das principais morbidades consequentes; c) 
O nível do lugar é o que mais interfere na AA. Enfim, este estudo trouxe apenas algumas conexões e 
sugestões gerais para enfrentamento desta morbidade, havendo muito a ser estudado. 
 
Palavras chave: Alopecia Areata. História Natural das Doenças. Relação multiescalar. Promoção da 
saúde. 
 
 
Abstract 
Alopecia Areata (AA) is characterized by the sudden loss of body hairs, especially of the head, this 
lack of hairs present is round or oval forms. This disease is considered as autoimmune by doctors, 
therefore, more related to genetics, could be associated with geography and health promotion? Based 
on these questions, this study aims to discuss the relationship between alopecia areata and 
Geography and Health Promotion. The methodological procedures were: a) bibliographic survey; b) 
establishment of relations between morbidity and concepts related to geography and; c) association of 
the understanding of the health and geographic field in search of Health Promotion. The main results 
were: a) The theory of the Natural History of Diseases and the understanding of multiscalarity were of 
great importance to understand more broadly the AA; b) stress is the key element of this morbidity, 
because it is both the factor that causes the disease to settle and one of the main consequent 
morbidities and; c) the level of the place is what most interferes at AA. Finally, this study brought only 
a few connections and general suggestions for coping with this morbidity, with much to be studied. 
 
Key works: Alopecia Areata. Natural history of diseases. Multiscale relationship. Health promotion. 
 
Introdução 
 

De acordo com Rocha et al (2011) a Alopecia Areata (AA) é uma alopecia não cicatricial, 
sendo entendida como doença autoimune, mas que tem relação com fatores genéticos, psicológicos 
e ambientais, eles acrescentam que sua evolução é imprevisível. Rivitti (2005) afirma que essa 
afecção crônica atinge tanto os folículos pilosos quanto as unhas. Percebe-se que apesar de sua 
evolução imprevisível, ela tem cura, ou seja, o paciente tem condições a voltar a ter os pelos. 

O nome que descreve a doença é proveniente do latim. Alopecia significa perda de cabelo, 
calvície, enquanto Areata significa ocorrendo em fragmentos (MILLER, 2016). De acordo com o 
Código Internacional de Doenças (CID- 10) a categoria Alopecia Areata está descrita com o intervalo 
de códigos: L63.0-L63.9 (OMS, 2008), como parte das afecções improváveis de causar morte. De 
acordo com Miller (2016) a AA pode atingir qualquer ser humano. 

Sua prevalência estimada atinge 0,1 a 0,2% da população (ROCHA et al, 2011). Porém, no 
que diz respeito às crianças, para exemplificar, este autor afirmou em seu artigo que 1,3% das 
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primeiras consultas de dermatologia pediátrica entre 2000 e 2008 no Hospital São Marcos, em 
Portugal, foram devido a Alopecia Areata. 

Quanto à idade da primeira ocorrência, De Waard-Van e Peereboom-Wynia (1989, apud 
Rocha et al, 2011) afirmam que 20 a 50% dos casos tem sua primeira manifestação antes dos 16 
anos, sendo a idade média de apresentação entre 7 e 8 anos de idade. Prado e Neme (2008) 
lembram que se desenvolve em ambos os sexos, tendo sua maior prevalência entre os 20 e 50 anos 
e no sexo masculino. 

No que diz respeito à etiologia, são várias as possibilidades apontadas. Já se acreditou na 
teoria trofoneural, teoria distrófica e atualmente a teoria da autoimunidade é a que prevalece para 
explicar a alopecia areata (RIVITTI, 2005). 

Rivitti (2005) defende que a AA tem origem multifatorial, mas estão envolvidos componentes 
autoimunes e genéticos. Prado e Neme (2008) correlacionam com doenças congênitas, reforçando a 
participação genética e imunológica. Porém em seus resultados, perceberam que todos os pacientes 
tiveram vivências traumáticas na infância, passando a defender que anterior a AA desenvolveu-se 
estados de ansiedade, estresse, tensão, medo e depressão. Eles afirmam que devido o estresse ser 
imunodepressor, dependeria do modo de enfrentamento dos eventos estressores a maior ou menor 
propensão à diminuição da imunidade, sendo portanto um fator original também a personalidade do 
paciente. Rocha et al (2011), apesar de considerarem a participação genética e imunológica, 
associam com fatores ambientais e psicológicos. Houve registro de acontecimento de vida 
significativo nos seis meses que precederam a primeira manifestação da doença causando estresse 
psicológico (agressões físicas vividas ou presenciadas, doença ou morte de familiar, acidente grave, 
divórcio dos pais) e antecedentes de atopia (dermatite atópica, asma, rinite alérgica). Blaumeiser et al 
(2006, apud Santiago, 2011, p. 13) entendem que seria uma doença autoimune com predisposição 
genética, sendo também influenciada por fatores ambientais e emocionais. Urpe, Buggiani e Lotti 
(2005) defendem que o cérebro pode influenciar eventos biológicos na pele. Doblado Carridoza e 
Hernández (2003) lembram que seriam fatores etiológicos uma personalidade anti-social e 
dependente. Miller (2016) afirma que é um problema complexo que envolve vários genes, sendo 
difícil encontrar respostas (quadro 1). 

 
QUADRO 1 – ETIOLOGIA DA ALOPECIA AREATA 

ETIOLOGIA REFERÊNCIAS 

Atopia (dermatite atópica, asma, rinite alérgica) Rocha et al (2011) 

Autoimune (sendo o estresse apontado como imunodepressor, 

dependendo dos modos de enfrentamento dos eventos estressores) 

Rivitti (2005); Prado e Neme (2008); Rocha et al 
(2011); Blaumeiser et al (2006, apud Santiago, 
2011). 

Congênita Prado e Neme (2008) 

Fatores psicológicos (vivência traumática na infância, contato deficiente 

entre mãe e filho, rejeições maternas, relações afetivas enfraquecidas, carência 
paterna, repetições de situações traumáticas, agressões físicas vividas ou 
presenciadas, doença ou morte de familiar, acidente grave, divórcio dos pais, 
causando ansiedade, estresse, tensão, medo e depressão) 

Rocha et al (2011); Prado e Neme (2008); 
Blaumeiser et al (2006, apud Santiago, 2011) 

Fatores ambientais Rocha et al (2011); Blaumeiser et al (2006, apud 
Santiago, 2011) 

Genética (história familiar de AA em parentes de primeiro grau) Rivitti (2005); Prado e Neme (2008); Rocha et al 
(2011); Miller (2016); Blaumeiser et al (2006, apud 
Santiago, 2011) 

Multifatorial Rivitti (2005); Miller (2016) 

Personalidade/ Cérebro (pessoas que tem dificuldade de enfrentar 

eventos estressores passam a ter a imunidade mais frágil, propiciando o 
aparecimento de doenças autoimunes; personalidade dependente, anti-social, 
com sintomas como transtorno de adaptação, ansiedade generalizada e 
episódios depressivos) 

Urpe, Buggiani e Lotti (2005); Prado e Neme 
(2008); Doblado, Carridoza e Hernández (2003). 

Organizado por Pereira, M.P.B. (2016) 
 
Desta forma, temos a etiologia multifatorial, mas estaria relacionada à fatores genéticos, 

autoimunes, traumas de infância, problemas emocionais com pelo menos 6 meses antes do início da 
AA, estresse, antecedentes de atopia e personalidade anti-social e dependente. 

Quanto à apresentação da doença, a Alopecia Areata ocorre com a perda súbita de cabelos, 
sendo sua forma de apresentação variada, podendo haver a perda total ou em partes (áreas 
redondas ou ovais), atingir qualquer parte do corpo, e devido não haver atrofia nem destruição dos 
folículos, é reversível (RIVITTI, 2005; PRADO e LEME, 2008; ROCHA et al, 2011) e não é contagiosa 
(THOMPSON & SHAPIRO, 1996). Geralmente é assintomático, a pele nua parece suave e normal. 
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Ocasionalmente é que pode haver sintomas no local como: queimação, coceira leve, formigamento 
ou sensibilidade (MILLER, 2016). Esses sintomas podem ocorrer simultaneamente ou não. 

A Alopecia Areata é associada à presença de outras patologias ou eventos. Rocha et al 
(2011) associa à alterações ungueais concomitante à doença e afirma que há outros estudos que 
associam à doenças autoimunes como a patologia da tireóide, vitiligo e diabetes mellitus, e apesar de 
não ter sido possível observar essas patologias nas crianças, não significa que elas não estejam 
presentes, os autores defendem que podem apenas não ter se manifestado. 

Gupta e Gupta (1998) defendem que a morbidade psicológica pode ser associada a 
determinados distúrbios dermatológicos, sendo importante considerar as comorbidades psiquiátricas, 
entre elas a depressão. 

Prado e Neme (2008) defendem que a linguagem cutânea é a via de acesso para expressão 
de conflitos psicológicos, e além da AA pode vir associada o líquen rubro, psoríase, vitiligo, rosácea 
entre outra patologias (CASTRO, 1991 e COHEN, 1995 apud PRADO E NEME, 2008, p. 488). 

Miller (2016) afirma que pesquisas recentes ligaram a alopecia a outras doenças genéticas 
comuns. De acordo com esta autora, esses resultados de pesquisa podem auxiliar no tratamento 
dessas pessoas. 

No que diz respeito à evolução da doença, não existe uma forma, algumas pessoas 
desenvolvem esses fragmentos calvos uma vez apenas, enquanto outras desenvolvem a doença, 
seus pelos voltam a crescer, e depois ocorrem várias outras vezes da mesma maneira (MILLER, 
2016; THOMPSON & SHAPIRO, 1996). 

Algumas das consequências são o grande estresse emocional, e no caso da perda de pelos 
também nos cílios, nariz e ouvidos, podem sofrer mais doenças e alergias devido a poeira e possíveis 
germes que tem sua entrada facilitada (MILLER, 2016; THOMPSON & SHAPIRO, 1996). 

Diante deste quadro de referência, pode-se inferir inicialmente que a AA, apesar de ser 
multifatorial e cada caso ser explicado de maneira singular, há algumas coerências como pode ser 
visto no quadro abaixo (quadro 2). 

 
QUADRO 2 – QUADRO EXPLICATIVO DA ALOPECIA AREATA 

GENÉTICA FATORES AMBIENTAIS 

(CONDICIONANTES 

PSICOSSOCIAIS) 

FATOR 

INTERME

-DIÁRIO 

POSSÍVEIS 

COMORBIDADES 
INDICADOR DE 

DOENÇA 

SISTÊMICA 

CONSEQUÊNCIAS 

NO CASO DA AA 

Física 

(sistem

a 
imunoló
gico 
deficient

e) 

Psíquica 
(Personali

dade que 
tem 
dificuldade 
de 
enfrentar 
situações 
de 

estresse) 

Vivências traumáticas 

na infância (contato 

deficiente entre mãe e 
filho, rejeições maternas, 
relações afetivas 
enfraquecidas, carência 
paterna, repetições de 
situações traumáticas, 
agressões físicas vividas 
ou presenciadas, doenças 
ou morte de familiar, 
acidente grave, divórcio 

dos pais, etc.) 

Imunod
epress
ão 

-Alterações 
psicológicas e 
psiquiátricas 
(tensão, ansiedade 
generalizada, medo, 
depressão, etc.) 
Doenças 
autoimunes 
(Alopecia Areata, 
atopias, patologias 
tireoidianas, 
diabetes mellitus, 

vitiligo, etc.) 

Alterações 
ungueais 

Estresse 
emocional, 
ansiedade, 
depressão e 
maior 
susceptibilidad
e a alergias, 
gerando um 
ciclo vicioso 
difícil de ser 
quebrado. 

Fonte: Organizado por Pereira, M.P.B. (2016) 
 
A partir dessa breve exposição sobre a morbidade Alopecia Areata, como a Geografia poderia 

contribuir no entendimento e até mesmo auxiliar na melhoria da doença? A partir desta pergunta este 
trabalho tem o objetivo geral discutir sobre a relação da Alopecia Areata com a Geografia e a 
Promoção da Saúde. Os objetivos específicos foram: a) entender a alopecia areata a partir do campo 
da saúde; b) compreender a alopecia areata a partir de uma visão geográfica; c) Identificar formas de 
enfrentamento da morbidade para se chegar à Promoção da Saúde. 

Desta forma, este trabalho está dividido em quatro partes além desta introdução e das 
considerações finais. Na primeira, será apresentada a metodologia de trabalho, na segunda “A 
alopecia areata na história natural das doenças” buscou-se entender essa morbidade a partir dessa 
teoria. Na terceira parte “Alopecia areata e suas relações multiescalares” busca-se entender a mesma 
morbidade a partir de um olhar geográfico. A quarta parte “Alopecia areata e Promoção da saúde” 
buscam-se as soluções apontadas pelos autores para amenizar esta morbidade. 
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Procedimentos Metodológicos 
 

Para conseguir atingir o objetivo da pesquisa foram realizados os seguintes procedimentos: a) 
levantamento bibliográfico e; b) estabelecimento de relações entre a morbidade e conceitos 
relacionados à Geografia; c) associação do entendimento do campo da saúde e geográfico em busca 
da promoção da saúde. 

O levantamento bibliográfico foi realizado para entender a problemática, definir os 
procedimentos metodológicos e para fundamentar teoricamente este trabalho. 

Em relação à problemática foi realizado um estudo explicativo de acordo com os parâmetros 
de Gil (2010), que teve como propósito identificar os fatores que contribuem para a alopecia areata. 
Como desdobramento pesquisou-se sobre os ambientes mais favoráveis e as comorbidades. 

No que diz respeito aos procedimentos metodológicos buscou-se aprofundar mais sobre 
alguns parâmetros. Desta forma, Gil (2010) e Marconi e Lakatos (2010) forneceram o aporte 
necessário para definir a pesquisa como explicativa no sentido da pesquisa sobre a morbidade, 
porém exploratória no sentido da discussão sobre a correlação entre a Alopecia Areata, Geografia e 
Promoção da Saúde. 

Em relação à fundamentação teórica, buscou-se inicialmente o aporte do campo da saúde a 
partir da Teoria da História Natural das Doenças para dar início à discussão principal deste trabalho. 
Em seguida, a intermediação estaria no entendimento multiescalar da referida teoria, o que serviria 
de base para se chegar ao campo da Geografia. Por último, a Promoção da saúde estaria presente 
como uma utopia a ser perseguida para se pensar o enfrentamento da morbidade e melhoria 
consequente das condições de vida do sujeito. Alguns conceitos que permearam foram lugar, 
cotidiano, região geográfica, cultura e território das normas. 

Os resultados foram elaborados com base nesse levantamento bibliográfico para servir de 
base a possíveis pesquisas empíricas sobre o tema. 

 
 

A Alopecia Areata na História Natural das Doenças 
 

Para entender como se desenvolve a Alopecia Areata a partir do campo da saúde, buscou-se 
pesquisar inicialmente a Teoria da História Natural das Doenças devido perceber-se a partir dessa 
teoria é possível elencar possíveis métodos de prevenção e controle de morbidades (ROUQUAYROL 
e GURGEL, 2013). 

Quando se menciona a História Natural das Doenças, lembra-se de imediato de duas obras, a 
original, “Medicina Preventiva” e a que popularizou esta teoria no Brasil, “Epidemiologia e Saúde”. 

No livro Medicina Preventiva, publicado originalmente em 1965, os autores buscaram uma 
forma de entender como prevenir as doenças bucais a partir da organização dos fatores que atuam 
no período pré-patogênico e seus possíveis comportamentos no período patogênico, alertando como 
pode ser realizada a prevenção primária, secundária e terciária (LEAVELL e CLARK, 1976). 

No livro Epidemiologia e Saúde, com sua primeira edição em 1983, a autora resgata esse 
modelo explicativo e o extrapola para a explicação das enfermidades de forma genérica, 
popularizando esta explicação teórica sobre as doenças (ROUQUAYROL e GURGEL, 2013). 

De acordo com Leavell e Clark (1976, p. 15) a História Natural das Doenças: 
 

Compreende todas as inter-relações do agente, do hospedeiro e do meio ambiente 
que afetam o processo global e seu desenvolvimento, desde as primeiras forças que 
criam o estímulo patológico no meio ambiente ou em qualquer outro lugar, passando 
pela resposta do homem ao estímulo, até às alterações que levam a um defeito, 
invalidez, recuperação ou morte. 

 
A História Natural das Doenças estaria dividida em dois grandes períodos: pré-patogênese e 

patogênese. O período de pré-patogênese estaria relacionado aos processos que estão atuando no 
ambiente em busca de um corpo suscetível, já no período de patogênese, a morbidade se instala no 
ser humano (LEAVELL & CLARK, 1976) 

Rouquayrol e Gurgel (2013) representaram este esquema em três fases, sendo a primeira a 
vertente epidemiológica, a segunda a vertente patológica e a terceira, o desenlace (figura 1). 
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Figura 1 – Esquema explicativo da História Natural das Doenças 
Fonte: Rouquayrol & Gurgel (2013, p. 14) 
 
Na fase da vertente epidemiológica ou período pré-patogênese, os condicionantes sociais e 

ambientais buscam os seres humanos mais suscetíveis (com pré-condições genéticas ou somáticas 
desfavoráveis) (LEAVELL & CLARK, 1976; ROUQUAYROL & GURGEL, 2013). 

Os condicionantes sociais caracterizam-se por fatores socioeconômicos, sociopolíticos, 
socioculturais e psicossociais. 

Os fatores socioeconômicos demonstram que os grupos economicamente privilegiados 
estariam mais protegidos da ação patógena no ambiente. 

Os fatores sociopolíticos tem relação com seu contexto econômico, cultural e psicossocial. 
Os fatores socioculturais abrangem os preconceitos, hábitos culturais, crendices, 

comportamentos e valores que podem contribuir para ocorrência de morbidades. 
Já os fatores psicossociais estariam mais relacionados à relações parentais instáveis, 

desconexão da cultura de origem do sujeito, falta de apoio em seu grupo social, condições de 
trabalho estressantes, promiscuidade, desequilíbrios econômicos, sociais ou pessoais, falta de 
cuidados maternos no início da vida, carência afetiva, competição ininterrupta, agressividade nos 
grandes centros urbanos e desemprego (ROUQUAYROL & GURGEL, 2013). 

Os condicionantes ambientais incluem os fatores externos que fazem a comunicação entre o 
agente etiológico e o suscetível, além destes próprios através dos agentes patogênicos. Os agentes 
patogênicos (agentes que levam estímulos do meio ambiente ao meio interno do ser humano), podem 
ser de natureza química, física, biológica ou psicológica. 

Os agentes patógenos de natureza química podem ser os produtos químicos em geral que 
causam sensibilidade e doenças aos seres humanos. 

Para exemplificar o ambiente físico, podemos nos utilizar de Max Sorre quando em 1955 
introduz a teoria dos Complexos Patogênicos em que os agentes patogênicos compreendem o 
homem, o agente causal da doença, seus vetores e todos os componentes que podem interferir na 
saúde do indivíduo suscetível. Sendo o nome da doença o que denomina o tipo de complexo, como o 
complexo patogênico da leptospirose, complexo bacteriano, complexo micótico, etc (SORRE, 1955). 
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Os comlexos patogênicos foram classificados por Ferreira (1991) como uma abordagem ecológica 
das doenças infecto-contagiosas. 

Os agentes biológicos seriam os fatores nutricionais e os fatores genéticos (ROUQUAYROL 
& GURGEL, 2013). 

Os agentes patogênicos psicológicos seriam os fatores psicossociais supracitados. 
Quanto aos seres humanos suscetíveis estes estariam relacionados às condições internas ou 

somáticas desfavoráveis como os fatores hereditários, congênitos ou adquiridos devido alterações 
orgânicas resultantes de doenças antecedentes (ROUQUAYROL & GURGEL, 2013). 

No limiar entre o período pré-patogênico e patogênico poderá haver “uma resposta 
inadequada do sistema imune, que passa a reagir contra órgãos, tecidos ou células próprias, levando 
à sua destruição ou prejudicando sua função adequada” (BACH, 1993, apud BUENO, PACHECO-
SILVA, 1999, p. 79), são as denominadas doenças auto-imunes, como é o caso da classificação da 
Alopecia Areata (RIVITTI, 2005). 

Na vertente patológica, ou o período de patogênese a doença se instala no paciente, 
inicialmente apenas está presente (interação estímulo-suscetível), depois começa a causar 
alterações no ser humano que já podem ser percebidas em exames clínicos, porém ainda sem 
manifestações de sintomas (alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas). Havendo evolução da 
doença surgem os sintomas (sinais e sintomas) e evoluir diretamente para a cronicidade. 

O desenlace da vertente patológica está composto da remoção dos fatores causais, fazendo 
com que o indivíduo fique convalescente e retorne ao seu estado de saúde inicial (período de cura), 
da possível validez ou mesmo a morte (LEAVELL & CLARK, 1976; ROUQUAYROL & GURGEL, 
2013). 

Em relação à Alopecia Areata, esta explicação seria de suma importância, uma vez que esta 
morbidade é repleta de possibilidades de fatores pré-patogênicos. 

No que diz respeito à fase do desenlace, considerando a CID-10 (OMS, 2008) em que a 
alopecia areata faria parte das afecções improváveis de causar morte, pode-se afirmar que o 
desenlace da morte seria um fator nulo ou pouco provável, uma vez que ela só ocorreria se, por 
exemplo, como consequência da AA o paciente desenvolvesse uma depressão tão profunda que 
passasse ao comportamento suicida. 

Com base no quadro 2 (quadro explicativo da alopecia areata) e na Teoria da História Natural 
das Doenças, pode-se entender que a alopecia areata sofre vários tipos de influência para ocorrer. E 
segundo Rouquayrol e Gurgel (2013) deve-se considerar que algumas dessas interferências são 
sinérgicas, devido uma ocasionar a outra e esta reforçar a situação anterior (figura 2). 

Percebe-se que a AA tem forte relação com o estresse, que se configura como um fator 
psicossocial, mas que é o fator desencadeante tanto da Alopecia Areata quanto da de outros tipos de 
quedas de pelos, estando os outros influenciando de forma menos evidente. 
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Figura 2 – Sinergismo multifatorial na produção e manutenção da Alopecia Areata com base 

na Teoria da História Natural das Doenças. Organização: PEREIRA, MPB (2016). 
 
 
Alopecia Areata e suas relações multiescalares 
 
O sinergismo multifatorial apontado por Rouquayrol e Gurgel (2013) pode ser interpretado a 

partir do olhar geográfico como uma relação multiescalar. Caberia então perguntar, existe uma escala 
de análise principal? Para entender melhor essa morbidade a partir da visão geográfica precisamos 
primeiro entender melhor o que seria escala, entender as possíveis escalas existentes e assim 
chegaríamos à escala pertinente e suas complexidades inerentes. 

De imediato Lacoste (1997) defende que a escolha da escala não faz com que determinado 
estudo seja mais ou menos importante, pois cada escala permite observar determinados fenômenos 
e negligencia outros, que também são importantes. Desta forma, o olhar geográfico é apenas uma 
parte desse processo, sendo outras escalas de análise do fenômeno igualmente importantes, porém 
privilegiadas por outras áreas do conhecimento, como a psicologia, a medicina, etc.. Castro (1995) 
entende que a escala seria exatamente a medida que confere visibilidade ao fenômeno. Mas, a partir 
de um olhar geográfico, qual escala poderia dar melhor visibilidade ao fenômeno Alopecia Areata? Ou 
qual a extensão de espaço que poderia se levar em conta, no dizer de Souza (2015). E quais as 
relações entre essas escalas? 

O primeiro nível escalar que aparece na figura 2 seria exatamente o corpo, onde iríamos 
observar possíveis fatores genéticos e nutricionais, melhor estudados pela medicina (científica, 
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alternativa, complementar, integrativa) e pela psicologia, por exemplo. No nível do corpo há uma luta 
entre a perspectiva humanística e dialético-marxista em entender o corpo que adoece. Na perspectiva 
humanística o sujeito se apropria de seu corpo e é capaz de se observar, buscar informações sobre 
doenças de sua família, observar suas características, seus sintomas para resolver seu problema de 
saúde (ALVES, 2010), na perspectiva dialético-marxista, o modo de produção capitalista se apropria 
da escala do corpo para, através de diagnósticos, criar necessidades e conseguir investimentos e 
financiamentos para o setor saúde (GUIMARÃES, 1994). Devido ser uma morbidade pouco discutida, 
pois seus pacientes buscam muito mais esconder do que discutir sobre o assunto, passa a ser 
também desconhecida da maioria da população, sendo difícil essa capacidade do sujeito identificar o 
problema e ter soluções eficazes com rapidez, uma das poucas formas seria através das redes 
sociais, que apesar de pouco utilizada, tem reunido algumas pessoas na busca de medicinas 
alternativas, complementares e integrativas, além do compartilhamento das experiências e resultados 
com a medicina científica (ALOPECIA AREATA BRASIL, 2016). Por outro lado, no que diz respeito ao 
interesse do capitalismo em relação à morbidade, não há interesse da indústria farmacêutica ou dos 
serviços de saúde como um todo devido não ser uma doença de interesses da Saúde Pública e 
também não demandar o uso de grande quantidade de capital para a resolução do problema. Dessa 
forma, são utilizadas terapêuticas que atenuam o problema, mas que, em sua maioria não são 
específicas para AA, e sim para outras patologias (PEREIRA, 2017). 

O segundo nível escalar seria o da vida cotidiana, o ambiente, o lugar onde o indivíduo 
relaciona-se com sua família, com a vizinhança, com as pessoas do local de trabalho, vive de acordo 
com sua renda, o que remete a qualidade nutricional, agora não à taxas resultantes de exames, mas 
ao que se come (não mencionado pelos autores como influenciadores da AA, apesar de influenciar 
outros tipos de alopecias), tipo de moradia, segurança, entre outros aspectos, sendo estes 
semelhantes aos fatores psicossociais. Neste sentido o cotidiano, genericamente apresentado por 
Damiani (1999) como o local onde se efetivam atividades num tempo (temporalidade humana) e num 
espaço social (lugar), pode-se afirmar, concordando com Ferreira (2000) que neste lugar, evidencia-
se experiências e vivências, mas que também, agora concordando com Lima (2016) este cotidiano, 
este lugar, seria resultado das condições de vida propiciadas pela posição do indivíduo, sua família e 
sua comunidade na sociedade capitalista. Daí podermos afirmar que o lugar determina socialmente a 
saúde e a qualidade de vida deste indivíduo. A partir destes pressupostos, podem-se buscar alguns 
aspectos da vida cotidiana dos lugares em que poderia ocorrer a AA, que implicaria em situações de 
tensão, estresse, seja na família, no trabalho ou na comunidade em que se vive. E quanto ao 
ambiente, este seria entendido a partir da consideração da interdependência entre o meio natural, 
socio-econômico e cultural (BRASIL, 1999). 

A terceira escala geográfica referida estaria relacionada aos fatores socioculturais, algo mais 
amplo que pode estar relacionado a uma região, que pode ser uma área menor, como uma área da 
cidade, uma região do país ou mesmo o próprio país, quando se menciona aspectos de liga para toda 
essa população. Neste aspecto, a cultura dominante estaria contribuindo para a integração real da 
classe dominante, dando uma falsa ideia de integração com a sociedade em seu conjunto, para impor 
ideologias e interesses particulares (aparecendo para a sociedade como interesses universais) 
(BOURDIEU, 2012), mas que podem trazer danos diretos à sociedade dominada, podendo interferir 
no seu processo saúde-doença. 

A quarta escala geográfica faz surgir uma legislação para que a liderança de determinado 
governo possa agir neste espaço, que obedece a uma divisão política prévia. Desta forma, essa 
legislação e sua aplicabilidade fazem surgir os fatores sociopolíticos que influenciam na saúde 
humana. Nesta categoria podem-se citar as políticas públicas que interferem na remuneração (como 
exemplo, mudanças nas leis da Previdência Social), na forma de acesso aos serviços de saúde e 
medicamentos, além de qualquer outra legislação que possa atingir um grupo social de forma a 
denegrir sua saúde. 

Ao dar esses exemplos pode-se observar que há um relacionamento entre essas escalas que 
não pode ser negligenciado. Por exemplo, quando se fala em mudanças na legislação, elas são o 
resultado de interesses de uma classe dominante sobre uma classe dominada sujeita à essas 
mudanças, com pouca possibilidade de intervenção, e que irá interferir no comportamento dessas 
pessoas no trabalho, na família, chegando ao adoecimento de determinados grupos de pessoas mais 
vulneráveis geneticamente. 

Diante deste quadro de referência, que ações podem ser realizadas para a Promoção da 
Saúde em cada uma dessas escalas? Ou que ações podem ser realizadas que contribuem com 
mudanças multiescalares no sentido de uma melhoria da saúde humana e na diminuição de casos de 
Alopecia Areata? É nesse aspecto que podemos iniciar a discussão sobre a Promoção da Saúde. 
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Alopecia Areata e Promoção da Saúde 
 

A partir do que foi exposto por pacientes que proferiram sua opinião no Blog “Alopecia Areata 
Brasil” e pelos autores pesquisados, um indivíduo vulnerável a Alopecia Areata (AA) geralmente é 
parente de alguém que já teve AA (fator genético) (RIVITTI, 2005) ou nasce com essa 
vulnerabilidade (congênito) (PRADO e NEME, 2008) por apresentar baixa imunidade e uma 
personalidade mais introspectiva (PRADO e NEME, 2008). Não foram associados com a falta de 
alguma alimentação específica, porém o ambiente em que este indivíduo convive durante a 
infância (relações parentais instáveis, carências de cuidados maternos, traumas repetidos na 
infância, acidente, doença ou morte familiar, agressões vividas ou presenciadas, desconexão com a 
cultura de origem), juventude e fase adulta (competição desenfreada, agressividade dos grandes 
centros urbanos, transtornos econômicos, sociais ou pessoais, marginalidade, condição de trabalho 
extenuante ou estressante e desemprego) (ROCHA et al, 2011) geram fatores denominados 
psicossociais que fazem com que a morbidade apareça. Em terceira instância estariam os fatores 
socioculturais (comportamentos e valores que contribuem para doenças, preconceitos e hábitos 
culturais humilhantes) e fatores sociopolíticos (desvalorização da cidadania, falta de instrumentos 
jurídico-legais, falta de higidez política) que naturalmente influenciam na saúde das pessoas ou no 
cuidado da mesma, e que afetam ainda mais pessoas que já são vulneráveis (ROUQUAYROL e 
GURGEL, 2013). 

Diante desse quadro de referência, a busca pela promoção da saúde perpassa várias áreas 
do conhecimento e setores da sociedade no sentido de discutir e desenvolver formas de tornar o 
ambiente e as pessoas mais saudáveis. 

Há concordância com Lima e Costa (2013) que Promover a Saúde na sua totalidade seria 
uma utopia, porém uma utopia que deve continuar a ser perseguida para que algo melhore. 

Percebe-se inicialmente que a partir da ideia da Promoção da Saúde as ações relacionadas a 
ela também se inserem em um jogo escalar, estando em sintonia com a multiescalaridade observada 
pelo campo da Geografia e com a História Natural das Doenças no campo da saúde. A partir dessa 
ideia, como promover a saúde em cada nível escalar já observado? 

No nível do corpo, onde estão mais influentes os fatores genéticos e nutricionais (este não 
apresentado como influenciador), há algumas ações que têm sido realizadas, porém, até a presente 
data, no que diz respeito a medicamentos, os produtos apenas amenizam os sintomas, mas não 
resolvem a causa do problema e ainda tem fortes efeitos adversos (PEREIRA, 2017). 

No blog “Alopecia Areata Brasil”, foram várias alternativas apontadas, seja de forma isolada 
ou associada. Estas estão subdivididas entre: remédios convencionais, práticas alternativas, 
complementares e integrativas e outros relacionados à fé, fatores psicossociais e estéticos no sentido 
de melhorar a auto-estima. Dentre as terapêuticas que tiveram algum resultado de acordo com 
depoimentos destacaram-se: aceitação da condição da morbidade, acupuntura, uso da argila em pó 
verde diluída em água no lugar do shampoo, infiltração de corticoide, florais, fricção de pedra nas 
lesões, nenhum tratamento, óleo de máquina com gasolina e yoga (ALOPECIA AREATA BRASIL, 
2016). Apesar de alguns tratamentos serem bem questionáveis, como é o caso do óleo de máquina 
com gasolina, outros obedecem a uma lógica pelo que já existe de pesquisas sobre a morbidade. 

Ainda no nível do corpo, alguns fitoterápicos podem amenizar os sintomas relacionados ou 
comorbidades, com menor custo e menos efeitos colaterais, dentre eles Pereira (2017) ressalta 
alguns fitoterápicos responsáveis por: a) fortalecer a imunidade (Anacardium occidentale, Chlorella 
pyrenoidosa, Echinacea angustifólia); b) reduzir o estresse (Allium sativum L., Piper methysticum, 
Rosmarinus officinalis, Valeriana officinalis); c) diminuir a ansiedade (Artemísia vulgaris L., Eugenia 
pitanga, Piper methyscum); d) diminuir a depressão (Hypericum perforatum, Melissa officinalis, 
Rosmarinus officinalis); e) reduzir a irritabilidade (Artemísia vulgaris L., Erythrina aculeatíssima 
Desf., Hypericum perforatum, Piper methyscum, Ruta graveolens L.); f) diminuir a melancolia (Cola 
nítida, Melissa officinalis); c) combater doenças alérgicas - asma (Allium sativum L., Anacardium 
occidentale, Rosmarinus officinalis, sabucus nigra); g) combater doenças auto-imunes – diabetes 
(Allium sativum L., Anacardium occidentale, Arctium lappa) – lúpus (Uncaria tomentosa) – vitiligo 
(Pyrostegia venusta Miers, Brosimum gaudichaudii Trécul.) – problemas da tireóide em geral 
(Artemisia alba Turra); h)  combater doenças de pele – psoríase (Aloe Vera, Smilax papyracea, 
Solanum americanum Mill); i) amenizar problemas nos pelos – anticaspa e antiparasita (Guazuma 
ulmifolia Lam) – anti-seborréia (Arctium lappa) – ativação do couro cabeludo (Aesculus 
hippocastanum, Arctium lappa, Baccharis trimera DC) – diminuição da permeabilidade e fragilidade 
capilar (Aesculus hippocastanum, Bauhinia forficata, Sabucus nigra) – fungicida (Arctium lappa) – 
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queda de cabelos (Aesculus hippocastanum, Aloe vera, Rosmarinus officinalis) – estimulante do 
crescimento (Betula alba). 

No nível do cotidiano, do lugar em que o indivíduo vive, são apresentadas algumas formas de 
amenização dos problemas, dentre eles: participação de grupos de apoio formados pelo poder 
público municipal ou por associação de profissionais da saúde (ALOPECIA AREATA BRASIL, 2016), 
tratamento psicoterápico individual e/ou em grupo (ROCHA et al, 2011; SANTIAGO, 2011; URPE, 
BUGGIANI e LOTTI, 2005), identificação e supressão de fatores estressantes, integrada à práticas 
corporais (ALOPECIA AREATA BRASIL, 2016). 

No nível onde se evidencia a cultura e no nível onde é possível observar o território das 
normas, um amenizador seria a contribuição, de acordo com a inserção deste indivíduo na sociedade, 
para diminuir os possíveis danos dos fatores socioculturais e sociopolíticos, quando identificados e 
passíveis de sofrer alguma mudança. Algumas maneiras de contribuição mais acessíveis seria a 
participação em sindicatos, associações de moradores, grupos religiosos, etc.. São ações que fazem 
o indivíduo se sentir parte ativa na mudança do que percebe como ruim e que pode de alguma 
maneira afetar sua saúde. 

 
 

Considerações Finais 
 

A Teoria da História Natural das Doenças o entendimento da multiescalaridade envolvida na 
explicação das morbidades foram de grande importância para entender mais sobre a Alopecia Areata 
(AA) tão bem explicada como auto-imune pelos médicos e como psicossocial pelos psicólogos, com 
poucas exceções. Essas teorias conseguiram unir essas duas explicações disciplinares (psicologia/ 
medicina) para dar um panorama mais amplo à etiologia e ao desenvolvimento desta morbidade. 

Percebeu-se também que o estresse é um elemento-chave desta morbidade, devido ser tanto 
o fator que faz surgir a AA quanto uma das principais morbidades consequentes, gerando um ciclo-
vicioso. E que os fatores psicossociais, no nível do lugar, são os que mais interferem na AA. 

Muito ainda precisa ser estudado para que se possa tratar a Alopecia Areata com precisão, 
inclusive em colocar em prática o que já se sabe sobre a morbidade por parte dos profissionais de 
saúde. Este estudo trouxe apenas algumas possibilidades de amenizar a AA com menos custos e 
menor efeito colateral quando esta morbidade encontra-se em seu estágio inicial, sendo um momento 
de se pensar ações de prevenção e ao mesmo tempo com vistas à promoção da saúde. 
 
 
Agradecimentos  
Aos que me incentivam sempre a enfrentar de alguma forma esta morbidade. 
 
 
Referências 
 
ALOPECIA AREATA BRASIL. Respostas de pacientes sobre as modalidades de tratamento da 
Alopecia Areata. Disponível em: www.alopeciaareatabrasil.wordpress.com. Acesso em 18 de 
dezembro de 2016. 
 
ALVES, Natália Cristina. A cidade inscrita no meu corpo: gênero e saúde em Presidente Prudente. 
Presidente Prudente - SP, 2010. Dissertação (Mestrado em Geografia) (Programa de Pós-Graduação 
em Geografia/ Universidade Estadual Paulista), 2010, 82f. 
 
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012, 322p. 
 
BRASIL. Política Nacional da Educação Ambiental. Brasília: MMA/ Casa Civil, 1999. 
 
BUENO, V; PACHECO-SILVA, A. Tolerância oral: uma nova perspectiva no tratamento de doenças 
auto-imunes. Revista Ass. Med. Brasil, 1999, vol. 45, n. 1, p. 79-85. 
 
CASTRO, Iná Elias de. O problema da escala. In: CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo Cesar da 
Costa; CORRÊA, Roberto Lobato. Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1995, 353p. P. 117-140. 
 

http://www.alopeciaareatabrasil.wordpress.com/


 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1073 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
DAMIANI, Amélia Luisa. O lugar e a produção do cotidiano. In: CARLOS, Ana Fani Alessandri (org.). 
Novos caminhos da Geografia. São Paulo: Contexto, 1999. P. 161-172. 
 
DOBLADO, S.R.; CARRIDOZA, A.; HERNANDEZ, M.J.G. Alopecia areata psychiatric comorbidety 
and adjustment to ilness. International Journal of Dermatology, vol. 42, n. 6, p. 434-437, 2003. 
 
FERREIRA, Luiz Felipe. Acepções do conceito de lugar e sua importância para o mundo 
contemporâneo. Revista Território. Rio de Janeiro – RJ, ano 5, vol. 9, p. 65-83, 2000. 
 
FERREIRA, Marcelo Urbano. Epidemiologia e geografia: o complexo patogênico de Max Sorre. 
Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro – RJ, vol. 7, n. 3, p. 301-309, jul/set/1991. Disponível 
em http://www.scielo.br/pdf/csp/v7n3/v7n3a02.pdf. Acesso em 20 de dezembro de 2016. 
 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas AS, 2010, 184p. 
 
GUIMARÃES, Raul Borges. O transbordar do hospital pela cidade -  tecnologia, espaço e saúde. 
São Paulo – SP, 1994. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) (Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas/ Universidade de São Paulo), 1994, 127f. 
 
GUPTA, M. A.; GUPTA, A.K. Depression and suicidal ideation in dermatology patients with acne, 
alopecia areata, atopic dermatitis and psoriase. British Journal  of Dermatology. Vol. 139, p. 846-850, 
1998. Disponível em www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9892952. Acesso em 18 de março de 2016. 
 
LACOSTE, Yves. A Geografia isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Campinas – SP: 
Papirus, 1997, 263p. 
 
LEAVELL, Hugh; CLARK, E. Gurney. Medicina Preventiva. São Paulo – SP: McGraw-Hill do Brasil, 
1976, 711p. 
 
LIMA, Samuel do Carmo; COSTA, Eduarda Marques da (org.). Construindo cidades saudáveis. 
Uberlândia –MG: Assis, 2013, 285p. 
 
LIMA, Samuel do Carmo. Território e promoção da saúde: perspectivas para a atenção primária à 
saúde. Jundiaí – SP: Paco editorial, 2016, 182p. 
 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo: 
Atlas, 2010, 277p. 
 
MILLER, Petra. Alopecia Areata. New York: Cavendish Square Publishing, 2016, 62p. 
 
OMS. Classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados à saúde – 
décima revisão – CID 10. 8. Ed. rev. e ampl. São Paulo – SP. Editora da Universidade de São Paulo, 
2008 (vol. 2 – manual de instrução). 
 
PEREIRA, Martha Priscila Bezerra. Alopecia Areata a partir da visão das práticas alternativas, 
complementares e integrativas: a fitoterapia em debate. João Pessoa – PB, 2017. Monografia 
(especialização em fitoterapia) (Fitoterapia/ Faculdade Unyleya), 2017, 50f. 
 
PRADO, Renata Bilion Ruiz; NEME, Carmen Maria Bueno. Experiências afetivo-familiares de 
mulheres com alopecia areata. Estudos de Psicologia. 2008, vol. 25, n. 4, out/dez 2008, p. 487-497. 
 
ROCHA, Joana; VENTURA, Filipa; VIEIRA, Ana Paula; PINHEIRO, Ana Raquel, FERNANDES, 
Susana; BRITO, Celeste. Alopecia Areata: análise retrospectiva da consulta dermatológica 
pediátrica (2000-2008). ActaMed Port. 2011, vol. 24: p. 207-214. 
 
ROUQUAYROL, Maria Zélia; GURGEL, Marcelo. Epidemiologia & Saúde. 7.ed. Rio de Janeiro: 
Medbook, 2013, 709p. 
 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v7n3/v7n3a02.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9892952


 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1074 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
RIVITTI, Evandro. Alopecia Areata: revisão e atualização. Anais Brasileiros de Dermatologia. 2005; 
80 (1): p. 57-68. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/abd/v80n1/v80n1a09.pdf. Acesso em 18 de 
março de 2016. 
 
SANTIAGO, Gabriela Andrade. Presença de comorbidades como fator agravante de alopecia 
areata em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos de idade no Hospital Universitário de 
Brasília. Brasília: 2011, 63p. (dissertação). Universidade de Brasília/ Programa de Pós-graduação em 
Ciências da Saúde. 2011. Disponível em 
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9041/1/2011_%20Gabriela%20Andrade%20Santiago.pdf. 
Acesso em 11 de novembro de 2016. 
 
SORRE, Max. Fundamentos biológicos de la Geografía Humana: ensayo de uma ecologia del 
hombre. Provenza – Barcelona: Editorial Juventud, S.A., 1955, 337p. 
 
SOUZA, Marcelo Lopes de. Os conceitos fundamentais da pesquisa sócio-espacial. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2015, 319p. 
 
THOMPSON, Wendy; SHAPIRO, Jerry. Alopecia areata: understanding and coping with hair loss. 
London: John Holpkins University press, 1996, 175p. 
 
URPE, M.; BUGGIANI, G; LOTTI, T. Stress and psychoneuroimmunologic factors in dermatology. 
Dermatologic Clinics, 23 (4), 609-617, 2005. Disponível em http://europepmc.org/abstract/ 
med/16112436. Acesso em 08 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.br/pdf/abd/v80n1/v80n1a09.pdf
http://repositorio.unb.br/bitstream/10482/9041/1/2011_%20Gabriela%20Andrade%20Santiago.pdf
http://europepmc.org/abstract/


 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1075 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
 

GEOGRAFIA E MEDICINA: PERSPECTIVAS DE INTERDISCIPLINARIDADES  
NA SAÚDE COLETIVA 

 
GEOGRAPHY AND MEDICINE: PERSPECTIVES OF INTERDISCIPLINARITIES 

IN COLLECTIVE HEALTH 
 

Larissa Cristina Cardoso dos Anjos 
anjos-larissa@hotmail.com 

Programa de Pós Graduação em Geografia, Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
 

Adorea Rebello da Cunha Albuquerque  
adorea27@yahoo.com 

Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL) 
   

Antonio de Padua Quirino Ramalho 
padua_ramalho@hotmail.com 

Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
 

Rafael Esdras Brito Garganta da Silva 
resdrasbg@gmail.com 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 
Resumo 
Neste artigo apresentam-se os resultados de uma experiência de caráter técnico-acadêmico, 
realizada durante o estágio docente em Geografia

195
 com alunos do curso de Medicina. Os 

procedimentos metodológicos foram conduzidos por meio da observação direta no campo, 
acompanhamento pedagógico e pesquisa participante (participação em pesquisa). Na pesquisa 
participante, foi investigado o reconhecimento da categoria analítica “lugar” da Geografia, como 
recorte espacial para o planejamento da saúde na atenção primária. De acordo com os resultados, 
apenas 16% dos alunos ressaltaram a importância de conhecer o lugar do indivíduo acometido pela 
morbidade especificada. Das investigações, de 100% dos alunos que responderam o diagnóstico 
“Desinteria” não mencionaram o lugar do indivíduo como importante. Em seguida, do diagnóstico de 
“Desnutrição”, apenas 20% citou o lugar do paciente. Já no reconhecimento da “Infecção intestinal”, 
apenas a medicação foi citada, sem qualquer conexão com o espaço geográfico do paciente.  Na 
análise do “Pé diabético”, 20% dos alunos que prescreveram o lugar que o paciente mora, como 
importante para o tratamento. Para as doenças diarreicas, 19% dos alunos que medicaram, 
ressaltaram a importância do lugar para o sucesso do tratamento da referida morbidade. A 
participação do estágio de docência da Geografia no curso de medicina foi uma experiência 
desafiadora, porém, satisfatória, que resultou no conjunto de conhecimentos interdisciplinar. 
Palavras-chave: Geografia; Saúde Coletiva; Estágio; Atenção Primária; Amazonas. 
Abstract 
This article presents the results of an experience of a technical-academic nature, carried out during 
the teaching internship in Geography with medical students. The methodological procedures were 
conducted through direct observation in the field, pedagogical accompaniment and participant 
research. In the participant research, we investigated the recognition of the analytical category "place" 
from Geography as spatial cut for health planning in primary care. According to the results, only 16% 
of the students emphasized the importance of knowing the individual’s place affected by the specified 
morbidity. From the investigations, 100% of the students who answered the diagnosis "Desinteria" did 
not mention the place of the individual as important. Then, from the diagnosis of "Malnutrition", only 
20% cited the patient's location. Already in the recognition of "Intestinal infection", only the medication 
was mentioned, without any connection with the geographic space of the patient. In the "Diabetic Foot" 
analysis, 20% of the students who prescription cited the place where patient lives as important for the 
treatment. For diarrheal diseases, 19% of the students who medicated, emphasized the importance of 
the place for the success in this morbidity’s treatment. The geography teaching internship’s 
participation in the medical course was a challenging but a satisfactory experience that resulted in an 
interdisciplinary set of knowledge. 
 

                                                           
195

 Estágio de Docência Pós Graduação em Geografia – UFAM. Este estágio foi realizado no 
curso de Medicina, na disciplina de Saúde Coletiva IV – UFAM. 
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Introdução 

A Geografia da Saúde não é uma ciência nova. Dessa forma, extrapolou territórios e 
percorreu trajetórias inconstantes ao longo do tempo, já com observações que foram realizadas 
desde séculos passados, refletidas no seu objeto de estudo e na nomenclatura que se emprega em 
seu desenvolvimento e utilização (LACAZ, 1972; PÊSSOA, 1988). 

O desenvolvimento do pensamento crítico e uma nova realidade global aproximaram as 
categorias espaciais no arcabouço teórico analítico que se projeta sobre as variáveis de métodos e 
técnicas da Geografia, influenciando outras ciências, como a Epidemiologia, por exemplo. No 
contexto de uma nova abordagem, foram incorporados a esta ciência, que trata de forma específica 
as doenças, os aspectos sociais para sua análise, com base na interpretação da categoria espaço, 
proposta em Milton Santos (PEITER, 2005). 

No âmbito das relações espaciais, destaca-se a atenção à saúde, que segundo Rojas e 
Barcellos (2003) estão alicerçadas à Geografia e ao sistema de saúde. No que concerne aos 
sistemas de saúde, a disciplina de Saúde Coletiva IV do curso de Medicina tem como objetivo 
promover a formação técnica e o desenvolvimento do senso crítico dos alunos em relação às práticas 
de planejamento, organização e gestão do cuidado em saúde com ênfase na Atenção Primária, 
considerando os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e o estágio atual do conhecimento. 

O estágio em docência da Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal do 
Amazonas (UFAM), realizado no curso de Medicina — na disciplina de Saúde Coletiva IV desta 
mesma instituição —  é justificado pela relevância da Geografia no planejamento em saúde, — 
principalmente no “lugar” do usuário deste sistema, —destacando-se o espaço amazônico e as suas 
particularidades. 

O conhecimento de aspectos geográficos específicos da região auxilia na gestão do cuidado 
em saúde com ênfase na Atenção Primária, ou seja, no lugar onde o paciente reside. Com esse 
entendimento, reforça-se a capacidade crítica e pró-ativa em relação ao planejamento da oferta e da 
distribuição de bens e serviços de saúde, levando em consideração as necessidades do territórios. 

A escolha pela disciplina de Saúde Coletiva IV partiu da intenção de verificar e vivenciar 
oportunidades para a Geografia no planejamento em saúde dentro do contexto amazônico e também 
promover a visão geográfica dos fatores físicos (hidrografia, geomorfologia, clima, entre outros) e 
humanos (urbanização, IDH, característica da população, entre outros), dos alunos de graduação de 
Medicina, considerando a importância, já citada, dos determinantes sociais na configuração das 
situações de saúde. 

O presente trabalho descreve a trajetória do estágio do Mestrado em Geografia efetivado no 
curso de Medicina, como duração de 01 (um) semestre. O acompanhamento ocorreu no 
planejamento da disciplina de Saúde Coletiva IV, nas aulas teóricas e, principalmente, nas práticas de 
campo, em que os alunos foram levados a conhecer diferentes espaços geográficos como cenário de 
prática. 

O acompanhamento das aulas, a observação e a participação, foram sintetizados e descritos 
no presente trabalho, com o objetivo de relatar uma experiência desafiadora, porém, satisfatória, que 
resultou gama de conhecimentos interdisciplinar para as áreas do conhecimento envolvida. 
 
 
O Contexto Pedagògico das Aulas da Disciplina Saúde Coletiva IV 
 
Aulas Teóricas 
 

As aulas teóricas de Saúde Coletiva IV apresentaram diferentes metodologias para cumprir 
os objetivos propostos pela disciplina ao logo do semestre (Tabela 1), envolvendo diferentes fontes 
de informação e áreas do conhecimento, a destacar, a Geografia da Saúde. 
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Tabela 1 – Síntese das aulas teóricas da disciplina de Saúde Coletiva IV 

TEMA DA AULA OBJETIVO MATERIAL PRÁTICA PEDAGÓGICA 

Saúde Pública X 
Saúde Coletiva 

Explicar os conceitos de saúde 
pública e saúde coletiva 
contextualizando os aspectos 
históricos e geográficos 

Datashow; 
Quadro branco; 
Computador 
 

Aula expositiva 

Problemas e 
necessidades da 
organização dos 
serviços de saúde 

Identificação dos problemas e 
necessidades de organização 
da saúde com base no modelo 
de Contandriopoulos 

Papel 40Kg; 
Pincel 
 

Atividade em grupo com 
exposição dos resultados. 

Sistemas de 
Informação em 
saúde: SIM, 
SINAN, SINAN, 
SINSAC, SAI, SIH. 

Elucidar a importância do 
preenchimento correto das 
fontes de informação para o 
planejamento em saúde 

Ficha de declaração 
de óbito e uma guia de 
encaminhamento de 
cadáver 

Preenchimento individual 
das fichas 

Oficinas de 
planificação 

Refletir sobre o planejamento 
para a morte no sistema de 
saúde 

Música impressa 
“Ouro de Tolo” de Raul 
Seixas 

Meditação sobre a 
mensagem da grupo  

Planejar a partir das 
informações fornecidas, para 
subsidiar o planejamento e a 
estruturação de um hospital, 
levando-se em consideração a 
realidade regional do estado do 
Amazonas 

Documentos com 
informações sobre 
indicadores de saúde 
e apontamentos 
básicos da cidade 

Organização das 
informações no quadro 
em grupo 

Equipamentos e 
insumos 
obrigatórios no 
serviço da 
Unidade Básica 
de Saúde (UBS) 

Conhecer os equipamentos que 
devem estar presentes em uma 
UBS 

Lâminas contendo 
nomes de 
equipamentos de 
saúde  

Organização das 
informações no quadro 
em grupo 

Causas evitáveis 
de internação 
hospitalar 

Demonstrar para os graduandos 
de medicina o motivo pelo qual 
a alta complexidade é 
sobrecarregada no Amazonas 

Artigo “Internações por 
condições sensíveis à 
atenção primária no 
hospital geral de uma 
microrregião de saúde 
do município de São 
Paulo” 

Leitura do artigo e 
discussão em grupo 

Organização: Larissa Anjos, 2017. 
  

Na primeira aula foram discutidos os conceitos de saúde pública e saúde coletiva, destacando 
o contexto temporal e a importância do espaço geográfico, percebidos ao longo do processo de 
construção política do conceito de saúde coletiva. Nesta etapa, outros assuntos também foram 
abordados, como o que é “Ser Médico”, tomando como suporte as Diretrizes do DCEM (Atenção, 
Gestão e Conhecimento /Produção e uso), onde ficou claro que o objetivo da disciplina é 
desenvolver, no discente, múltiplas habilidades no que concerne às ações de gerenciamento do 
Sistema de Saúde de maneira eficiente em diferentes espaços, destacando-se a realidade 
amazônica.  

Para alcançar esse objetivo, diferentes metodologias foram adotadas nas aulas teóricas. Nas 
primeiras aulas, foi utilizado o modelo Contandriopoulos no intuito de identificar quais os problemas e 
as necessidades da organização de saúde, apontando possíveis caminhos em que a medicina 
poderia intervir, a partir do contexto regional (Figura 1). 

De acordo com os conceitos expostos pelo docente da disciplina, o modelo de 
Contandriopoulos é complexo e percorre diferentes ambientes culturais (valores, crenças, história) e 
ambientes físicos (Geografia, clima, tecnologia, habitat, transporte, poluição, higiene pública). Tais 
características influenciam nas modalidades de organização da sociedade e, consequentemente, do 
sistema de saúde. 
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Como metodologia, a turma foi dividida em grupos de 05 alunos. Cada grupo recebeu uma 

folha de papel 40 kg e um pincel para serem descritos possíveis maneiras de planejar a saúde 
levando em consideração o complexo modelo de Contandriopoulos.  Ao término desta atividade, as 
equipes colaram as apresentações nas paredes, em diferentes ângulos. Para a exposição, as 
equipes tinham um tempo máximo de 05 minutos para apresentar uma parte do trabalho. 

Durante a exposição, os grupos apresentaram diversidade nos temas abordados, trazendo 
para o contexto das discussões assuntos relevantes que contribuíram para o enriquecimento do 
modelo citado, dos quais, cabe destacar alguns aspectos apontados na apresentação: crítica da 
atuação da mídia na Medicina;  reflexão sobre a importância da aceitabilidade na medicina;  redução 
da quantidade de gastos e melhora da qualidade nos serviços de saúde; controle de gastos  
desnecessários com tecnologias extremamente avançadas, maiores investimentos no Programa 
Médico da Estratégia Saúde da Família (ESF); planejamento do espaço na Atenção Primária (AP); 
humanização e informação em áreas  remotas do Amazonas; intervenção do Estado nos 
determinantes sociais; reconfiguração do estudo da medicina nas universidades, a fim de inserir o 
discente em territórios desafiadores. 

Na aula com o tema “Sistemas de Informação em saúde: SIM, SINAN, SINAN, SINSAC, SAI, 
SIH (fontes de informação para o planejamento)”, teve a intenção de ressaltar a importância do 
preenchimento correto das fichas (Figura 1), e o reflexo desse preenchimento na disponibilização 
dessas informações na plataforma de dados disponíveis na web.  

 
Figura 1 – Ficha de declaração de óbito e uma guia de encaminhamento de cadáver. 

 
Fonte: Larissa Anjos, 2016. 

 
O preenchimento inadequado e/ou incompleto das fichas (Figura 1), reflete diretamente no 

trabalho do geógrafo da saúde. Essa intervenção ocorre principalmente pelo preenchimento do 
campo “endereço”, considerando que esse dado é de suma importância para o conhecimento do 
espaço que o indivíduo ocupa e, consequentemente, a espacialização para o cruzamento e 
interpolação de diferentes variáveis em ambiente de Sistema de Informação Geográfica (SIG), 
referência de extrema importância para o planejamento da saúde. 

Durante as aulas da disciplina de Saúde Coletiva IV, duas “aulas oficinas de planificação” 
foram propostas para os alunos. Na primeira oficina, a turma foi dividida em 12 grupos de 5 alunos, 
dos quais, 7 alunos dos grupos recitaram a música “Ouro de Tolo” de Raul Seixas, com o objetivo de 
refletir sobre a seguinte afirmação: “Como não vamos esperar a morte chegar, podemos planejar”.  

Seguindo a situação do contexto político da música foram relembrados os princípios e 
diretrizes do SUS com o enfoque na municipalização, que pode ser a solução de muitos problemas 
encontrados hoje na saúde. Muitas vezes é dificultada pela situação geográfica do Estado do 
Amazonas.  Essa abordagem se referiu principalmente às comunidades amazônicas distantes das 
cidades e, principalmente da capital do Estado que concentra a maior parte do serviço de saúde. 
Neste sentido, esses lugares de difícil acesso devem ser o principal foco do planejamento em saúde, 
com destaque na Geografia regional, com o objetivo de evitar a morte nessas comunidades. 

Na oportunidade, o professor apresentou também a Curva ABC (Figura 2) de organização 
(forma hierarquizada - atenção básica, média e alta complexidade) e o Sistema de Redes (em que a 
Atenção Primária está no centro, já que nem todo lugar necessita de um atendimento de alta 
complexidade). Foi também ressaltado que quanto maior a cobertura da Atenção Primária, menor é o 
número de internações hospitalares.  
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Figura 2 – Curva ABC 

 
Fonte: https://sites.google.com/site/welsonlemos2/oxigenacao-do-negocio. 

 
Na segunda oficina, aula foi direcionada para o planejamento do papel que o médico deve 

exercer no local de trabalho. A dinâmica da aula consistiu em dividir a turma em grupos de 5 pessoas, 
e cada grupo recebeu informações variadas, distribuídas em diferentes documentos. Cada 
documento continha informações sobre indicadores de saúde e apontamentos básicos da cidade, 
incluindo principalmente o contexto de situação geográfica de cada indivíduo. 

 O objetivo dessa oficina foi propor ao aluno a oportunidade de planejar a partir das 
informações fornecidas, para subsidiar o planejamento e a estruturação de um hospital, levando-se 
em consideração a realidade regional do estado do Amazonas. A referida aula possibilitou aos alunos 
o despertar para a importância de conhecer a categoria analítica “lugar” da Geografia, e a sua 
relevância para a implantação de um estabelecimento de saúde, bem como o perfil da demanda para 
que o planejamento seja eficiente. 

Outra aula com foco no planejamento no lugar teve como título “Equipamentos e insumos 
obrigatórios no serviço da Unidade Básica de Saúde (UBS)”. Na referida aula, o professor da 
disciplina entregou várias lâminas contendo nomes de equipamentos diferentes e solicitou que os 
alunos, organizados em grupos, classificassem cada lâmina de acordo com o nível de atenção à 
saúde e de seus conhecimentos. De acordo com os resultados, foi declarado que todos os 
equipamentos que constavam na lâmina deveriam estar presentes nas UBS, ou seja, no território 
mais próximo das pessoas acometidas por diferentes morbidades, evitando assim, possíveis óbitos. 

A aula sobre equipamentos forneceu as bases para a aula seguinte, intitulada “Causas 
evitáveis de internação hospitalar”. A turma foi dividida em grupos para facilitar a leitura do artigo 
“Internações por condições sensíveis à atenção primária no hospital geral de uma microrregião de 
saúde do município de São Paulo”.  

Uma cópia de referido artigo foi entregue a todos os grupos. No término da leitura, os grupos 
discutiram as diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. O principal objetivo da leitura foi 
demonstrar para os graduandos de medicina o motivo pelo qual a alta complexidade é 
sobrecarregada no Amazonas. Ao longo das discussões, foi possível identificar que a Atenção 
Primária de qualidade é imprescindível para reduzir a demanda da Atenção Terciária, uma vez que os 
problemas de morbidade inicial, se cuidados de maneira correta, evitaram o agravo e, determinadas 
mortes. 

 
Aulas Práticas 
 

As aulas práticas ocorreram ao longo do semestre, durante os sábados, intercaladas com as 
aulas teóricas. O objetivo dessas práticas era propiciar ao estudante de Medicina a visita técnica em 
diferentes espaços, com usuários dos serviços de saúde das mais variadas culturas. Os campos da 
disciplina ocorreram em seis locais situados na cidade de Manaus e município de Iranduba, citados a 
seguir: Faculdade de Medicina, Cemitério São João Batista, Hospital psiquiátrico Eduardo Ribeiro, 
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Escola Dom Jackson Damasceno (ambos na cidade de Manaus); Cacau Pirêra e Aldeia Sahu-Apé 
(Iranduba) (Figura 3). 

Figura 3 – Mapa de localização das aulas práticas 

 

Fonte: Larissa Anjos, 2016. 
 
A primeira aula prática ocorreu no Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro. A visita técnica 

contou com uma reunião em uma das salas do local (Figura 3), onde professores e outros 
profissionais atuantes na Rede de Saúde mental proporcionam aos alunos uma discussão acerca do 
tema “Saúde Mental”.  

 

      Figura 3 – Visita técnica ao Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro 

 
Fonte: Larissa Anjos, 2016. 

 

Ao longo do debate, muitos aspectos interessantes sobre os pacientes psiquiátricos foram 
levantados: o preconceito que sofrem na sociedade atual; a forma como ainda são negligenciados 
pela saúde dos Municípios, Estados e União, e principalmente os fatores que impedem tais indivíduos 
de serem (re) inseridos na sociedade de forma controlada, plena e absoluta. Neste contexto, a gestão 
financeira do estado também foi posta em questão, criticando-se que o atraso no repasse das verbas 
prejudica e retarda constantemente possíveis melhorias nesta área da saúde.  
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A maneira como alguns profissionais se posicionam diante do paciente com transtornos 

psiquiátricos também foi criticada, demonstrando-se  quanto um atendimento de qualidade e 
capacidade podem intervir diretamente na melhora ou agravamento do problema de tais usuários.  
Além desses aspectos, debateu-se ainda sobre a necessidade de atenção à infraestrutura do local 
onde os pacientes encontram-se alojados. Destacara-se que estas condições tornam difíceis a 
melhora de qualquer individuo. 

O Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro (CPER) assemelha-se muito mais a um presídio do 
que um hospital. Longos corredores conectam os diversos pavilhões protegidos por portões pesados, 
a enfermaria é mal iluminada com paredes sujas, o local possui oito leitos de observação e vinte de 
internação breve, todos com colchões finos e descobertos. Os pacientes dividem recintos insalubres, 
desumanos e doentios, ou seja, o espaço doente. 

O Amazonas possui um projeto de reforma psiquiátrica que prevê a descentralização dos 
serviços de urgência e emergência  e, a sua gradual desativação. Também há uma lei estadual de 
2007 que determina a substituição do modelo manicomial, mas na prática a reforma psiquiátrica 
nunca chegou ao estado. 

A segunda aula prática ocorreu no cemitério São João Batista, na cidade de Manaus - AM 
(Figura 4). O tema abordado da aula foi “O impacto das mortes em nossas vidas”. 

 
Figura 4 – Visita técnica ao Cemitério São João Batista 

 
Fonte: Larissa Anjos, 2017. 

 

No início da prática, o professor distribuiu para alguns alunos, papéis que continham frases, 
sonetos, poemas, e dados estatísticos sobre o tema proposto, nesta aula o poema “Canto para a 
minha morte de Raul Seixas (1984). A medida que o mesmo discursava, os alunos que haviam sido 
selecionados liam o que estava disposto em seus papéis, tal conduta incitava a discussão e  a 
reflexão sobre as mais variadas facetas da morte. 

 
A morte, surda, caminha ao meu lado, e eu não sei em que esquina ela 
vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar 
o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do 
copo de uísque? Na música que eu deixei para compor amanhã? Será 
que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu 
encontrar a mulher, a mulher que me foi destinada, E que está em 
algum lugar me esperando (Raul Seixas, 1984, in: Canto para a minha 
morte). 

 
A morte é algo inesperado. Não se pode evitá-la, esta é a única e maior certeza que temos na 

vida. Porém, como a prática envolvia futuros profissionais da área da saúde, a intenção era ressaltar 
a importância de aprender a conviver com a morte. 

A terceira aula prática ocorreu no Distrito de Cacau Pirêra, município de Iranduba, situado a 
aproximadamente 17 km da cidade de Manaus. A visita ao referido local teve como principal objetivo 
demonstrar aos graduandos de medicina as condições sanitárias precárias de um dos interiores mais 
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próximos de Manaus, verificando principalmente a influência dos fatores condicionantes de riscos de 
agravos à saúde e suas consequências para as pessoas que ali residem. 

Conforme vivenciado, foi possível verificar que as condições básicas de saneamento são 
precárias, bem como, as ruas sem asfaltamento, presença de esgotos a céu aberto, palafitas sobre 
rios totalmente poluídos e inabitáveis, entre outras características que confluem para as condições de 
saúde daquela população (Figura 5). 

 
Figura 5 – Aula prática no Distrito de Cacau Pirêra 

 
Fonte: Larissa Anjos, 2017. 

 
As habitações aqui citadas são levadas em consideração sob a visão de dois olhares 

prioritários: condições de moradia –que englobam os materiais usados para sua construção, dentre 
outros fatores – e a condições de saneamento básico, envolvendo serviços de abastecimento e 
tratamento de água, coleta de lixo e sistema de coleta e tratamento de esgoto. Tais condições 
envolvem serviços básicos para o bom funcionamento do município e boa qualidade de saúde da 
população. 

Outro ponto também levado em consideração pelos alunos foi a proximidade existente entre 
as residências e as indústrias de olaria que sustentam a economia local. Na ocasião, o professor da 
disciplina expôs que naquele local o número de pacientes com doenças pulmonares era bastante 
expressivo, devido fatores ambientais, no caso, a poluição do ar. 

A prática seguinte também foi realizada no município de Iranduba, na Aldeia Sahu-Apé, às 
margens do Rio Ariaú (Figura 6). A comunidade pertence à etnia Sateré-Mawé e exibe o xamã mais 
antigo da Região Metropolitana de Manaus (RMM), a líder Baku. 
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Figura 6– Visita técnica na aldeia Sahu-apé 

 
Fonte: Larissa Anjos, 2017. 

O foco do campo era propiciar aos graduandos do curso de medicina o contato com território 
indígena e a sua cultura. Na ocasião, os alunos conheceram a medicina tradicional dos indígenas, 
danças, comidas e cultura em geral. 

A quinta aula prática aconteceu na Escola Municipal Dom Jackson, localizada no bairro do 
Val Paraíso (Zona Leste de Manaus). A intenção da prática era possibilitar aos alunos o contato com 
os indígenas que moram naquela comunidade e necessitavam de atendimentos médicos. A 
estagiária, dois alunos e um padre que estava auxiliando na prática saíram nas ruas do bairro em 
busca das pessoas que estavam precisando de atendimento, com foco nas proximidades do Igarapé 
do Mindu (Figura 7). 

 

Figura 7 – Visita de campo nas residências das pessoas que necessitavam de atendimento à 
saúde do entorno do Igarapé do Mindu 

 
Fonte: Larissa Anjos, 2017. 

 
O ambiente demonstrado na Figura 7 apresenta risco para a saúde humana, e esse risco 

aumenta com as chuvas, que inunda as casas, associado com poluição no Igarapé e com a ausência 
de saneamento básico na área.  

Na escola, a turma foi organizada em dupla, em quatro salas fornecidas pela Escola. Cada 
dupla em questão recebeu fichas de preenchimento de atendimento, idênticas às fornecidas pelo 
SUS, além de algumas fichas de receituário, onde os alunos poderiam prescrever as medicações e 
exames necessários para os pacientes. 

Ao chegarem à escola, as pessoas da comunidade foram atendidas pelos alunos de 
medicina, monitoradas pelo professor da disciplina. Observando o relatado da comunidade quanto 
aos sintomas que eram acometidas naquele momento, bem como os possíveis diagnósticos 
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concedidos pelos alunos, as morbidades da comunidade apresentavam relação com o meio ambiente 
de maneira direta, como por exemplo, casos de micoses, diarreia, vermes entre outros. 

A última prática do período teve como local de realização a Faculdade de Medicina. Os 
alunos foram divididos em três grupos de maneira proporcional para debater uma situação-problema 
que envolvia 200 índios venezuelanos que saíram de seu país de origem em direção à cidade de 
Manaus. Tal população estava concentrada em três locais principais: Feira da Panair, Rodoviária e 
Feira da Manaus Moderna. 

O objetivo dos alunos seria prontamente elaborar um plano de ação para procurar solucionar 
este grande e inesperado problema social. Um agravante ainda dificultaria esta tarefa: os índios 
imigrantes só tinham como linguagem fluente o espanhol e seu dialeto próprio. Na discussão, os 
alunos levaram em consideração os direitos humanos resguardados no Art. 5º de nossa constituição 
e até mesmo os princípios de universalidade e equidade, preconizados pelo SUS. 

 
A dinâmica da aula consistia inicialmente em uma reflexão individual e posteriormente em 

grupo, no tempo máximo de 2h para sintetizar as ideias principais e colocar na ficha um projeto de 
ação de acordo com o que se pediu. O tema migração foi bastante abordado nesta aula. No entanto, 
esse tema gerou polêmica entre os grupos e muitos deles não encontraram uma solução facilmente, 
principalmente por ser uma situação delicada e com políticas públicas com reduzida eficiência. 

 
 

Aplicação da Aula Obrigatória do Estágio de Docência 
 

A aula obrigatória do Estágio Supervisionado foi ministrada no dia 30 de janeiro de 2017, com 
o tema “Vigilância sanitária e vigilância ambiental na Atenção Primária à Saúde (APS)”. O objetivo da 
aula era apresentar a definição de Vigilância sanitária e ambiental e a sua importância no contexto 
atual, levando em consideração a importância da Geografia para o planejamento das ações em 
vigilância em saúde, principalmente na categoria analítica “território” para diferentes operações na 
atenção primária, considerando a atenção das vigilâncias no espaço amazônico, no que se refere às 
doenças diarreicas. 

No primeiro momento da aula, foram expostas no Datashow quatro imagens de pessoas com 
diferentes morbidades (Figura 8). Em seguida, foram entregues fichas-modelo (anexo 2) para cada 
aluno, no intuito dos mesmos escolherem uma morbidade exposta, diagnosticar e medicar. 

 
Figura 8 – Slides com as imagens das morbidades 

 

 
 

Fonte: http://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2014/10/03/noticias-saude,191453/doencas-da-
pobreza-resistem-no-pais.shtml 

 
O foco principal era verificar se os alunos, ao diagnosticarem e medicarem a morbidade, 

levariam em consideração o lugar em que a pessoa reside, bem como o contexto do território 
amazônico na referida conjuntura para seguir a aula. De acordo com a tabulação das fichas, os 
alunos atribuíram as figuras a diferentes diagnósticos (Figura 9). 

http://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2014/10/03/noticias-saude,191453/doencas-da-pobreza-resistem-no-pais.shtml
http://www.uai.com.br/app/noticia/saude/2014/10/03/noticias-saude,191453/doencas-da-pobreza-resistem-no-pais.shtml
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Figura 9– Gráfico do diagnóstico das figuras exibidas no slide da figura 8. 
 

 
 

Fonte: Larissa Anjos, 2017. 
 

Dentre os diagnósticos, apenas 16% dos alunos ressaltaram a importância de conhecer o 
lugar do indivíduo acometido pela morbidade especificada. Das investigações, de 100% dos alunos 
que responderam o diagnóstico “Desinteria” não mencionaram o lugar do indivíduo como importante. 

Em seguida, do diagnóstico de “Desnutrição”, apenas 20% citou o lugar do paciente. Já no 
reconhecimento da “Infecção intestinal”, apenas a medicação foi citada, sem qualquer conexão com o 
espaço geográfico do paciente.  Na análise do “Pé diabético”, 20% dos alunos que medicaram 
citaram o lugar da residência como importante para o tratamento. Para as doenças diarreicas, 19% 
dos alunos que medicaram, ressaltaram a importância do lugar para o sucesso do tratamento da 
referida morbidade (Figura 10). 

 
Figura 10 - Gráfico do diagnóstico de doenças diarreicas 

 

 
 

Fonte: Larissa Anjos, 2017. 
 

Dentre as respostas dos diagnósticos das doenças diarreicas, foram citadas as referidas 
afirmações como orientações de higiene para o paciente na moradia e condições de moradia. Nos 
demais diagósticos, não foi citado em qualquer momento o espaço geográfico do paciente como 
relevante para o processo de cura da doença do indivíduo. Interessante frisar que na Figura 8 os 
alunos não identificaram que o sintoma exposto no indivíduo era dengue e associaram a uma simples 
alergia. 
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Ao término os alunos devolveram as fichas e foi solicitado que alguns alunos se 

manifestassem, de forma que expressariam para os demais colegas da turma a sua resposta, para 
dar prosseguimento na aula. 

No segundo momento, foi dado ênfase às doenças diarreicas, como foco no contexto 
amazônico, onde as informações sobre a morbidade foram informadas do nível global ao local, 
passando por vários recortes espaciais. Após demonstrar o cenário da referida morbidade, foi feita a 
seguinte pergunta: Como prevenir as doenças diarreicas? 

O segundo momento da aula seria embasado pela palavra “prevenir”. A partir dessa fase, 
foram abordados os conceitos, definição e função das vigilâncias sanitária e ambiental, trazendo todo 
os aspectos históricos e legais das mesmas. Em seguida, foi destacado o papel das referidas 
vigilâncias no nível local, no que se refere aos seviços de saúde, ou seja, à atenção primária, 
especificamente o programa da  Estratégia Saúde da Família (ESF). 

A partir da explicação, foi contextualizada a importância das vigilâncias na atenção primária 
no lugar, com foco o território do Amazonas e as suas pecualiaridades humanas e físicas. Nesse 
momento, foi realçado o cenário de mortalidade de crianças, com até 5 anos, por doenças diarreicas 
no Amazonas, expostas pelos dados do Sistema de Informação sobre Morte (SIM), contextualizados 
com reportagens sobre o assunto no estado. 

Com base nestes resultados, destacou-se a importância de implantar de maneira homogênea 
as políticas de vigilâncias sanitária e ambiental nos espaços amazônicos, com o foco no lugar. Deve-
se ressaltar que as questões de doenças não se resolvem apenas com o ato de medicar com 
tratamentos tradicionais as morbidades. Dessa forma, a medicina deveria levar em consideração 
vários aspectos do espaço geográfico, como: saneamento básico; condições e tipo de moradia; 
serviços de saúde mais adequados com as caracteristicas do lugar, entre outros. 

Ao longo do período de estágio, foram organizados os horários e locais para atendimento aos 
alunos, sendo um fixo e outro flexível, levando em consideração a extensa carga horária do curso de 
medicina. Neste sentido, o horário e local fixo foi de 13h às 16h nas segundas-feiras, na Faculdade 
de Medicina. O horário e local flexível variava de acordo com a agenda do aluno e da disponibilidade 
da estagiária. 

O atendimento aos alunos foi direcionado para a confecção dos relatórios para analisar os 
municípios do Amazonas, relacionando a Geografia e a Saúde. Assim, as orientações foram 
embasadas nos seguintes assuntos: 

  Pesquisa, investigação e extração de dados referentes à saúde e sociodemográficos 
dos municípios do Amazonas em sites especializados (IBGE, DATASUS, IPEA); 

 Tabulação, Sistematização e Tratamento de dados e geração de gráficos em 
planilhas do Excel; 

 Elucidação de temas da Geografia para contextualizar com os dados de saúde; 

 Auxílio com a organização, formatação e estrutura dos relatórios. 
Cabe ressaltar que muitos alunos não apresentaram interesse e/ou tempo na orientação 

extraclasse e os alunos que foram atendidos tornaram a orientação rotineira, semanalmente.  
 
 
Considerações Finais  
 

Quando foi proposto que o estágio em docência do Mestrado em Geografia fosse realizado 
em um curso da área da saúde, especificamente na Medicina, a sensação foi de apreensão. Esse 
sentimento é o resultado da fragmentação das ciências, e caminhar em outras áreas do 
conhecimento é um tanto quanto "inusitado” e causa a sensação de estranhamento. 

Esse “estranhamento” foi sendo descontruído ao longo da disciplina, com a ajuda do 
professor da disciplina que sempre se mostrou atencioso com estágio em docência e, principalmente, 
com Geografia da Saúde. Durante o estágio, foram percebidos vários enfoques geográficos em todas 
as aulas, principalmente nas práticas de campo.  

O foco principal da disciplina era demonstrar para os alunos, por meio de diferentes 
metodologias, como o planejamento adequado reflete de maneira positiva nos serviços de saúde, 
evitando principalmente determinados tipos de mortes. E o planejamento deverá ocorrer a partir de 
um planejamento territorial, que é justamente onde a Geografia pode dar seu contributo. 

As categorias analíticas da Geografia, bem como os aspectos que a compõem, são de 
extrema relevância para o planejamento em saúde, principalmente no Amazonas com a sua 
particular, complexa Geografia, englobando povos e culturas particulares. 
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Neste sentido, o estágio em docência foi muito importante para a construção da proposta da 

dissertação do mestrado, pois conhecer o território da saúde é de extrema importância para a 
contextualização da Geografia da Saúde. Não somente a Geografia teve ganhos de conhecimento, os 
alunos de medicina tiveram a oportunidade de conhecer outra área do conhecimento, bem como a 
sua aplicabilidade na Saúde, como modo de auxiliar o planejamento da saúde no Amazonas. 

A disciplina “Saúde Coletiva IV” mostrou-se uma excelente ocasião de ser trabalhada de 
maneira interdisciplinar. E a Geografia é a área do conhecimento que trata diretamente com a 
organização dos elementos no território, que vai de encontro com o objetivo da disciplina.  

Neste sentido, é possível que a Geografia da Saúde penetre no ensino da saúde, no intuito 
de levar propostas, ferramentas e novas metodologias no intuito de contribuir para o alcance dos 
pilares que sustentam o SUS: universalidade, integralidade e equidade. O ganho ocorre para as 
referidas áreas do conhecimento, seja justamente isso que é fazer ciência, sem qualquer restrição 
e/ou preconceito com as diferentes áreas do conhecimento. 

Talvez a solução para os problemas da saúde, ou parte deles, é justamente trabalhar de 
maneira de interdisciplinar e multidisciplinar, reunindo técnicas e abordagens para levar ao Amazonas 
serviços com qualidade, no lugar onde realmente se precise, possibilitando as perdas de vidas que 
poderiam ser evitadas. 
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Resumo 
A formação em saúde vem sendo discutida e repensada no sentido de tornar-se mais coerente com 
as demandas sociais e as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). A inserção dos 
estudantes em serviços de saúde desde o início da graduação desponta como um dispositivo com 
potencial no sentido de gerar as transformações almejadas. O trabalho objetiva relatar a experiência 
de quatro estudantes do curso de medicina de uma Universidade pública do Sul do Brasil, no 
componente curricular Saúde Coletiva II, durante as vivências realizadas em um Centro de Saúde da 
Família (CSF). Os estudantes continuaram aprofundando os conhecimentos relacionados ao território 
e ao serviço – iniciado no semestre anterior – realizando visitas domiciliares e explorando as 
questões relacionadas à vigilância em Saúde. No decorrer das vivências, percebeu-se que o CSF não 
havia realizado o processo de territorialização, uma vez que a transição para a Estratégia Saúde da 
Família ocorreu recentemente. O grupo propôs, então, auxiliar umas das Agentes Comunitárias de 
Saúde (ACS) na construção de um mapa inteligente da microárea onde ela atuava e, em um segundo 
momento, a atividade foi socializada com as demais ACS e membros da equipe. A experiência 
revelou que as vivências no CSF proporcionaram reflexões, inquietações, busca de respostas e 
construção de conhecimento significativo para os alunos envolvidos. Com vistas a criar o mapa 
inteligente, refletiram sobre o território, o processo saúde-doença, a vigilância em saúde, dentre 
outros temas. Percebe-se, ainda, que a presença dos alunos no serviço “movimentou” a equipe, 
contribuindo com a educação permanente. 
 
Palavras chave: Serviços de Integração Docente-Assistencial. Integração Docente-Assistencial. 
Saúde Coletiva. Atenção Primária à Saúde.  
 
Abstract 
Health education has been discussed and rethought in the sense of becoming more coherent with the 
social demands and the needs of the Unified Health System (SUS). The inclusion of students in health 
services since the beginning of graduation emerges as a device with the potential to generate the 
desired transformations. The objective of this work is to report the experience of four students of the 
public University in the South of Brazil, in the curricular component Saúde Coletiva II, during the 
experiences at a Family Health Center (CSF). The students continued to deepen their knowledge of 
the territory and the service - initiated in the previous semester - conducting home visits and exploring 
issues related to health surveillance. In the course of their experiences, it was noticed that the CSF 
had not Since the transition to the Family Health Strategy occurred recently. The group then proposed 
to assist one of the Community Health Agents (ACS) in the construction of an intelligent map of the 
microarea where it worked and, in a second moment, the activity was socialized with the other ACS 
and team members. The experience revealed that the experiences in the CSF provided reflections, 
restlessness, search for answers and construction of meaningful knowledge for the students involved. 
In order to create the intelligent map, they reflected on the territory, the health-disease process, health 
surveillance, among other topics. It is also noticed that the presence of the students in the service 
"moved" the team, contributing to the permanent education. 
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Key words: Services of Teaching-Assistance Integration. Teaching-Assistential Integration. Collective 
Health. Primary Health Care. 
 
 
Introdução 
 

A formação em saúde vem sendo, ao longo dos últimos anos, discutida e repensada no 
sentido de tornar-se mais coerente com as necessidades sociais e as prioridades do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Aumentou-se a demanda por profissionais que atuem na Atenção Primária em 
Saúde (APS) em regiões desassistidas, capazes de perceber e trabalhar com a diversidade cultural 
da população, pautados em um conhecimento científico validado (ALMEIDA-FILHO et al., 2015). 

O ensino médico fragmentado em especialidades forma um profissional que apresenta 
dificuldade em lidar com a realidade da comunidade, uma vez que desvaloriza a relação médico-
paciente. Os modelos vigentes, com práticas passivas, verticais e alienantes, precisam ser superados 
para que a educação médica assuma um novo paradigma, uma “relação paciente-profissional de 
saúde mais solidária, humana e de qualidade” (ALMEIDA-FILHO et al., 2015). 

Tornou-se, assim, imperativo repensar o modelo de formação médica com vistas à 
harmonizá-lo com as demandas populacionais (CAMPOS e tal., 2001). No rol de mudanças que vem 
sendo implementadas, a inserção dos estudantes em serviços de saúde do SUS desde o início da 
graduação desponta como um dispositivo com grande potencial no sentido de gerar as 
transformações almejadas (CAMPOS, 2001; BRASIL, 2014). Estratégias educativas modernas 
recomendam a inserção precoce dos estudantes nos serviços de saúde (VASCONCELOS; RUIZ, 
2015). 

O SUS, pela dimensão e amplitude que tem, a capilaridade social e a diversidade 
tecnológica presente nas práticas dos trabalhadores, aparece na arena dos 
processos educacionais de saúde como um lugar privilegiado para o ensino e 
aprendizagem, especialmente os lugares de produção da saúde, o “chão de fábrica” 
do SUS, lugar rico de ação criativa dos trabalhadores e usuários. [...] No SUS, os 
lugares de produção de cuidado são, ao mesmo tempo, cenários de produção 
pedagógica, pois concentram as vivências do cotidiano, o encontro criativo entre 
trabalhadores e usuários (Franco, 2007, p. 433). 

 

A integração da formação com os serviços de saúde é fundamental para formar médicos que 
entendam o cuidado em saúde e o coloque como centro de sua prática, responsabilizando-se pela 
saúde integral das pessoas, de modo engajado e comprometido com o SUS (VASCONCELOS; RUIZ, 
2015). 

A saúde é componente relevante do bem estar não apenas do indivíduo, mas da sociedade, 
como condição essencial para o usufruto da vida, tornando-se direito inalienável das pessoas 
independentemente dos lugares onde vivem.  A urbanização crescente, as alterações climáticas, o 
envelhecimento demográfico, o aumento das desigualdades e o acesso aos cuidados de saúde, são 
alguns dos temas que têm motivado o despertar de uma nova consciencialização da importância do 
Território e da Geografia na análise das condições de saúde fazendo com que esta área de 
conhecimento ganhe relevância, tanto na prática clínica quanto na formação de novos médicos.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso de Graduação em Medicina, 
aprovadas em 2014, apontam para uma formação médica que privilegie: a humanização, aliada ao 
desenvolvimento científico e tecnológico, a necessidade das pessoas e das comunidades como 
objeto da prática; e profissionais capazes de atuar em todos os níveis de atenção à saúde, em 
equipes multiprofissionais, de modo ético, como agentes de transformação social, comprometidos 
com o desenvolvimento da pesquisa e da ciência médica, com a evolução das condições sanitárias 
da população, com a proteção ao meio ambiente, a preservação da saúde, a prevenção de doenças e 
com o combate e tratamento das doenças mais prevalentes no contexto geopolítico (BRASIL, 2014).  

Restom e cols. (2015) relatam a experiência dos alunos do curso de medicina de uma 
Universidade de São Paulo e mostram como pode ser adotada a imersão gradual dos estudantes, 
iniciando pelo reconhecimento do território, seguido por atividades educativas - planejamento, 
execução, avaliação – até o atendimento clínico completo. Para eles, o ambiente intra-hospitalar deve 
deixar de ser exclusivo para a formação médica, pois o treinamento em diferentes níveis de atenção 
tende a aumentar a eficiência na cobertura dos problemas de saúde da população. 

No curso de medicina a ser relatado, os estudantes iniciam as vivências nos Centros de 
Saúde da Família (CSF) na primeira fase do curso, permanecendo até a oitava fase, com a intenção 
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de propiciar o desenvolvimento de atividades com complexidade crescente, de modo articulado ao 
conteúdo teórico proposto pelas ementas dos Componentes Curriculares (CCR) de Saúde Coletiva. 
Sendo assim, na organização pedagógica do curso, a Saúde Coletiva é componente articulador do 
movimento interdisciplinar construído  com objetivos de aprendizagem de habilidades e 
desenvolvimento de competências, e, a geografia da saúde contribui para a ampliação do campo 
do conhecimento da saúde no que se refere ao papel fundamental das condições de uma população 
e suas interfaces com o território (UFFS, 2015). 

O presente trabalho objetiva relatar a experiência de quatro estudantes do curso de medicina 
de uma Universidade pública, no componente curricular Saúde Coletiva II, nas vivências realizadas 
em um CSF da cidade de Chapecó, sob a tutoria de duas docentes. 

 
 

Relato da Experiência 
 
Trata-se de um relato de experiência de vivências – conteúdo prático do Componente 

Curricular de Saúde Coletiva II - do curso de Graduação em Medicina, que ocorreu em uma 
Universidade pública situada em Chapecó, Santa Catarina, Brasil, entre março e julho de 2016. 

O município de Chapecó está localizado na macrorregião Oeste de Santa Catarina, 
pertencente a Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul (Fig. 1). Conta com uma população de 

183.530 habitantes (Censo 2010), sendo a estimativa para 2015 de 205.795 habitantes
196

. O Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Chapecó é 0,790, situando-se na faixa de alto 
desenvolvimento humano, ocupando a 67ª posição no contexto dos 5.565 municípios brasileiros. A 
esperança de vida ao nascer é de 77,3 anos, superando a nacional que representa 73,9 anos

197
.  

Chapecó é considerada um grande polo agroindustrial do sul do Brasil e grande exportadora 
de produtos alimentícios industrializados de natureza animal, ocupando lugar de destaque na 
economia catarinense.

198
 

Nesse contexto, foi criada em 2009 uma Universidade pública popular, fruto da reinvindicação 
de movimentos populares para melhoria da educação na Mesorregião Grande Fronteira Mercosul – 
Sudoeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina e Noroeste do Rio Grande do Sul, que abrange cerca 
de 400 municípios. Contudo, em meados de 2013, a Universidade oferece o primeiro curso de 
Medicina do Brasil instituído por meio do programa de expansão das escolas médicas do Governo 
Federal, a partir do Programa Mais Médicos (PMM), e acompanhando o sucesso deste, em 2015, é 
contemplada com a segunda leva de vagas oriundas do PMM e passou a oferecer o segundo curso 
de Medicina da Instituição. 

 
 

 

 

                                                           
196 Informações disponíveis em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420420&search=santa-

catarina|chapeco|infograficos:-informacoes-completas, acesso em 02 de março de 2017. 
197 Informações disponíveis em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/chapeco_sc, acesso em 02 de março de 2017. 
198 Informações disponíveis em: http://www.chapeco.sc.gov.br/, acesso em 02 de março de 2017.  

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420420&search=santa-catarina|chapeco|infograficos:-informacoes-completas
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420420&search=santa-catarina|chapeco|infograficos:-informacoes-completas
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/chapeco_sc
http://www.chapeco.sc.gov.br/
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Figura 1. Mesorregião Grande Fronteira do Mercosul. 

Fonte: Ministério Integração Internacional, 2009 
 
O Componente Curricular (CCR) de Saúde Coletiva II do curso de Medicina tem por objetivo 

conhecer indicadores de saúde dos principais agravos, articulando com os sistemas de vigilância em 
saúde, com auxílio das tecnologias de busca em bases de dados, além de desenvolver atividades de 
pesquisa e/ou extensão. Este possui uma carga horária de 108 horas/aulas divididas entre conteúdo 
teórico, prático e de pesquisa e/ou extensão.  

As aulas teóricas são desenvolvidas nas dependências da Universidade enquanto as 
vivências ocorrem em Unidades Básicas de Saúde, denominadas Centros de Saúde da Família 
(CSF) pela Secretaria Municipal de Saúde de Chapecó, pactuadas por meio de convênios de 
integração ensino-serviço.  

Dentre os docentes do CCR de Saúde Coletiva existe uma rica diversidade em suas 
formações e áreas de atuações, sendo que uma das professoras participa de um Grupo de Pesquisa 
da instituição denominado “Núcleo de Estudos: Território, Ambiente e Paisagem (NETAP)”, na linha 
de pesquisa: “Desenvolvimento territorial e planejamento ambiental”, o que possibilitou uma 
aproximação com estudos geográficos da região de abrangência e influência da Universidade, 
mantendo uma reflexão constante sobre as bases filosófico-epistemológicas da ciência geográfica. O 
contínuo diálogo da pesquisa e aperfeiçoamento das técnicas e estratégias de ensino da geografia se 
consolidaram também no desenvolvimento do CCR de Saúde Coletiva II. 
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A troca de saberes possibilita uma construção analítica da distribuição de agravos na saúde e 

da compreensão dos múltiplos fatores implicados nas dinâmicas territoriais, buscando estratégias 
responsivas às especificidades de cada local e modelos que visem à melhoria da qualidade de 
vida com ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos, sendo de fundamental 
importância o aporte da geografia da saúde nesta construção.  

Oito CSF do município de Chapecó compõem o lócus de vivências e imersões no SUS dos 
alunos do curso de graduação em medicina da UFFS/Campus Chapecó. Cada grupo de alunos, com 
acompanhamento tutorial de um docente, atuou em um CSF buscando atender as demandas 
específicas de cada um deles, sendo que as competências e objetivos do CCR se consolidaram em 
ações distintas em cada unidade de saúde. O CSF, cenário da experiência relatada, aderiu à 
Estratégia Saúde da Família (ESF) em 2014 sendo, atualmente, conformado por três equipes, 
responsáveis por uma população de 6.637 pessoas, distribuídas em 2.360 famílias. 

Nas primeiras atividades realizadas no CSF onde a experiência foi desenvolvida, o grupo de 
quatro estudantes continuou aprofundando os conhecimentos relacionados ao território e ao serviço – 
que haviam iniciado no CCR Saúde Coletiva I (semestre anterior) – realizando visitas domiciliares e 
explorando as questões relacionadas à Vigilância em Saúde, focando os Sistemas de Informação e a 
atuação dos profissionais de saúde no sentido de produzir e registrar os dados para alimentá-los. 

Para isso, a delimitação geográfica de um território permite conhecer as características da 
população, pois a base espacial torna-se recurso da territorialização, permitindo o levantamento de 
dados sobre a população e seus problemas de saúde, bem como, o impacto dos serviços de saúde, 
estreitando a relação de responsabilidade entre os serviços e a população, naquele espaço 
delimitado (FRUTUOSO, 2015).  

No decorrer das vivências, o grupo percebeu que o CSF não havia realizado o processo de 
territorialização, uma vez que a transição para a ESF ocorreu recentemente. A territorialização 
consiste em um dispositivo de organização do processo de trabalho da ESF que considera a 
delimitação espacial previamente determinada para a atuação profissional. Esse processo permite 
caracterizar a população e seus problemas de saúde e, em consonância, avaliar o efeito das ações 
de saúde sob essa população, desenvolver e fortalecer vínculos entre serviços de saúde e usuários 
por meio de práticas orientadas por categorias de análise de cunho geográfico (MONKEY; 
BARCELLOS, 2005). 

Entendendo que a territorialização é essencial na organização das práticas de Atenção 
Primária e que a inserção de estudantes nos serviços deve ser ativa e contribuir com a resolução das 
problemáticas enfrentadas pela equipe, o grupo propôs auxiliar umas das Agentes Comunitárias de 
Saúde (ACS), que registrava as informações da microárea sob sua responsabilidade manualmente 
em papel,  na construção de um mapa inteligente. Iniciaram a atividade discutindo no grupo – 
envolvendo estudantes, docente e a ACS – as informações registradas pela ACS com vistas a 
entender a dinâmica do território, seus fluxos, fixos e organização (FARIA; BORTOLOZZI, 2009). 

O território, longe de ser apenas um espaço político operativo do sistema de saúde, é o local 
onde ocorre a interação população-serviço, caracterizado por uma comunidade específica que 
habitam determinada área e apresentam problemas de saúde específicos. Em outras palavras, nessa 
delimitação espacial existe um perfil social, cultural, político, demográfico e epidemiológico em 
permanente construção (MENDES, 1993). 

Nessa lógica, a saúde é entendida como um constructo, sendo a dinâmica social a definidora 
das necessidades de cuidados à saúde, permitindo agir precocemente na determinação do processo 
saúde-doença e ampliar as estratégias da Atenção Primária (MONKEY; BARCELLOS, 2005). 

A microárea trabalhada pelo grupo localizava-se próximo ao CSF, o que facilitou a 
compreensão de algumas questões, uma vez que a região já era conhecida e foi explorada pelos 
estudantes em atividades anteriores.  

Após o reconhecimento de que a Unidade de saúde possui apenas registros manuais de suas 
áreas e microáreas de abrangência, em um segundo momento, recorreu-se ao setor de planejamento 
da Prefeitura Municipal de Chapecó para auxiliar na construção da delimitação cartográfica digital, 
com base em malhas cartográficas pré-existentes.  

Nesse momento, os alunos puderam vivenciar todo o processo de construção de um 
mapeamento, bem como pensar em estratégias para a consolidação de um mapeamento que 
pudesse exprimir as riquezas encontradas no território.  

De posse do mapa, em formato físico, pois a unidade não dispunha de suporte informatizado 
como o setor de planejamento da prefeitura, os estudantes fixaram o desenho gráfico da microárea 
em quadro de cortiça e iniciaram a codificação e marcação de informações julgadas relevantes 
usando percevejos e canetas coloridas, construindo um mapa inteligente passível de ser modificado 
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de acordo com a dinâmica do território, capaz de mostrar mais que estruturas geográficas ou 
construções. 

Embora a construção manual do mapa inteligente possa parecer ultrapassada, vale lembrar 
que esta unidade nunca tinha realizado tal procedimento. Sabe-se que o uso da cartografia digital 
ainda não é uma realidade utilizada pelas unidades básicas de saúde Garcia et al (2017) definem o 
mapa inteligente como uma forma de diagnóstico do território, uma vez que permite uma análise 
espacial baseada nas condições de saúde e doença da população adscrita. Ainda para esses 
mesmos autores, é necessário questionar a posição dos ACS quanto ao uso de tal instrumento que, 
mesmo sendo os profissionais da equipe de saúde da família que lidam diretamente com a 
territorialização nas suas atividades diárias, pode apenas constituir uma formalização da prática e não 
uma utilização consciente e potencial do seu principal objetivo. Então, foi pensado num próximo 
passo para a intervenção relatada. 

Em um segundo momento, em função do entendimento de que a estruturação do mapa 
inteligente de uma microárea, apesar de relevante, não auxiliaria, efetivamente, o serviço a organizar 
a totalidade de suas práticas com base na dinâmica do território de abrangência e levando em 
consideração o potencial que a presença de estudantes nos serviços de saúde pode proporcionar 
para a Educação Permanente dos profissionais envolvidos (MACÊDO et al., 2011; GUIZARDI et al., 
2011; FONSÊCA et al., 2014), o grupo decidiu elaborar uma atividade educativa voltada para as 
demais ACS e outros profissionais das equipes do CSF, no sentido de instrumentá-los sobre a 
confecção dos mapas inteligentes e a importância deles para a organização das ações do serviço.  

A análise do processo formativo dos estudantes evidencia que as vivências no CSF 
proporcionaram reflexões, inquietações, busca de respostas e construção de conhecimento 
significativo para os estudantes envolvidos, corroborando com uma série de outros estudos 
(SANCHEZ et al., 2008; SANTA-ROSA et al., 2007; CECCIM; CARVALHO, 2011; RESTON, 2015; 
FONSECA, 2016). A imersão na realidade coloca o estudante em contato com o paciente real, 
inserido em seu território existencial com suas organizações de vida, suas conexões afetivas, suas 
redes sociais, suas demandas, suas semióticas e modos de viver diferenciados, o que permite formar 
profissionais mais habilitados e disponíveis para um trabalho em equipe, com um processo formativo 
construído conjuntamente aos usuários, comunidade e instituições. Em outras palavras, pode-se 
apostar em uma formação de “profissionais mais capacitados para enfrentar os desafios da saúde 
pública brasileira” (KASTRUP, 2013). 

 
 
Considerações Finais 

 
Com vistas a criar o mapa inteligente, os estudantes refletiram sobre o território, o processo 

saúde-doença, a vigilância em saúde, dentre outros temas, reforçando a ideia de participação ativa 
na construção de conhecimento significativo a partir de uma situação real. 

Percebe-se, ainda, que a presença dos acadêmicos no serviço “movimentou” a equipe 
intensificando as reflexões sobre o processo de trabalho, contribuindo com a educação permanente, 
além de gerar um “produto” útil para o cotidiano – o mapa inteligente – e incentivar os demais ACS, 
em conjunto com as equipes, a produzirem o mapeamento de suas microáreas de abrangência. 

Neste sentido é essencial o conhecimento interdisciplinar dos 
determinantes e condicionantes sociais e ambientais, além da buscar solução para os mesmos. Esse 
envolvimento dos acadêmicos de medicina durante as vivências do CCR  de Saúde Coletiva II 
permitiu que as ações de vigilância em saúde desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde 
estivessem alicerçadas na consciencialização da importância do território, papel este desempenhado 
diariamente pelo profissional médico no contexto dos atendimentos de saúde. 
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GEOCARTOGRAFIA DA SAÚDE: O CASO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO 
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osmartinuci@uem.br 

Universidade Estadual de Maringá (UEM) 

 
Resumo 
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma abordagem geográfica da saúde. Para isso, busca 
fundamentar-se na teoria do espaço geográfico de Milton Santos que permite ver a saúde como 
produção social, como espaço geográfico e como totalidade. A discussão levada a cabo orienta-se, 
aqui, pelo entendimento da saúde como um direito básico para a constituição da cidadania. Daí a 
importância de estudar a saúde a partir da ideia de totalidade e em escala nacional, pois é 
considerando o país como um todo que podemos avaliar a cidadania. Para tanto, faz uso do 
tratamento cartográfico fundamentado, ao mesmo tempo, na teoria geográfica de Milton Santos e na 
teoria dos Coremas de Roger Brunet. Para isso foram elencadas 35 variáveis compreendendo o 
período de 1991 a 2010 em escala nacional. A partir da teoria dos Coremas foram elaborados dois 
modelos síntese que expressam as estruturas socioespaciais em saúde. Neles pode ser observada a 
existência de diferentes brasis, que ousamos denominar, baseada na divisão regional proposta por 
Milton Santos, de região concentrada, região de transição e região rarefeita. Para cada uma delas 
fazemos uma breve descrição e análise de características principais. O trabalho desenvolvido permite 
concluir que a abordagem geocartográfica, um tratamento gráfico aliado a uma teoria explicativa do 
espaço e uma teoria das representações gráficas, pode ser muito eficaz para compreender a saúde 
como um fenômeno geográfico e propor uma compreensão que ajude a tornar a vida dos brasileiros 
melhor. 
 
Palavras-chave: Geocartografia, Desigualdade, Saúde. 
 
 
Abstract 
This paper aims to present a geographical approach to health. For this, it is based on the geographical 
space theory of Milton Santos. This theory allows approaching health as social production, as 
geographic space and as totality. In this paper health is understood as a basic right for the constitution 
of citizenship. For this, it makes use of the cartographic treatment based, at the same time, on the 
geographical theory of Milton Santos and in the theory of the Coremas of Roger Brunet. For this, 35 
variables were included, covering the period from 1991 to 2010 on a national scale. From the theory of 
the coremas were elaborated two synthesis models that express the socio-spatial structures in health. 
In them can be observed the existence of different Brazils, which we dare to call, based on the 
regional division proposed by Milton Santos, of concentrated region, transition region and rarefied 
region. For each of them we give a brief description and analysis of the main characteristics. The work 
developed allows to conclude that the geocartographic approach, a graphic treatment allied to an 

explanatory theory of space and a theory of graphic representations, can be very effective in 

understanding health as a geographic phenomenon and proposing an understanding that will help 
make life better for Brazilians. 
 
Keywords: Geocartographic, Inequality, Health.  
 
 
Introdução 
 
 Com o desenvolvimento dos meios de comunicação e transporte, as relações entre os 
diferentes pedaços do globo terrestre estão cada vez mais intensas. Nessas condições, o 
aprofundamento da complexidade do mundo torna a tarefa de compreender os problemas atuais 
particularmente árdua. Esse é o desafio que o geógrafo enfrenta se quer oferecer uma explicação 
válida do mundo e um conhecimento útil para melhorar a vida das pessoas. Buscar evidenciar a 
complexidade do mundo implica reconhecer o conjunto de relações que permeiam os fenômenos. No 
caso particular da geografia significa dar conta das múltiplas relações entretecidas no espaço 
geográfico. O espaço geográfico, por si, como uma instância da vida social (SANTOS, 2008b). Em 
outra obra, Santos (2005, p. 31) afirma que “o movimento do espaço, isto é, sua evolução, é ao 
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mesmo tempo um efeito e uma condição do movimento da sociedade global”. O espaço, portanto, 
não é apenas uma “tela de fundo”. Ele “impõe a cada fenômeno um conjunto de relações” (SANTOS, 
2008b, p. 171), por isso ele é multirelacional. Ele As relações se manifestam entre dimensões (social, 
ambiental, politica, econômica, cultura, espacial, etc.) e entre escalas (lugar, cidade, região, país, 
mundo). Para dar conta dessa complexidade, o geógrafo, portanto, precisa se orientar pela 
perspectiva da totalidade. Para Milton Santos (2005, p. 32), cada lugar e cada fenômeno tem um 
significado particular, mas esse significado não pode ser apreendido senão no nível da totalidade. Por 
essa razão, lançamos mão da teoria do espaço geográfico de Milton Santos (2008a) que é a base 
sobre a qual o tema desse trabalho será analisado. 
 A saúde é um desses fenômenos que exige do geógrafo a compreensão no nível da 
totalidade, principalmente se está em questão a perspectiva da cidadania, que em si tem um forte 
componente territorial. Não se é cidadão de maneira geral, mas sempre em um lugar específico. Na 
atualidade, pensar a saúde desafia o trabalho do geógrafo.  
 No Brasil, os trabalhos e as pesquisas desenvolvidas em torno desse tema parecem ter 
adquirido maior visibilidade e importância desde a organização do I Simpósio Nacional de Geografia 
da Saúde, ocorrido na cidade de Presidente Prudente, interior do estado de São Paulo, no ano de 
2003. 
 Esse é o desafio colocado nesse trabalho, qual seja: olhar para a saúde a partir da geografia, 
que implica realizar uma análise orientada pela ideia de totalidade. Faremos um esforço, assim, de 
sintetizar uma ampla análise realizada durante três anos que procurou articular uma teoria geográfica 
ampla e tratamento estatístico e cartográfico que procuramos expressar através de dois modelos 
gerais sobre o território brasileiro. Como parte dos resultados, foi possível identificar três regiões 
geográficas de saúde, muito similares àqueles preconizadas por Milton Santos e Ana Clara Torres 
Ribeiro e analisadas de modo detido por Milton Santos e Maria Laura Silveira (2001). 
 
 
Geocartografia e Saúde  
 
 A natureza atual do espaço geográfico, denominado por Milton Santos (2008a) como meio 
técnico-científico-informacional, constituiu a saúde como um fenômeno de múltiplas relações 
(dimensionais e escalares), a ponto de podermos afirmar a saúde como um fenômeno geográfico. É, 
ela mesma, espaço geográfico. A saúde é a síntese de um conjunto amplo de eventos que se 
manifestam como forma e como norma, como materialidade e ação. Com isso queremos dizer que 
ela não se faz mais isoladamente, mas com uma série de conexões que nos obrigam a uma 
permanente referência ao biológico, ao econômico, à política, ao território e às escalas. A saúde não 
se descola hoje do movimento do mundo, sendo ela um elemento do espaço total e uma totalidade, 
ao mesmo tempo. Poderíamos ir mais adiante e afirmar a saúde como um ponto interessante de 
partida que nos ajuda a compreender a interdependência das coisas no mundo e a existência como 
totalidade. Em outras palavras, a saúde permite acessar a complexidade do espaço geográfico, 
permitindo aos geógrafos, ao mesmo tempo em que trabalha para compreender a saúde, entenda a 
si mesma. 
 O exercício de olhar para a geografia quando estudamos a saúde pode nos ajudar a repensar 
as práticas geográficas, suas técnicas, suas metodologias, suas teorias. Em outros termos, abre-se 
um caminho muito fecundo para os debates epistemológicos. Um dos debates que avaliamos ser um 
dos mais relevantes na atualidade é o papel que exerce a cartografia no raciocínio geográfico. Há 
pesquisadores defendendo a necessidade de a geografia repensar do ponto de vista epistemológico 
a cartografia (MARTINUCI, 2016). Já Moreira (2007) argumenta que houve um desencontro entre 
cartografia e geografia. Para este autor, a cartografia que se faz hoje é uma cartografia incapaz de 
representar a complexidade do funcionamento do espaço geográfico. Afirma ainda que se 
desvencilharam forma e conteúdo. Teoria e representações espaciais se separaram.  
 Faz-se urgente, portanto, aproximar linguagem e representação. Por essa razão, defendemos 
a necessidade de produzir uma cartografia baseada num modelo explicativo do mundo 
contemporâneo. Por isso, é fundamental a teoria do espaço geográfico de Milton Santos.  
 Vimos acima que um dos desafios do geógrafo hoje é explicar os fenômenos a partir da 
perspectiva da totalidade, pois, afinal, é esta a natureza dos fenômenos geográficos, como é a saúde. 
Se quisermos explicá-la consistentemente, precisamos levar em consideração tal natureza. 
Entretanto, há sempre um sentimento de análises incompletas, pois a quantidade de objetos e 
conexões que a constitui é enorme. Diante da impossibilidade de levar em consideração todos os 
fatos, todas as coisas, todas as conexões, todos os objetos, podemos seguir as orientações de Kosik 
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(1989; p. 36), quando defende a reconstrução da totalidade, enumerando algumas variáveis mais 
significativas que nos permitam apreender o sentido do todo. Com isso, podemos atingir aquilo que 
Kosik chamou de “totalidade concreta”. De acordo com Silveira (1999, p. 24), cabe ao geógrafo 
elencar os elementos que lhe parecem fundamentais para descobrir o complexo de relações e atingir 
a “totalidade concreta”. 
 Baseado nesse conjunto de ideias aqui resumidamente apresentadas é que procuraremos 
expor, nas linhas seguintes, uma geocartografia da saúde no Brasil. A exposição dessa 
geocartografia é resultado de uma pesquisa que fez um intenso e extenso levantamento de dados de 
saúde, do qual apenas alguns deles serão apresentados. 
 
 
Situação geográfica e saúde 
 
 O conceito que sintetiza as ideias aqui apresentadas é o de situação geográfica, tal qual 
apresentado por Silveira (1999). Por meio desse conceito podemos analisar a saúde na contiguidade 
(baseada na ideia de solidariedade orgânica e horizontalidade) e nas relações escalares (baseada na 
ideia de solidariedade organizacional e verticalidade). Na contiguidade podemos apreender 
fenômenos que dependem da proximidade na configuração das condições de saúde ou nos 
processos de adoecimento. A proximidade de serviços médicos básicos ou sofisticados abre 
possibilidades para um atendimento mais ágil à população e gera níveis de acessibilidade maiores 
que garantem uma saúde melhor para os cidadãos. A proximidade de fontes de contaminação (por 
ausência de infraestruturas sanitárias ou por presença de vetores de doenças) pode gerar maiores 
riscos à saúde. Por outro lado, presença ou ausência de recursos que promovam a saúde ou 
agravem a ocorrência de doenças, muitas vezes são definidas a partir de decisões tomadas por 
agentes da política e da economia em outras escalas, distantes dos lugares onde vive a maioria da 
população. Trata-se daquilo que Milton Santos chamava de acontecer hierárquico, aqueles vetores de 
mudança que advém de níveis escalares mais amplos. Esses vetores condicionam, ainda que não de 
maneira absoluta, a contiguidade, o acontecer solidário. Vê-se, com isso, que por ausência ou 
presença, pela ação ou pela omissão costura-se uma relação permanentemente entre o lugar e o 
mundo, entre a solidariedade orgânica, na proximidade, e a solidariedade organizacional, constituída 
a partir das relações escalares, tornadas possíveis pelo equipamento do território com infraestruturas 
de comunicação e transporte. A saúde, por sua vez, não pode ser entendida fora dessa dinâmica.  
 Na análise da situação geográfica, podemos encontrar estruturas simples e estruturas 
complexas. As estruturas simples são compostas por elementos ou variáveis de uma mesma classe 
(estruturas demográficas, econômicas, epidemiológicas, etc.). As estruturas complexas, por sua vez, 
são resultado das infinitas conexões entre estruturas simples que caracterizam os lugares e o mundo. 
Ambas, com maior ou menor dificuldade podem ser apreendidas pelo tratamento cartográfico. Para 
dar operacionalidade a essas ideias procuramos, no nível metodológico, trabalhar articuladamente a 
teoria do espaço geográfico de Milton Santos (1985; 1996) com a teoria dos coremas de Roger 
Brunet 
 
 
Desigualdades e saúde no território brasileiro 
 
 A desigualdade é o traço marcante do território brasileiro tomado como totalidade. A saúde, 
como uma dimensão fundamental da existência e um dos mais básicos direitos sociais é fortemente 
condicionado por esse traço de nossa sociedade. Uma segunda característica notória é a extensão 
territorial. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) O Brasil, com seus 
8.515.767,049 km² tem uma área superior à maioria dos países Europeus considerados 
conjuntamente. Para se ter uma ideia a Europa tem 10.180.000 km². Essas duas características 
associadas tem enormes implicações para a cidadania no Brasil, em especial para as condições de 
saúde dos seus cidadãos.  
 A desigualdade é tão forte no Brasil que tende a ser um traço identitário de nossa sociedade. 
Tem sido amplamente registrada na literatura nacional e internacional a forte desigualdade existente 
no país. Stiegltz (2016), prêmio Nobel de Economia, por exemplo, registra o fato em sua obra o 
“preço da desigualdade”. O autor menciona os avanços conquistados na última década, mas registra, 
ao mesmo tempo, que o Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo (STIEGLITZ, 
2016, p. 64). De acordo com o Relatório do Desenvolvimento Humano da Organização das Nações 
Unidas (PNUD, 2015), o índice de Gini passou de 0,60 em 1999 para 0,53 em 2011. 
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 Essa desigualdade registrada pela ONU não se reduz ou não se limita apenas ao plano 
econômico. A desigualdade econômica, que não deve ser vista isoladamente, é, ao mesmo tempo, 
condicionante e, também, produto de outras desigualdades. Elisa Almeida (2005), por exemplo, 
mostrou como a concentração do mercado formal de trabalho nas regiões Sul e Sudeste levou, 
também, à concentração dos recursos sociais e infraestruturas. Como resultado das políticas 
desenvolvidas pelo Estado ao longo do século XX, houve a conformação da estrutura territorial 
extremamente concentrada numa parte do Brasil. Por essa razão é que Milton Santos e Ana Claras 
Torres Ribeiro (1979) denominaram, grosso modo, essas duas regiões de “região concentrada”. Essa 
concentração de recursos, que podemos entender aqui como expressão da desigualdade territorial, 
está amplamente registrada na obra “Brasil: Território e Sociedade no Século XXI” (SANTOS; 
SILVEIRA, 2001). Outras expressões geocartográficas dessas concentrações podem ser encontradas 
na obra de Hervé Thery e Nelli Melo (2008), “Atlas do Brasil”. Mais do que concentração, poderíamos 
falar em concentrações no plural. Além da concentração das infraestruturas mais sofisticadas como 
aquelas ligadas aos transportes e às comunicações, as mais graves são aqueles que mostram a 
concentração de recursos sociais básicos, necessários à corporificação da cidadania, para usar uma 
expressão de Ana Clara Torres Ribeiro (2005). Nesse contexto, nos parece ser exatamente a saúde a 
expressão máxima do acúmulo de desvantagens sociais em muitos lugares e regiões do Brasil. Se na 
escala local, a ausência de saneamento básico é responsável por altas incidências de doenças 
infectocontagiosas, em escalas mais amplas, como a regional, a ausência de recursos de saúde mais 
sofisticados, como um hospital ou um aparelho de ressonância magnética, pode significar maior 
letalidade das doenças crônico-degenerativas. 
 A estruturação desigual do território, com concentração de recursos em certas regiões faz 
com que no Brasil alguns cidadãos sejam mais cidadãos que outros, mesmo no direito mais básico e 
elementar. Milton Santos (1997, 2007) em vários de seus escritos questionava a existência de 
cidadãos no Brasil. No mínimo temos uma cidadania mutilada. Dois fatos fundamentais incontroláveis 
condicionam fortemente o nível de cidadania ou os privilégios das novas gerações: a família em que o 
indivíduo é gerado e o lugar em que nasce. Enquanto o lugar em que nascemos se constituir um 
privilégio por conta de recursos sociais mal distribuídos, haverá muito que se fazer. 
 Do conjunto de elementos que caracterizam a produção da saúde no território brasileiro, a 
desigualdade, certamente, se constitui num aspecto mais central.  
 Castellanos (1997) considera que as desigualdades em saúde são desigualdades redutíveis, 
isto é, desnecessárias, vinculadas às condições heterogêneas de vida. Por isso, é um tema que 
mercê atenção não somente dos geógrafos, mas de todos que entendem a saúde como um direito 
universal. À Geografia compete o estudo da dimensão territorial, muitas vezes negligenciadas nas 
políticas públicas. Ainda que a equidade territorial seja uma impossibilidade do ponto de vista 
geográfico (ALMEIDA, 2005; OLIVEIRA, TRAVASSOS e CARVALHO, 2004; LOVET et al, 2002; 
CASTRO, 2011), ela é um ideal a ser perseguido para oferecer a cada cidadão um direito igual de ser 
e de ficar com boa saúde, independente do nível de renda, do berço em que nasceu ou da situação 
geográfica (LLUGANY, 2017). Robert Pampalon (2017), por sua vez, defende que a luta contra a 
desigualdade em saúde deve ser uma agenda importante para os geógrafos que estudam a saúde. 
Já Emmanuel Vigneron (2017) declara que a abordagem geográfica da saúde é essencial para o 
debate público. Ela reaviva o debate no âmbito filosófico com a reafirmação dos princípios de 
igualdade, liberdade e fraternidade, bem como no âmbito político para a defesa da saúde não como 
uma mercadoria, mas como um direito. 
 Mesmo a desigualdade econômica, considerada de modo mais simples, representa uma vida 
mais curta para as populações mais pobres. Joseph Stieglitz (2016), em uma recente obra que retrata 
o aumento da desigualdade nos Estados Unidos e a distribuição desigual das vantagens e 
desvantagens entre a população após a crise do setor financeiro em 2008, representou alguns anos a 
menos na expectativa de vida dos mais pobres. Stieglitz (2016, p. 73) afirma que a diferença de 
expectativa de vida entre os mais pobres e aqueles que estão no topo é de aproximadamente 10%, 
ou quase 8 anos. No Brasil, onde essa desigualdade é muito maior, as diferenças podem ser ainda 
mais acentuadas. 
 Ao mesmo tempo em que o território é o conceito que permite compreender a saúde numa 
perspectiva global, ele é uma ferramenta muito útil no planejamento das ações de saúde. Tanto em 
um quanto em outro caso, a produção de uma cartografia que busque expressar a complexidade da 
produção da saúde como situação e como projeto é essencial. 
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Uma geocartografia da saúde no território brasileiro: alguns elementos 
 
 Para o tratamento das questões elencadas anteriormente, que são muitas e complexas, 
foram mapeados 35 indicadores (Tabela 1) agrupados em torno de seis dimensões: 1) Demografia, 2) 
Epidemologia; 3) Perfil Socioeconômico; 4) Infraestruturas territoriais; 5) Recursos de saúde; 6) 
Serviços de Saúde; 7) Níveis de acesso aos serviços de saúde. Os dados utilizados para a 
construção dos trinta e cinco indicadores tiveram como fonte os DataSUS (Sistema de Informações 
de Saúde do Ministério da Saúde), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o livro 
“Atlas do Brasil” (THERY e MELLO, 2008). 
 

Tabela 1 

DIMENSÕES ID INDICADORES 

In
fr

a
e

s
tr

u
tu

r

a
 t

e
rr

it
o

ri
a

l 1 Brasil: redes de transportes 

2 Velocidade autoridade das rodovias brasileiras (km/h) 

3 Capacidade das rodovias brasileiras (veículos/dia) 

4 Redes de informação 

5 Sistema elétrico brasileiro 

6 Reservas de nióbio 

S
e

rv
iç

o
s

 d
e

 S
a

ú
d

e
  

7 Gasto médio por atendimento ambulatorial 

8 Número médio de consultas por habitante 

9 Exames de tomografia computadorizada por cada 10 mil habitantes 

10 Exames de ressonância magnética por cada 10 mil habitantes 

11 Produtividade média mensal dos exames de tomografia computadorizada 

12 Produtividade média mensal dos exames de ressonância magnética 

13 Os gastos da saúde pública com tomografia computadorizada 

14 Os gastos da saúde pública com ressonância Magnética 

15 Gastos per capita com exames de tomografia computadorizada (média 
estatística) 

16 Gastos per capita com exames de ressonância magnética (média estatística) 

R
e
c

u
rs

o
s

 d
e

 

S
a

ú
d

e
 

17 Médicos por habitante 

18 Razão de médicos 

19 Profissionais de saúde por habitante 

20 Distribuição Espacial dos Aparelhos de Ressonância Magnética 

21 Distribuição Espacial dos Aparelhos de tomografia computadorizada 

22 Cobertura espacial dos equipamentos de RM e TC: raios de 100km e 200km 

23 Cobertura espacial dos equipamentos de tomografia computadorizada e 
ressonância magnética disponíveis ao SUS a partir de um raio de 200km 

Demografia 24 Percentual da população com idade acima de 50 anos 

S
o

c
io

e
c
o

-n
ô

m
ic

o
 25 Índice de Gini 

26 Proporção de pobres 

27 Razão de renda 

28 Percentual de variação na razão de renda 

29 Percentual de variação na proporção de pobres 

E
p

id
e

m
io

lo
g

ia
 30 Mortalidade por doenças do aparelho circulatório: 

31 Variação do coeficiente de mortalidade por doenças do aparelho circulatório 
(1991-2010) 

32 Coeficiente de mortalidade por neoplasias 

33 Variação no coeficiente de mortalidade por neoplasias 

34 Taxa de mortalidade infantil 

35 Taxa de óbitos por causas mal definidas 

 
 Esses dados foram trabalhados em programas baixos custos para obtenção e operação. Para 
tratamento estatístico dos dados foi usado o software Excel® e para mapeamento o programa 
Philcarto.  Já a construção de um mapa síntese, ao afinal, envolveu o uso de um software de edição 
gráfica, denominado Adobe Illustrator®. 
 O conjunto de indicadores selecionados se deu com a intenção de capturar, ao mesmo 
tempo, a características dos lugares e as possibilidades de relações entre os lugares, dadas pela 
localização de infraestruturas no território brasileiro, como as rodovias, ferrovias, redes de 
transmissão de energia, redes de transmissão de dados, aerovias, etc. Houve, assim, um esforço de 
conhecer e representar as características e dinâmicas do território brasileiro, para analisar a um só 
tempo, as diferentes escalas: local, regional, nacional e as conexões com o mundo. Para apreender 
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isso eficazmente foi, portanto, indispensável, a produção de uma cartografia fundamentada 
teoricamente numa abordagem totalizadora do espaço. Ainda que essas estruturas simples, ou seja, 
ainda que cada uma possa ser vista separadamente, elas são essenciais para compreender a saúde 
no território, não somente do ponto de vista epidemiológico, mas, também, do ponto de vista político 
(da cidadania). A compreensão da saúde como um problema epidemiológico e político não pode se 
dar sem a consideração do território. É nele que se revelam as enormes desigualdades que o povo 
brasileiro está submetido. Nosso objetivo aqui é apresentar o resultado desse intenso trabalho de 
compreensão das desigualdades em saúde no Brasil, a partir de uma visão totalizadora. 
 Para a compreensão das dinâmicas territoriais das desigualdades em saúde é fundamental a 
consideração da nação, de todo o território, que Milton Santos chamava de “formação socioespacial”. 
Para Milton Santos (2005), a Formação Socioespacial é a possibilidade realizada do modo de 
produção. Ela se confunde com o próprio Estado-Nação. Para falar da saúde no Brasil é fundamental 
olhar para o país e sua estruturação desigual. Todas as estruturas simples condicionam a saúde dos 
brasileiros em seus territórios. Lembra Milton Santos que não podemos tomar elementos e estruturas 
isoladamente como se fosse uma coisa em si própria (2005, p. 27). Afinal, o espaço funciona, ele 
mesmo, como “um conjunto indissociável, solidário e também contraditório de sistemas de objeto e 
sistema de ações” (SANTOS, 2008a). Tudo que foi produzido pelo homem, torna-se, logo em 
seguida, condição, limite e possibilidade de novas ações. A saúde se encontra nesse contexto de 
relacional. Sendo a saúde produção social, e produção que se dá no espaço, a ampla compreensão 
da saúde passa pela consideração da escala da nação, das várias estruturas que configuram o 
território e dos impactos que essas têm na escala dos lugares. Assim, um “ir e vir” entre o lugar e o 
mundo é fundamental para compreender a saúde. A ideia de situação geográfica abordada 
anteriormente, nos permite esse raciocínio. 
 Por esse raciocínio, obviamente, o exame da saúde como uma totalidade não se reduz à 
consideração de indicadores trabalhadores estatisticamente. É preciso ir além e compreender como a 
posição relativa dos lugares (situados no entrecruzamento entre verticalidades e horizontalidades) 
afeta as dinâmicas de saúde das populações. 
 Tomando como subsídio a teoria dos coremas e Roger Brunet (2001), a partir dos indicadores 
mapeados, produzimos uma mapa síntese (Mapa 1) que nos evidenciou fortes traços de 
desigualdade, tanto em relação a recursos básicos em saúde (como médicos, por exemplo), quanto 
aqueles mais sofisticados (equipamentos de imagem-diagnóstico). 
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Mapa 1 

 
 
 O mapeamento e o esforço de síntese revelaram-nos três distintos brasis, muito semelhantes 
àqueles preconizados por Milton Santos e Ana Clara Torres Ribeiro (1979) e Milton Santos E Maria 
Laura Silveira (2001), do qual já falamos anteriormente. Falaremos de maneira breve, sobre cada 
uma deles. 
 
 
Região Concentrada 
 
 A ideia de Região Concentrada foi inicialmente proposta através dos estudos de Ana Clara 
Torres Ribeiro e Milton Santos no Rio de Janeiro, na década de 1970. Corresponde às regiões do 
país onde se estende de maneira contínua, numa constante readaptação aos impulsos da 
modernização, o meio técnico-científico-informacional (SANTOS e SILVEIRA, 2001). Compreende 
aos estados das regiões Sul, Sudeste e parte do Centro–Oeste. A densidade dos meios de 
transporte, das redes técnicas (de energia e de informação), permite uma maior fluidez territorial, 
articulando as regiões da moderna agricultura, por um lado, e as áreas industriais, por outro. Na 
Região concentrada, a divisão do trabalho e os movimentos internos são mais profundos e extremos 
que no restante do país. Nessa área privilegiada, com um meio técnico-científico-informacional que 
se dá de modo contínuo, as densidades existentes tendem a criar novas densidades pelas ondas de 
inovações. Como o novo não é completamente e sincronicamente difundido por todo o território, ele 
tende a concentrar-se em manchas ou pontos, mas se dá com mais força e origina-se, na maioria das 
vezes na região concentrada. Explica Denise Elias (2003, p. 50) que “a região concentrada 
representa bem a tendência de certas áreas de acumular a maior parte dos recursos técnicos 
econômicos [...] resultado da herança histórica e da velocidade da difusão de inovações”. A área que 
compreende a Região Concentrada tem condições, portanto, de responder com mais rapidez as 
necessidades colocadas pelos agentes hegemônicos da economia. A saúde, como um setor 
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importante de inovações e valorização de capital, constitui-se como um elemento adicional e 
explicativo das polarizações e desigualdades inerentes à ideia de região concentrada. 
 A concentração de recursos na saúde acompanha as demais concentrações no território. 
Tanto no que diz respeito aos recursos médicos mais sofisticados quanto nas condições mais 
básicas. Sendo a saúde uma produção social que se dá territorialmente, há uma interdependência 
sistêmica entre infraestruturas de saúde e outras infraestruturas, como as redes de transportes, de 
comunicações, de informação, de energia, etc. As dinâmicas de saúde, por sua vez, são fortemente 
condicionadas pela existência/inexistência, proximidade/distância dos recursos de saúde. Tomando 
como referência um indicador de médias de consultas ambulatoriais por cada habitante, já é possível 
ter uma dimensão dos efeitos da desigual distribuição de recursos no território. Na chamada região 
concentrada o número médio de consultas por habitante, ao ano, é de 6,79, enquanto que na Região 
rarefeita, é de apenas 0,99, ou seja, menos de uma consulta ao ano. Um quadro como esse revela 
que uma diferença tão grande de acesso ao sistema pode implicar em maior letalidade das doenças, 
bem como índices maiores de internação por agravos à saúde que seriam facilmente evitáveis. O 
número de médicos na região concentrada gira em torno de 3,3 por habitante, enquanto na região 
rarefeita a média é de 1,5. Tais características tendem a gerar impactos na própria qualidade da 
informação prestada ao SUS (Sistema Único de Saúde). No Acre e Amazonas, por exemplo, a taxa 
de óbitos por causas mal definidas são de, respectivamente, 19,5% e 24%. 
 Elisa Almeida (2005) analisou detidamente a intensidade das concentrações dos recursos de 
saúde no território brasileiro, evidenciando através de uma profunda análise como as políticas 
adotadas ao longo do século XX privilegiaram a região Sul e Sudeste, orientadas por concepções 
mais de eficiência econômica que de direito. Nesse quesito, eficácia (econômica) e equidade 
(relacionada à dimensão ética e política) são antinômicas (LLGANY, 2017). No território brasileiro nos 
parece, historicamente, a primeira tem prevalecido. 
 Em trabalho mais recente, Martinuci (2013) avaliou a distribuição dos equipamentos de 
imagem-diagnóstico e tomou como exemplo os aparelhos de ressonância magnética e tomografia 
computadorizada, símbolos da moderna medicina. A região concentrada, por exemplo, detinha em 
2010, 73,6% dos equipamentos de ressonância magnética e 68,7% dos tomógrafos 
computadorizados (tabela 1).  

 
Tabela 1: Equipamentos de Imagem-Diagnóstico: 2010 

 Rarefeita Transição Concentrada 

Tomografia Computadorizada  272 605 1926 

Ressonância Magnética 88 203 811 
Org. Autor, 2017. 

 
 Os mapas a seguir (“Mapa 2” e “Mapa 3”) nos ajudam a compreender melhor essa 
localização concentrada dos recursos médicos de imagem-diagnóstico. 
 
Mapa 2: Ressonância magnética, 2010                Mapa 3: Tomógrafo computadorizado, 2010  

  
Fonte: DATASUS/MS, 2010; Org. autor, 2017. 
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 Além desses equipamentos, mais ligados aos serviços de saúde, os principais agentes do 
mercado e da indústria de saúde estão localizados, no Sul e no Sudeste. Indústrias farmacêuticas, de 
insumos médicos, de equipamentos médico-hospitalares e centros prestadores de serviços a 
laboratórios e recursos ambulatoriais mais sofisticados, concentram-se fortemente nessas regiões. 
Nessas condições, as dinâmicas da saúde nas regiões de transição e rarefeita são altamente 
dependentes da região concentrada, dos recursos que ela produz e das conexões com o mercado de 
saúde global por meio das infraestruturas ali localizadas. 
 Vale a pena destacar ainda algumas características dessa região: 1) foram mais marcantes 
os avanços sociais que nas outras regiões, inclusive a redução da pobreza; 2) Concentra os maiores 
índices de população idosa; 3) aumento na incidência das neoplasias entre 1991 e 2010; 4) redução 
das doenças do aparelho circulatório entre 1991 e 2010. 
 Essas constatações nos levaram a considerar que os ganhos sociais e na saúde do brasileiro, 
mesmo na década de 2000 foram mais marcantes na região concentrada e que a maior presença de 
recursos de saúde, inclusive no auxílio à promoção da saúde e prevenção de doenças, tiveram 
impacto positivo na redução das doenças do aparelho circulatório. 
 
 
Região de Transição  
 
 O que estamos aqui denominando de região de transição é, em grande parte inspirada na 
proposta de Milton Santos e Maria Laura Silveira (2008, p. 274). No entendimento desses autores, 
essa região compreende grande parte do Centro-Oeste e parte do Norte. Essencialmente, essas 
áreas enunciadas caracterizariam-se pela maior receptividade às novidades. Ali o novo se implanta 
com maior facilidade na medida em que o espaço não possui os obstáculos das heranças, ou seja, a 
resistências das formas herdadas. Nesses termos, as mudanças tendem a se dar com mais 
facilidade. Entretanto, sob a perspectiva da desigualdade, ao olhar para a saúde estamos incluindo, 
também grande parte do Nordeste, pois do ponto de vista das características demográficas e 
epidemiológicas, essa região passa também por transformações semelhantes às do Centro-Oeste. 
Além disso, situa-se entre as regiões concentradas e rarefeita não somente do ponto de vista dos 
indicadores analisados, mas também do ponto de vista espacial. 
 A produção de commodities é uma característica marcante dessa área. Na região Centro-
Oeste, sobretudo, está presente uma agricultura de ponta, com intenso uso de tecnologia e 
informação. As atividades agrícolas desenvolvidas, por sua vez, fazem intenso uso de agrotóxicos.  
Estudos realizados recentemente, como aquele desenvolvido por Pignati et al (2014), apontam para 
uma possível associação com diversos tipos de doenças. A Abrasco (2015), também recentemente, 
divulgou um relatório abordando a questão. A dissertação de mestrado de Danielly Palma (2011), por 
sua vez, apresenta dados que indicam a ocorrência de doenças associadas à concentração de 
agrotóxicos no leite materno.  
 Na análise geocartográfica que realizamos, a dimensão temporal foi um elemento 
indispensável. A maioria das variáveis foi trabalhada procurando capturar as transformações 
ocorridas no território brasileiro entre os anos de 1991 e 2010. Analisando as dinâmicas do 
envelhecimento populacional e da ocorrência de doenças crônico-degenerativas para o período, 
notamos que nas áreas da grande agricultura moderna, há um aumento destacado das neoplasias, 
sugerindo uma possível associação. 
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Mapa 4: Brasil: Estruturas socioespaciais 

 
 
 As maiores mudanças, acrescente-se como fato importante, aconteceram ao longo de 
importantes redes técnicas que se estruturam em dois eixos: um primeiro que se estende do estado 
de São Paulo à cidade de Marabá, no Pará e um segundo  que se estende de São Paulo até Porto 
Velho, no Estado de Rondônia (mapa 4). 
 Apesar da maior receptividade às novidades, como os objetos hoje operam sistemicamente, 
atividades mais sofisticas no setor da saúde tendem a ter dificuldade para instalação e operação. É o 
caso das clínicas de imagem-diagnóstico, sobretudo aquelas que possuem equipamentos de 
ressonância magnética. Trata-se de um recurso que só funciona eficazmente com a disponibilidade 
de boas redes com as quais a clínica possa se conectar: redes de transporte; redes de energia 
estáveis; redes de comunicação e de transmissão de dados, etc. Boas redes de transportes 
(rodoviário e aeroviário, sobretudo) são essenciais para entrega dos equipamentos que até muito 
recentemente vinham do exterior, bem como para acessibilidade de pessoal especializado para 
prestar assistência à clínica. Redes de energia estáveis são importantes devido à sensibilidade dos 
equipamentos de imagem-diagnóstico. Se as redes possuem muita instabilidade, podem ocorrer 
possíveis erros nos diagnósticos e danos nos componentes dos equipamentos. Uma parte 
significativa dos diagnósticos dos pacientes e avaliação das condições dos equipamentos é feita via 
rede (internet). 
 Esses eventos modernos na saúde além de depender de redes físicas e de infraestruturas 
que atinjam a cidade onde a clínica médica está localizada, são altamente dependentes de serviços e 
insumos localizados em regiões distantes, sobretudo na região concentrada. Capacitação de pessoal 
para operação técnica do equipamento, insumos para substituição de peças danificadas, serviços de 
diagnósticos de doenças por centros especializados, encaminhamentos de casos que exigem 
cuidados mais sofisticados, se dão, sobretudo, fora da região. 
 Vê-se como o conjunto de transformações pelo qual passa essa região do país nos permite 
falar em uma região específica de transição demográfica. Em outras palavras poderíamos falar em 
transição geográfica em saúde.  
 
 
 
 
 



 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1107 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
    Mapa 5        Mapa 6 

 
Fonte: Martinuci, 2013. 
 

 Apesar do novo se dar nessa região com mais facilidade, a introdução de uma nova variável 
significa, frequentemente, a perturbação das relações espaciais e sociais previamente estabelecidas. 
A instalação de um equipamento de ressonância magnética na cidade de Vilhena, interior de 
Rondônia, numa área vazia desse tipo de recurso para diagnóstico, provocou a disputas na 
sociedade médica do estado e reorientou fluxos espaciais para acesso ao serviço (mapas 5 e 6).  
 Temos aqui, ao falar da região de transição, a possibilidade de vislumbrar a saúde como uma 
produção social em que as relações espaciais desempenham papel fundamental. Em outros termos, 
não é possível compreender a geografia da saúde no Brasil, sem recorrer a outras estruturas 
espaciais. Tal compreensão passa indispensavelmente pelo uso da cartografia que tem a capacidade 
de nos revelar as estruturas espaciais gerais que permitem a compreensão do território nacional 
como um todo e, por conseguinte, da saúde como um direito, uma vez que é o território um dos 
principais parâmetros para avaliar a equidade em saúde no brasil. 
 Precisamente na região de transição têm ocorrido as mais significativas transformações em 
saúde, exigindo maior atenção quanto às políticas propostas para a população nela residente.  
 
 
Região Rarefeita 
 
 A Região rarefeita inclui norte do Mato Grosso e Rondônia, oeste do Pará e do Amapá, assim 
como Acre, Roraima e Amazonas. Compreende, de maneira geral à Região Amazônica. Já 
mencionamos algumas características dela quando falamos da região concentrada. Nela se 
encontram as menores densidades técnicas e a disponibilidade de redes que integrem as diferentes 
partes do território são ainda precárias e escassas. O principal meio de transporte da população e 
das mercadorias é através dos rios, o que implica em dificuldades no estabelecimento de relações 
entre as cidades e entre áreas rurais e urbanas. Vimos anteriormente que o número médio de 
consultas por habitante na região rarefeita é mais de 6 vezes menor que aquele da região 
concentrada (de 0,99 para 6,79). A ideia que esse número nos transmite sobre a acessibilidade real 
sugere que, em função dos custos (de tempo e dinheiro) para o deslocamento, a busca pelos 
serviços de saúde se dá em situações que demandam intervenções clínicas mais dispendiosas. Ao 
cruzar os dados de procedimentos ambulatoriais com pagamentos realizados pelo SUS, verifica-se 
que, no ano de 2010, enquanto na região concentrada o custo médio foi de R$ 12,98 por 
procedimento, na região rarefeita foi de 25,63. 
 As políticas sociais importantes da última década, condicionadoras das condições de saúde, 
tiveram poucos impactos na região. Uma parte importante dela conheceu um efeito reverso do que foi 
observado no restante do país, ou seja, registrou-se a ampliação das desigualdades sociais. Nesse 
sentido, parece haver uma fronteira espacial da cidadania, em escala nacional, nos limites ocidentais 
do país, que no nosso mapa (2) denominamos de fronteira da cidadania. 
 Nessa porção do país, as condições sociais e de cidadania ainda são precárias. Altas 
desigualdades, associada com ausência de assistência médica básica (afinal os médicos formados 
na região concentrada estão pouco dispostos a se fixar na Amazônia, mesmo com altos salários), 
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deficiências na área da educação, extrema precariedade de infraestrutura sanitária, fazem dos 
habitantes dessa região um desafio para as políticas nacionais. Persistem altas taxas de mortalidade 
infantil, de óbitos por causas mal definidas e doenças que seriam facilmente evitáveis se existissem 
mínimas condições sanitárias. 
 Os equipamentos sofisticados estão concentrados nos centros urbanos mais importantes. A 
relação de equipamentos por cada mil habitantes em alguns casos chega a ser superior ao restante 
do país, mas a grande maioria da população tem enormes dificuldades para acessá-los. As distâncias 
são tamanhas que poderíamos dizer que a cobertura de fato inexiste para a maioria da população, 
principalmente em relação aos serviços de imagem-diagnóstico. 
 A população da região rarefeita é uma população jovem, o que resulta em baixa incidência de 
doenças crônico-degenerativas. Se na região concentrada, por exemplo, os óbitos por neoplasias são 
da ordem de 10.03 por dez mil habitantes, na região rarefeita, são de 4,91. Portanto, continuam 
importantes as doenças infectocontagiosas na estrutura epidemiológica regional.  
 Podemos, assim, afirmar que a região rafereita ainda não enfrenta os dilemas da transição 
demográfica, epidemiológica e de saúde, de maneira mais geral. Persiste ainda um perfil de saúde, 
condicionado pelas estruturas territoriais nacionais, locais e regionais, que requer cuidados básicos 
de saúde, mas também investimentos básicos em infraestrutura sanitária e sistemas técnicos que 
garantam a fluidez da população para os centros urbanos que concentram os serviços de saúde mais 
sofisticados. 
 
 
Conclusão 
 
 O esforço de análise que empreendemos para compreender a saúde a partir de uma 
perspectiva geográfica foi um grande desafio, uma vez imposta a necessidade de não perder de vista 
a totalidade. Os geógrafos têm feito grandes contribuições para a compreensão da saúde em si, 
assim como a saúde no território brasileiro. Entretanto, ainda há muito que ser feito. Considerando os 
argumentos destacados nesse trabalho, é possível afirmar que o desafio principal é compreender os 
impactos das enormes desigualdades brasileiras na saúde das populações. No limite (e o que é 
recorrente no Brasil), a desigualdade socioeconômica e suas manifestações territoriais podem 
representar não só viver em péssimas condições de saúde, mas, sobretudo, viver menos, ou seja, ser 
condenado a uma existência muito mais curta. Compreender a saúde através da abordagem 
geográfica implica tomá-la em sua totalidade para oferecer uma explicação convincente de suas 
características no Brasil que fundamente propostas válidas de intervenção política e coloque como 
valor o princípio da solidariedade nacional que objetive uma distribuição da riqueza nacional, dos 
recursos e da cidadania de maneira mais equilibrada. 
 Para isso, é preciso lançar mão de uma teoria explicativa do espaço geográfico que permita a 
compreensão da saúde como espaço geográfico, da linguagem cartográfica que comunique as 
enormes concentrações de recurso no território brasileiro e ao mesmo tempo permita levantar novos 
elementos para a pesquisa e para uma intervenção pública válida que vá ao encontro de uma melhor 
condição de vida para os brasileiros. Por isso, nossa defesa é que a produção cartográfica esteja 
baseada numa teoria explicativa do espaço, que permite enxergar os fenômenos particulares como 
manifestações no movimento da totalidade. Por isso, talvez a melhor expressão para isso seja 
“geocartografia”. Trata-se de uma cartografia que procura explicar o mundo para o homem, que não 
se detenha apenas na tarefa de localização. 
 O exercício que fizemos aqui nos permitiu enxergar a existência de três brasis, com 
características geográficas e de saúde muito diferentes, mas que estão relacionadas por uma base 
territorial comum, o território da nação, onde podemos nos pretender cidadãos. Cada uma das três 
regiões definidas, ainda que de modo arbitrário, para a realização de uma análise comparativa, 
levanta muitas questões específicas nas escalas regional e local, dependentes da estrutura territorial 
total, para novas pesquisas. O acirramento das desigualdades econômicas, por exemplo, na 
Amazônia Ocidental, quando verificou-se uma melhora geral no quadro de vida dos brasileiros na 
primeira década do século XXI. A forte ampliação da incidência de doenças crônico-degenerativas em 
regiões do agronegócio que, em princípio, não condiz com o quadro de envelhecimento da população 
local. A constituição de um setor de alta tecnologia médica que ao se disseminar no território, por um 
lado, amplia a interdependência dos lugares e a subordinação da saúde pública e dos médicos 
liberais a agentes hegemônicos do setor da saúde e do mercado financeiro de prestação de serviços 
e securitização. A dificuldade de instalação e operação desses equipamentos fora da região 
concentrada, pois as redes técnicas não são capazes de suprir integralmente e com qualidade as 
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necessidades que envolvem esses objetos sistêmicos. O avanço tecnológico na área da saúde aliado 
ao envelhecimento populacional e a mudança do perfil epidemiológico, tende a aumentar 
substancialmente os custos da saúde pública. 
 São essas algumas das questões complexas que a abordagem geográfica e geocartográfica 
levantam, muito pertinentes para a saúde pública no Brasil, que a geografia pode ajudar a 
compreender. 
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Resumo 
A cartografia pode ser um instrumento valioso ou perigoso em pesquisas e no processo de tomada de 
decisões. Um mapa pode localizar, informar, monitorar e subsidiar a análise, para citar algumas 
funções. Contudo, pode também confundir, enganar, dissimular ou desinformar. Ao cartografar, erros 
e/ou mentiras ocorrem involuntariamente ou intencionalmente. Diante disso, o objetivo deste artigo é 
debater a mentira com mapas na Geografia da saúde, demonstrando como bases de dados, técnicas 
e metodologias podem mentir. Foram utilizadas as bases de dados de casos de leishmaniose visceral 
americana (LVA) no estado de São Paulo, Brasil, do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação) e do CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica). Estes dados foram georreferenciados e 
foi aplicado técnicas de análise espacial. Elaboramos mapas diferentes de acordo com a origem dos 
dados. Também apresentamos três métodos distintos para classificação na produção de mapas 
coropléticos em séries temporais, demonstrando como o fenômeno aparece de forma diferenciada 
em cada um deles. Não é nosso objetivo apontar o melhor método, mas destacar as especificidades, 
vantagens e limitações de cada um, sendo função do pesquisador adequar as necessidades e o 
processo de mapeamento às características de cada do fenômeno ou problema em estudo. No 
cartografar, o ato de mentir é, muitas vezes, inevitável. Não obstante, o mapeador precisa 
estabelecer aproximações melhores possíveis da realidade, o que exige bom senso e compreensão 
do problema analisado. Propomos uma leitura crítica em que o mapeador deve conhecer o fenômeno 
de estudo e ter critério científico, cartográfico e estatístico. 
 

Palavras-chave: Cartografia. Mentira. Dados. leishmaniose visceral americana (LVA). 
 
 

Abstract 
Cartography can be a precious or danger instrument in research and decision-make. A map can 
localize, inform, monitor and analyze. Nonetheless, also it can confuse, trick or dissemble. In mapping, 
mistakes or lies occur involuntarily or intentionally.  Thus, the aim of this paper is to debate lies with 
maps in health geography, demonstrating how database, techniques, and methodologies lie. To this, 
we use the visceral leishmaniasis cases in human in São Paulo state, Brazil, the database from 
SINAN (Notifiable Disease Information system) and CVE (Epidemiologic Surveillance System) source. 
We georeferenced this data and applied spatial analysis techniques to represent the phenomena. 
Thereby, we generated different maps to show the data source spatially throw the notification. We also 
present three methods to classify choropleth maps in temporal series, demonstrating how the 
phenomena appear in distinct ways. It is not our intention to point the better method, but highlight the 
specificities, advantages, and limitations each one. The researcher has to adapt the needs of the 
phenomenon and its representations. To lie is, often, unavoidable. Nevertheless, the mapmaker needs 
light lies. We propose a critical reading, where the researcher must know the phenomenon and must 
to have cartographic and statistical criteria. 
 

Keywords: Cartography. Lie. Data. visceral leishmaniasis (VL). 
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Introdução 

 
Por cartografia considera-se neste trabalho o processo de mapeamento e elaboração de 

mapas
199,

, sejam eles analógicos ou digitais. Assim, a cartografia coexiste na intersecção de três 
esferas: ciência, técnica e arte (MENEZES; FERNANDES, 2013). É ciência, pois funda-se em teorias, 
modelos, sistemas e formas de representação da Terra e do espaço para representar fenômenos. É 
técnica porque contém um conjunto de regras e procedimentos específicos para representar tais 
fenômenos. E é arte por ser subjetiva, tendo o mapeador liberdade para expressar suas 
representações de acordo com as características do fenômeno analisado e a melhor possibilidade de 
aproximação da realidade. 

Nessa tríade, destacamos o mapeador como personagem responsável por conhecer o 
fenômeno, deter as técnicas e criar a arte, ou assim o deveria ser. O mapeador é o fazedor de mapas 
e esta atividade é de suma importância, haja vista as consequências de se mapear. Um mapa pode 
ser um instrumento a ser utilizado a favor das pesquisas, análises e decisões. Ele é utilizado para 
localizar, informar, descrever, orientar, monitorar e denunciar, auxiliando o tomador de decisões. Por 
outro lado, estas ações também podem ser realizadas de maneira contrária, servindo para confundir, 
enganar, dissimular ou desinformar. Um mapa é um instrumento tão valioso quanto perigoso, 
dependendo das intenções e dos fins a que se destina. Desta forma salientamos que o mapa, longe 
de ser considerado algo neutro de intenções e equívocos, se constitui enquanto uma construção, 
histórica e socialmente determinada e passível de erros e ideologia. No processo de mapeamento, 
nem sempre o mapeador tem em mente as vicissitudes inerentes ao processo de se mapear, 
tampouco aos perigos a que está exposto. Algumas situações são inevitáveis. Outras, devem ser 
evitadas tanto quanto for possível. É o que trataremos neste artigo.  

Quando fazemos mapas estamos diante de situações que definiremos aqui como mentiras. 
Fazer mapas é um ato de mentir, como afirma (MONMONIER, 1991). O autor destaca atos de 
mentiras no processo de mapeamento, que podem ser entendidos como: 1) Representação do 
espaço geográfico, 2) Inconsciência do mapeador e 3) Intencionalidade do mapeador. Estes atos 
ocorrem em quaisquer fenômenos a serem representados.  

Devemos entender o mapa enquanto um modelo aproximado de representação o espaço 
geográfico, e como um modelo, ele deve simplificar e selecionar os elementos que serão 
representados para propiciar uma leitura mais acurada dos fatos. Esse ato de seleção de variáveis, 
elementos e processos que serão incorporados no mapa, por si só, já constitui numa postura do 
mapeador. Assim, a forma de representação gráfica de variáveis quantitativas e qualitativas, a 
estruturação de classes de dados e o agrupamento, a escala e a simplificação devem ser feitas de 
forma consciente.   

Na geografia da saúde isso não é diferente. Cartografa-se para identificar e monitorar 
doenças, áreas de risco, alocar recursos, definir estratégias e ações, definir espaços vulneráveis e 
susceptíveis, desigualdades, construir melhores caminhos, promover a acessibilidade (MEADE; 
EMCH, 2010), representar realidades vividas, invisibilidades, existências, resistências, enfim, para 
prevenir e promover saúde. Assim, na geografia da saúde, o processo de mapeamento se faz 
intrínseco às decisões, perpassando todos os atos de aproximações e distanciamento da realidade. 
Deparamo-nos com ausência de informações, banco de dados inconsistentes, confusão na origem 
dos dados a serem mapeados (notificação por residência, lugar de notificação ou local de provável 
infecção), o problema de unidade de área modificável (modifiable areal unit problem), escala, 
unidades de agregação espaço-temporal dos dados, questões políticas, limitação dos recursos, 
resistências, para citar alguns entraves que, por sua vez, podem ser entendidos como mentiras ou 
suscitá-las. 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo é discutir a mentira com mapas na geografia da saúde, 
demonstrando como bases de dados, técnicas e metodologias podem confundir, persuadir, dissimular 
e enganar, intencionalmente ou de forma inconsciente. Para isso, tratamos o estudo da 
representação dos casos de leishmaniose visceral americana (LVA) notificados em duas bases de 
dados organizadas distintamente: SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e o 
CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac”). Os dados dos casos de LVA 

                                                           
199 Não faremos distinção entre carta, planta e mapa. Ao que nos interessa amplamente na Geografia, 

adotaremos, para quaisquer formas de representação do espaço geográfico, o termo mapa. 
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foram georreferenciados e aplicou-se técnicas de análise espacial para representação do problema 
em discussão.  

Demonstramos as mentiras com mapas sobre dois pilares: i) a escolha de base de dados e ii) 
os procedimentos metodológicos utilizados. Em i), demonstraremos como a representação de 
diferentes bases de dados, de um mesmo fenômeno (casos de LVA no mesmo período), podem 
apresentar produtos espaciais diversos. Em ii) aplicaremos três métodos distintos para representar 
uma série temporal, esclarecendo as diferenças entre eles. 

Não é nossa intenção apontar o método ideal para representar um fenômeno, mas gerar 
reflexões acerca das inúmeras mentiras geradas no processo de mapeamento, além de iniciar um 
debate acerca da suposta neutralidade científica do mapa e a necessidade de uma leitura crítica dos 
mesmos. Também propomos repensar os mapas que temos produzido, partindo das reflexões aqui 
propostas, em que o pesquisador deve atentar a origem dos dados, bem como as opções 
metodológicas empregadas nesse contexto. Esse é o ponto de partida para mapas com menos 
mentiras, detalhando nos estudos as opções feitas pelo mapeador que levará a interpretações e 
análises promissoras.  

Desse modo, este artigo está organizado em quatro seções além desta introdução. Na 
primeira, é apresentado o que queremos dizer com as mentiras com mapas. Na segunda, esboçamos 
os materiais e métodos, explanando o que é a LVA, destacando as duas bases de dados analisadas 
e demonstrando os procedimentos metodológicos e suas mentiras a partir da escolha de métodos. Na 
terceira seção apresentamos os resultados mapeando os casos da doença por meio de banco de 
dados distintos e com a aplicação de diferentes métodos. Por fim, na quarta, salientamos os 
principais pontos a serem considerados nessa discussão. 

 
 

A cartografia e a mentira com mapas 
 

Conforme afirma Monmonier (1991), todo princípio cartográfico envolve mentiras
200

. Nem 
sempre essa mentira se traduz em algo ruim, e muitas vezes é inerente ao processo de mapeamento, 
sendo, portanto, necessário. Um bom mapa, preciso, acurado, esteticamente bonito, que transmite a 
informação geográfica de maneira confiável e condizente com a realidade, está repleto de mentiras 
(MONMONIER, 1991). Ocorre que, algumas vezes, em alguns mapas, estas são indevidas. O mesmo 
autor faz uma distinção entre elas, podendo ser pequenas

201
 ou nefastas.  Há que diferenciá-las. 

Destacamos três grandes grupos de origem das mentiras apontadas ao longo dos capítulos 
escritos por Monmonier em seu livro “How to lie with maps”. O primeiro versa sobre o fato de 
representarmos o espaço geográfico. Qualquer mapa é uma redução, um modelo, e não constitui a 
totalidade.  Somente o fato de representarmos a superfície da Terra, que é tridimensional, para uma 
forma bidimensional, torna-se uma mentira. Contudo, essa é uma pequena mentira que, por sua vez, 
é necessária a função do mapa, haja vista a necessidade da representação do espaço e dos 
fenômenos. Nessa vertente também podemos considerar os problemas de distorções dos mapas: 
escala cartográfica (simplificação e generalização), projeção (área, distâncias, formas e ângulos) e 
simbologia (baseados na semiologia gráfica). 

No segundo e no terceiro grupo se destaca os erros do mapeador com mentiras, intencionais 
ou não, por ignorância, ganância, ideologias ou malícias (MONMONIER, 1991). No segundo grupo os 
erros são o resultado da ignorância ou falta de supervisão, desta forma, constituem processos 
inconscientes. Cartografar, por ser um processo complexo, agrega caminhos e escolhas os quais 
podem não ser conhecidos. Exemplifica-se a escolha dos dados, das técnicas, entre outros. Já no 
terceiro grupo as mentiras são intencionais. Tem-se plena consciência do erro, mas é a única escolha 
ou, ainda, é um erro dissimulado ou assumido. Destaca-se mapas com fins políticos-ideológicos, de 
logística e alocação de recursos e de propaganda e marketing, para citar alguns exemplos.  

Pensando nos erros de um mapa, um mapeador deve ter consciência que mapear não é uma 
atividade simples. A cartografia exige rigor na elaboração de seus produtos, desde seu o início, nos 
sistemas de aquisição de dados, sistemas de projeções e coordenadas empregados, na escolha de 
bases cartográficas, passando pelo processo de escolha de escalas, simbologias e elementos, 
generalizações, reduções, simplificações (MENEZES; FERNANDES, 2013). Uma vez que estes 
parâmetros não são atendidos adequadamente às exigências do fenômeno (dos quais quer se 
conhecer melhor e elaborar análises) e das geometrias, gera-se erros, tornando a informação 

                                                           
200 Entendemos como mentiras o fato de não ser a realidade, de possuir limitações técnicas e erros, 

intencionais ou não. 
201 Tradução nossa. White lies: mentiras leves, mentiras pequenas, entre outras. 
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imprecisa e até mesmo perigosa. Também é necessário rigor na comunicação para entendimento e 
interpretação de quem o lê. 

Quando os dados já foram inseridos em um Sistema de Informação Geográfica (SIG), cabe à 
escolha adequada das técnicas a serem aplicadas (FERREIRA, 2014). Não é porque os dados são 
processados em um software que a informação representada é correta. Precisa-se ter clareza dos 
parâmetros, bem como conhecer a realidade do fenômeno para defini-los de maneira eficiente. 
Assim, ao se selecionar o número ideal de classes (de acordo com o fenômeno, a variação e a 
distribuição da frequência), deve-se ter em mente o que se quer representar, se há a necessidade de 
comparação numa série de dados, se o comportamento destes responde ao método selecionado, 
entre outros fatores que permitam uma comunicação sem ruídos e uma análise que não seja 
tendenciosa.  

Não ter conhecimento destes passos é deficiência na alfabetização cartográfica. Do mesmo 
modo, não manter rigor das técnicas cartográficas quando se sabe, é ser vítima do acaso ou assumir 
a malícia em seu uso errôneo.  

Também podem ocorrer erros ao se selecionar base de dados. Dados podem ser imprecisos 
e duvidosos em suas ocorrências e na forma como são notificados. Podem apresentar problemas na 
digitação, disponibilização e publicação, gerar confusão no momento do tratamento e sua 
transformação em informação, que se não percebidas e destacadas pelo mapeador, pode não ser 
interpretada pelo leitor do mapa.  

Especialmente no estudo de doenças, é comum a notificação de casos em município onde 
não foram os locais de provável infecção, assim como também é comum a confusão entre notificação 
por local de residência e local de notificação, sem entender para que servem cada um desses dados. 
Os dados geram informações completamente diferentes que se não consideradas, são grandes 
mentiras. Em se tratando do nexo geográfico das doenças infectocontagiosas, em que o espaço e 
tempo são imprescindíveis para a análise, confundir o local de notificação com o de provável 
infecção, ou mesmo de residência, incorre em mentiras. O princípio da localização é a chave que 
permite compreender processos, extrair o geográfico e compreender os determinantes 
socioambientais.    

Ademais, o grande volume de dados e informações espaciais e a facilidade de gerar mapas 
no século em que vivemos torna a atividade de mapeamento mais complexa, de tal forma que 
podemos denominar o a fase atual de neocartografia. A nova cartografia vive a globalização e está 
apoiada nas mídias e na internet (FREITAS, 2014). Assim, possibilita a democratização das técnicas, 
da cartografia e dos mapas. Qualquer pessoa, conhecendo ou não padrões e rigor cartográfico pode 
produzir um mapa. Por outro lado, a variedade e qualidade, dos produtos torna muitos deles 
questionáveis, considerando o rigor científico, as questões políticas e os interesses e intenções.  

Dessa forma, o mapa requer critério, rigor e consciência em sua criação, e também uma 
interpretação crítica em sua leitura. É necessário uma leitura dos mapas a partir de uma cartografia 
geográfica crítica (GIRARDI, 2008), partindo da desconstrução do mapa (HARLEY, 1989). O mapa 
precisa ser lido nas entrelinhas, como em um texto. Precisamos repensar a natureza dos mapas em 
diferentes perspectivas, atentando para fenômenos, para os silêncios e omissões, para as 
contradições e para as mentiras (in)conscientes. Desconstruir um mapa se torna uma atividade de 
desvendar as mentiras, diferenciar as necessárias das indevidas. Por isso, essas mentiras devem ser 
analisadas e evitadas tanto quanto for possível. 

    
 

Materiais e Métodos 
 

O objetivo deste artigo é discutir como se mente com mapas na Geografia da saúde, 
demonstrando como bases de dados, técnicas e metodologias confundem, persuadem, dissimulam e 
enganam, intencionalmente ou de forma inconsciente. Acredita-se que ao expor essas mentiras pode-
se contribuir com a melhoria da qualidade da informação cartográfica e das análises feitas por 
geógrafos da saúde. 

Utilizou-se o estudo dos casos de leishmaniose visceral americana (LVA) no estado de São 
Paulo numa perspectiva de análise espacial para exemplificar algumas mentiras possíveis de serem 
evitadas. A Figura 1, abaixo, demonstra a localização da área de estudo. São apresentadas duas 
bases de dados organizadas distintamente: o SINAN (Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação) e o CVE (Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac”). Estes dados, 
por sua vez, são georreferenciados e são elaboradas análises espaciais para representação das 
mentiras em discussão.  
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Figuras 1: Localização da área de estudo  

 
 

Leishmaniose visceral americana: bases de dados do SINAN e do CVE  
 
A leishmaniose visceral (LV) é uma doença causada pela transmissão de parasitos por 

vetores infectados com protozoários do gênero Leishmania (BRASIL, 2014; CDC, 2016). É uma 
zoonose que pode ser fatal quando não há diagnóstico e tratamento adequados (ALVAR; YACTAYO; 
BERN, 2006; BRASIL, 2014). No Brasil, é uma doença endêmica, denominada leishmaniose visceral 
americana (LVA), considerada grave devido suas altas taxas de letalidade e pela magnitude e sua 
forte difusão espacial (BRASIL, 2013). 

Conforme preconiza o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), os casos de LVA são notificados 
compulsoriamente pelos municípios, ou seja, quando ocorre um caso, torna-se obrigatório sua 
notificação no Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Estes dados estão disponíveis online na 
base de dados nacional do sítio do SINAN <www.datasus.gov.br/>. Os dados são coletados pela 
unidade de saúde, que investiga e faz o diagnóstico, repassando para as secretarias municipais, que 
os consolida nos municípios enviando-os para estados e a união.  

No estado de São Paulo, além dos dados disponíveis no SINAN, encontramos uma base de 
dados de LVA disponível pelo serviço do Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) 
(www.cve.saude.sp.gov.br). Contudo, os dados variam quanto aos locais de notificações por 
município. Se atentarmos para a fonte dos dados, ambos, SINAN e CVE, fazem parte do Sistema 
Nacional de Agravos de Notificação, mas, há divergência no local de notificação dos casos. 

No caso do SINAN, quando os dados são tabulados para estatísticas, há a opção de 
escolher os notificados por município de residência do paciente, por município de notificação (onde a 
unidade de saúde que notificou a doença está localizada), e ainda por provável local de infecção 
(município onde provavelmente ocorreu a interação com o patógeno) tendo como fonte o Ministério 
da Saúde/SVS SINAN Net. Já no caso dos dados disponíveis pelo CVE, que faz parte do SINAN, 
divulgam os casos, já agrupados, apenas por dos por LPI (Local de Provável Infecção). 

Se considerarmos o histórico epidemiológico do estado de São Paulo, conhecermos o 
fenômeno de estudo, e quisermos mapear a ocorrência da doença, sabemos que é mais coerente 
que se trabalhe com os dados do CVE. A base de dados do SINAN Net apresenta incongruências, 
como duplicados e erros de digitação. Ao selecionar a opção de casos notificados por município de 
residência pode ser que o paciente tenha sido infectado em outro município diferente de onde reside. 
De outro modo, ao selecionar a opção de município de notificação, pode ser que o caso tenha 
ocorrido no município de residência do paciente, porém notificado em outro. No atual período de 
extrema fluidez em que vivemos, é confuso e incerto escolher entre essas duas opções, dependendo 
do objetivo que se quer mapear, pois ambas apresentarão dúvidas quanto o verdadeiro local de 
ocorrência. Por isso, quando há a opção de se escolher uma base que disponha de LPI para mapear 



 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1116 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
ocorrência de infecção, é uma alternativa, pois nela se investigam características epidemiológicas e o 
histórico da doença e do caso, buscando aproximações e maior confiabilidade. Todavia, às vezes, 
esta opção não está disponível. Além disso, o mapeador pode não estar interessado nos dados, ou 
saber o que estas informações significam, apenas gerando produtos cartográficos sem dar 
importância a origem e confiabilidade facilmente disponíveis.  

 
Procedimentos metodológicos que mentem: métodos de classificação  

 
Uma vez que os dados foram inseridos em um Sistema de Informação Geográfica

202
, as 

mentiras se tornam mais fortes conforme a escolha dos procedimentos metodológicos. Isto posto, 
exemplificaremos como os métodos selecionados para elaboração de mapas de círculos 
proporcionais e mapas coropléticos mentem.  

A forma de representação e o fatiamento das classes dos dados modificam a forma de 
visualização, análise e interpretação de um conjunto de dados, confundindo e prejudicando 
comparações no tempo e no espaço em análises de uma doença. 

Convencionalmente os dados absolutos devem somente ser representados com círculos 
proporcionais, pois não são relativizados, não permitindo representar relações. Entende-se que a 
transcrição gráfica para valores absolutos seja a variação de tamanho (quanto maior alguma coisa 
maior é o símbolo), não permitindo agrupar por classes, que convenciona e compara fenômenos de 
intensidade semelhante. Os dados relativos devem ser apresentados em mapas coropléticos 
(BERTIN, 1980)   

Existem muitos métodos para se definir o número de classes em mapas. A estatística 
considera o número ideal de classes na distribuição de frequência de dados, contudo, na elaboração 
de mapas, cabe reflexão, sensatez e critério para se selecionar o método que melhor se ajustar ao 
fenômeno e aos objetivos da pesquisa. Cada fenômeno apresentará um comportamento, portanto, 
compete ao pesquisador escolher aquele que julgar mais adequado. 

Entre os métodos mais notórios utilizados para classificação e construção de legenda de 
mapas, sobretudo em Sistemas de Informação Geográfica, destaca-se: i) método manual; ii) método 
de intervalos definidos; iii) Método de intervalos iguais; iv) método quantil; v) método de quebras 
naturais (Jenks); vi) método de intervalos geométricos e; vii) método desvio padrão. 

No i) método manual, como o nome já o descreve, os dados são distribuídos conforme o 
pesquisador interpreta o fenômeno e dispõe os valores. Pode-se definir manualmente quebra de 
classes e o alcance que for apropriado (ESRI, 2016), não havendo necessidade em fixar mesmo 
intervalo, valores ou frequência dos dados. É o método que permite maior liberdade, levando a dois 
extremos: o mapeador pode manipular os dados de forma favorável, entendendo as necessidades e 
ajustes ao fenômeno proposto, produzindo um mapa preciso, ou forçá-los a representar uma 
realidade inventada, ou seja, uma mentira, criando rótulos favoráveis aos seus objetivos. 

O ii) método de intervalo definido define um tamanho de intervalo específico para uma série de 
classes com um mesmo valor de alcance, tendo o número de classes em função disso (ESRI, 2012). De 
forma semelhante, o iii) método de intervalos iguais, baseia-se no fatiamento da série de dados da 
variável em classes de valores com larguras iguais, ou seja, divide o alcance dos valores nos mesmos 
tamanhos subdivididos (FERREIRA, 2014). Considera-se a amplitude dos dados e se escolhe o número 
de classes, tendo a quebra dos dados automática, como consequência. Em ii), todo intervalo definido 
terá intervalos iguais, mas os intervalos iguais em iii) não são definidos, ou seja, no primeiro, define-se o 
tamanho do alcance dos dados, e em decorrência se terá o número de classes, enquanto que no 
segundo, define-se o número das classes, desconhecendo, a priori, qual será o tamanho do alcance. 
Todo intervalo definido é intervalo igual, mas o intervalo igual não é intervalo definido. 

No iv) método quantil, cada classe contém aproximadamente o mesmo número de unidades 
geográficas incluídas. Por este método, quatro classes é intitulado método quantil, cinco classes, 
quintil; seis classes, sextil.  Não é recomendável utilizar classes inferiores a quartil e superior a sextil 
(FERREIRA, 2014). Neste método não há classes vazias, tampouco classes com muitas ou poucas 
feições geográficas. O método atribui um mesmo número de valores de dados para cada classe 
(ESRI, 2016). Por agrupar a mesma quantidade de feições, dados muito diferentes podem cair em 
uma mesma classe, pois não considera a quebra, logo, modificar a quantidade de classes pode ser 
um mecanismo de ajuste. 

                                                           
202 Definiu-se SIG pois é a forma mais utilizada nos dias atuais, mas qualquer método aplicado em uma SIG 

poderia ser realizado manualmente, ainda que com limitações de processamento, mas chegando aos mesmos 
resultados.  
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Os quatro métodos supracitados (i, ii, iii e iv) sofrem interferências diretas do pesquisador. 

Isso ocorre quando este escolhe o alcance das classes ou quando escolhe a quantidade de unidades 
de observações que serão incluídas em cada classe (FERREIRA, 2014). Os próximos métodos 
apresentados, v, vi e vii, podem eliminar, em partes, essa interferência subjetiva nos dados. 

O v) método quebras naturais (Jenks), ou Natural Breaks Jenks, faz agrupamentos naturais 
dos dados. O método agrupa os valores similares e maximiza as diferenças entre as classes, tendo 
os limites estabelecidos onde há diferenças consideráveis entre os valores dos dados (ESRI, 2016). A 
identificação desses limites é feita a partir de uma ordenação crescente dos valores da variável em 
um diagrama de frequência de valores, tendo a quantidade de classes e o tamanho dos intervalos 
definidos posteriormente a construção do diagrama (FERREIRA, 2014). À vista disso, considera a 
semelhança entre os valores, respeitando o escalonamento dos dados. Contudo, não é indicado para 
comparar vários mapas criados a partir de informações distintas. 

De forma paralela, o método intervalo geométrico cria quebras de classes baseado em uma 
série geométrica. O coeficiente desse classificador pode mudar uma vez para otimizar o alcance das 
classes, até o seu inverso. Os intervalos geométricos são criados ao minimizar a soma dos 
quadrados do número de elementos de cada classe, garantindo que cada alcance delas tenha 
aproximadamente o mesmo número de valores e que a mudança entre os intervalos seja consistente. 
Este método é uma combinação entre os métodos iii), iv) e v) (ESRI, 2016). 

Já o método desvio padrão calcula o valor médio e o desvio padrão dos dados. O desvio 

padrão (σ) mostra, para cada valor da distribuição, o seu afastamento em relação à média aritmética, 
ou seja, é possível saber o quão diferente é cada valor individual em relação a tendência central de 
toda a distribuição (FERREIRA, 2014). O método separa as classes em iguais alcances que são a 
proporção do desvio padrão, normalmente em intervalos de 1, ½, 1/3, ¼ do desvio padrão, utilizando 
valores médios e o desvio padrão da média. O quadro 1 demonstra sinteticamente os métodos 
apresentados, suas vantagens, limitações e exemplos de representações.  

 

Quadro 1: Métodos de classificação de mapas. 
 Número de 

Classes 

Quebra entre as 

classes 

Vantagens Limitações Exemplos  

i) método 

manual 

 

 

Flexível. Alcance igual ou 

diferente. 

Liberdade para 

escolher o 

momento da 

quebra. 

Flexibilidade ao 

mapear, 

permitindo 

arranjos 

necessários para 

adequação as 

exigências do 

fenômeno. 

Interferência 

direta do 

pesquisador. 

Gera 

desconfianças e 

incertezas 

quanto 

confiabilidade 

das informações 

geradas.  

Representação 

de qualquer 

fenômeno.  

ii) método  

intervalos 

definidos 

 

 

Fixa. 

Baseadas no 

tamanho do 

valor do 

intervalo 

definido. 

Alcances iguais, 

em função da 

escolha do 

intervalo definido 

(alcance). 

Mapa harmônico, 

com número de 

classes iguais. 

Permite que se 

defina o valor do 

alcance quando se 

conhece o 

fenômeno. 

Comparações em 

séries temporais 

 

Interferência 

subjetiva do 

pesquisador. 

Pode não 

representar o 

escalonamento 

natural da série 

de dados. 

Possibilidade de 

existir classes 

nulas. 

Dados muito 

diferentes 

podem cair na 

mesma classe. 

Comparações 

entre mapas 

com dados 

conhecidos, por 

exemplo, 

temperatura. 

Possibilita uma 

análise de série 

temporal. 

iii) método 

intervalos 

iguais 

 

Flexível. A 

escolha do 

número de 

classes define 

Alcances iguais em 

função do número 

de classes 

escolhido. 

Mapa harmônico, 

com número de 

classes iguais. 

Comparações em 

Interferência 

subjetiva do 

pesquisador. 

Pode não 

Comparações 

entre mapas 

com dados 

conhecidos, por 
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a quebra, com 

alcances 

iguais (mas 

não definidos 

diretamente). 

séries temporais 

 

representar o 

escalonamento 

natural da série 

de dados. 

Possibilidade de 

existir classes 

nulas. 

Dados muito 

diferentes 

podem cair na 

mesma classe. 

exemplo, 

temperatura. 

Possibilita uma 

análise de série 

temporal. 

iv) método 

quantil 

 

 

Fixa: quatro 

(quartil), cinco 

(quintil) ou 

seis (sextil).  

 

 

Alcances 

diferentes. 

Modifica-se em 

função do número 

de unidades 

geográficas 

incluídas. Cada 

classe terá 

aproximadamente 

a mesma 

quantidade de 

dados.  

Mapa mais 

harmônico. Não 

deixa classes sem 

dados, ou com 

muitos dados ou 

vazias, pois elas 

têm 

aproximadamente 

as mesmas 

quantidades de 

dados 

Interferência 

subjetiva do 

pesquisador. 

Pode não 

representar o 

escalonamento 

natural da série 

de dados.  

Dados muito 

diferentes 

podem cair na 

mesma classe – 

isso é, 

minimizado 

moldando o 

número de 

classes dentro do 

recomendável. 

Dados 

distribuídos 

linearmente 

v) método 

natural 

breaks 

(Jenks)  

 

 

Fixa, definida 

após a 

construção do 

diagrama de 

frequência 

dos dados. 

Alcances 

diferentes. 

Considera as 

agrupações 

naturais dos dados, 

maximizando as 

diferenças entre as 

classes. 

Representa o 

escalonamento 

natural da série 

de dados, 

agrupando-os 

quanto a 

semelhança. 

 

Há limitações 

para 

comparações 

entre mapas 

(séries 

temporais) com 

dados muito 

diferentes. 

 

Representação 

de um 

fenômeno em 

um mapa (sem 

séries 

temporais). 

vi) método 

intervalos 

geométrico

s 

 

 

Fixa, definida 

após a 

construção do 

diagrama de 

frequência 

dos dados. 

Alcances 

diferentes. Baseado 

na série 

geométrica. Muda 

os coeficientes para 

otimizar o alcance 

das classes 

Cria um 

equilíbrio entre as 

mudanças 

ressaltadas nos 

valores centrais e 

nos valores 

extremos 

Pode não 

representar a 

realidade dos 

dados, 

modificando-se 

para suavizar as 

quebras 

Dados 

contínuos.  

vii) 

método 

desvio 

padrão 

 

 

Fixa. Os 

limites de 

cada classe 

são as 

proporções 

do desvio 

padrão dos 

valores dos 

dados 

Alcances 

diferentes.  

Baseado na 

distância até a 

média de toda a 

série de dados. 

Método que 

melhor considera 

a distribuição 

estatística da 

variável. Mostra 

as distorções 

locacionais de 

algumas unidades 

espaciais em 

relação à média 

regional. 

Como está 

focado no desvio 

padrão, não 

representa os 

valores dos 

dados, mas os 

cálculos de 

média e desvio 

padrão deles. 

Representação 

de fenômenos e 

modificações 

que variam em 

relação à média. 
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O pesquisador, ao classificar um dado, precisa escolher um desses métodos, ou pode 

apresentar uma combinação de dois ou mais destes. Não obstante, qualquer alteração ou 
combinação, será considerada a escolha do método manual

203
. É importante destacar que os 

softwares disponíveis na entrada de dados, geralmente definem um método padrão (default)
204

 para a 
entrada de dados. Se o mapeador não o alterar, pode gerar um mapa com um método que não seja 
adequado a representação do fenômeno. 

Por fim, uma última mentira relativa à organização de classes é a questão do valor zero para 
dados agregados. O mapeamento de fenômenos relativos à saúde, especialmente das doenças 
infecto-parasitárias, tem como objetivo analisar, entre outras coisas, a sua distribuição espacial, 
extensão, intensidade, localização e os determinantes que incidem sobre ela. Se inserirmos na 
legenda uma classe que mistura o valor zero (ausência do fenômeno ou do seu registro), com valores 
positivos (ocorrência do fenômeno e seu registro), estar-se-á mentindo quanto à sua espacialidade. A 
classe com o valor zero deve ser separada das outras, uma vez que ausência de determinando 
fenômeno em uma dada área, por si só, possui uma natureza distinta, podendo ser um ‘silêncio 
epidemiológico’ (falta de identificação ou registro) ou falta de condições (locais e de conexão) que 
permitam o surgimento autóctone da doença. Desta forma, ao se misturar valores positivos com o 
zero comprometeremos a análise.  

 
 

Resultados 

 
A partir dos dados do SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) e do CVE 

(Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre Vranjac”), elaboramos mapas que representam 
os casos de leishmaniose visceral americana (LVA) de forma absoluta e de forma relativa, Figura 2 e 
3, respectivamente. Casos absolutos requerem representações em círculos proporcionais. Já os 
dados relativos, valores, pressupõem a variável representada em mapas coropléticos. Para isso, as 
relativizamos em porcentagens para que se adequassem a esse tipo de representação. 

Demonstramos diferentes formas para representar o fenômeno dos casos de LVA, 
ressaltando as diferenças em se mapear dados notificados por município de notificação ou por 
residência e por Local de Provável Infecção (LPI) (Figura 2). Também demonstramos como a seleção 
do método de classificação pode interferir no resultado do mapeamento (Figura 3).  

As questões supracitadas, referentes aos dados e ao método de classificação, elucidam as 
mentiras com mapas e o poder que eles têm. Para demonstrar como um mesmo dado (casos de LVA 
no mesmo período) pode ser diferente conforme a fonte, os separamos por município de notificação 
(SINAN) (Figura 2 A), por municípios de residência (SINAN) (Figura 2 B) e por LPI (CVE) (Figura 2 C). 
Verifica-se que os casos de LVA em (A) estão distribuídos no estado de São Paulo em quase todas 
as direções, exceto no sudoeste do estado. São 115 municípios que notificaram casos por município 
de notificação (17,82%) em relação ao total do estado (645 municípios). De maneira análoga, 
conforme se verifica em B), os casos de LVA por município de residência estão distribuídos próximos 
as mesmas áreas que os de A), mas somam 235 municípios (34,43%). As notificações por município 
de residência (B) aparecem em maior frequência comparados aos municípios por notificação (A). 
Também podemos interpretar que em (A) estão os centros de saúde que recebem as pessoas, 
principalmente nas cidades que centralizam sistemas de saúde como Presidente Prudente, Marília, 
Bauru, Araçatuba, Ribeirão Preto, entre outras.  

Se fizermos uma sobreposição, por análise booleana, dos municípios que notificaram casos 
de LVA por residência e por notificação no mesmo período (D), verificamos que são quase todos os 
municípios de (A), com exceção de Catanduva, que apresenta casos por notificação, porém não por 
residência (E). Por outro lado, há 120 municípios que notificaram LVA por residência, mas que não 
por município de notificação (F). Assim, podemos verificar diferença do banco de dados do SINAN 
para estas duas condições. Os dados notificados por municípios de notificação são superiores em 96 
casos (17.8%) do total de notificados (537 casos). Isso quer dizer que as informações da notificação 
são mais preenchidas por município de residência do que por município de notificação.  

Já os dados representados em C) são o quantitativo de LVA por municípios por LPI. Isso quer 
dizer que o CVE faz uma investigação epidemiológica buscando os locais mais prováveis de infecção 

                                                           
203 Exceto na escolha do intervalo geométrico, que é considerado uma combinação entre os métodos: iii) 

Intervalos iguais, iv) quantil e v) quebras naturais. 
204

 O ArcGIS define o método Natural Breaks Jenks como método default e o QGIS define o método intervalos 

iguais.  
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do paciente, considerando o município de residência, onde o paciente esteve que poderia ter se 
infectado e quais os locais endêmicos para a doença. Segundo essa investigação, há casos nas 
direções noroeste e oeste do estado, e não em todo o estado como aponta o SINAN (quando se 
mapea por município de residência ou notificação), representando 80 municípios com notificação 
(12.4%) no estado. (C) indica onde o paciente, de fato, se infectou com LVA. De tal maneira, estes 
dados são os mais coerentes e a melhor forma de se representar espacialmente a ocorrência da 
doença no estado de São Paulo.  

 Fazendo uma análise de (A), (B) e (C), poderíamos dizer que a combinação dos três 
demonstra que os principais centros de descoberta e atendimento para LVA estão em (A), mas que 
todas as pessoas do estado pegam a doença (B), e que a doença tem sido endêmica na porção 
próxima as notificações de (C).  

 
Figuras 2: Dados de casos de LVA no estado de São Paulo. Em A) e em B) a fonte de dados é o SINAN e em C) 

a fonte de dados é o CVE. Em D), em E) e em F) são apresentadas seleções por análises booleanas.   

 
 

 
Queremos destacar que não se trata de indicar que os dados em (A), (B) ou (C) estão 

errados, apenas representam origem de notificação diferente em cada uma de suas apreciações. 
Quando fazemos uso destes, devemos explicitar e entender como são compostos. 

Escolhemos para representar os diferentes métodos de classificação a base de dados de LVA 
do CVE. Queremos demonstrar que a escolha de métodos em séries temporais pode influenciar nas 
mentiras dos mapas tanto quanto as bases de dados, representando situações extremamente 
diferentes em cada uma das representações.  

Elegemos três métodos para exemplificar o mesmo fenômeno em uma série histórica: A) 
quebras naturais, B) intervalos iguais e C) manual (Figura 3). 

Séries temporais, qualquer que seja a natureza dos dados, são difíceis de serem 
representadas, pois vão sempre modificar os valores dos dados de um período a outro (nesse caso, o 
período definido são cinco triênios), modificando as legendas entre uma e outra representação.  
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Diante disso, destacamos que no método quebras naturais, em A), cada um dos triênios 
apresentou um comportamento de dados e, como esse método considera o escalonamento dos 
valores, agregando-os conforme a similaridade e maximizando as diferenças na quebra, cada um dos 
triênios vai apresentar um alcance diferente e uma legenda baseada no histograma individual de cada 
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triênio. Em A)i) a primeira classe é 0% (zero) e a segunda contém os valores entre 1,7 e 3,5%; já no 
segundo triênio, A)ii), a primeira classe vai de 0 a 1,5%, enquanto que a segunda vai de 2,2 a 6%. Ao 
compararmos estes valores, identificamos que os menos frequentes, representados pela cor azul, nos 
dois triênios A)i e A)ii, não são correspondentes. Vale ressaltar que isso se intensifica nas classes 
que são mais díspares, por exemplo a A)iii comparadas as demais (i, ii, iv e v). Por representar essa 
limitação na diferenciação dos dados com valores muito diferentes, esse método não é indicado para 
se comparar séries temporais, mas quando se considera cada triênio individualmente, é o método 
que melhor fatia os valores, baseado no comportamento da variável. Ao assumir o problema de 
diferenciação entre as séries e utilizar esse método para análises comparativas, jamais se poderá 
inserir apenas uma legenda. Cada conjunto de dados deve ter legenda própria baseada nas classes 
geradas para cada período.  

Para sanar um pouco este problema do comportamento dos dados, podemos fatiá-los em 
intervalos iguais (Figura 3 - B). Este método quebra os dados, independente de seus valores e 
comportamentos, em mesmos alcances. Por isso, ainda que não expressos em valores absolutos, em 
valores relativos apresentam classes quase idênticas entre os triênios (ver escalas em Figura 3 B) i, 
ii, iii, iv e v). Não obstante, por fatiar em alcances iguais na quebra, valores muito diferentes podem 
entrar na mesma classe, ou mesmo existir classes nulas, mascara-se alguns dados. Verifica-se em 
toda série temporal de (B) que algumas classes não aparecem no mapa, por exemplo, o amarelo em 
B) i, ii e iv. Portanto, visualmente, as representações podem ser limitadas e prejudicadas 
individualmente, não representando o comportamento dos dados, porém possibilitam uma 
comparação similar entre o conjunto de todos os triênios. 

Em C) (Figura 3), aplicamos uma combinação de métodos para adequação do fenômeno. 
Consideramos o triênio que tinha o valor mais alto de casos de LVA para servir de base para moldar 
os demais. Sendo assim, escolhemos o método de intervalos iguais e definimos os alcances de 
acordo com C) iv, tendo todos os outros as mesmas quebras de classes para igualar as escalas de 
comparação.  

De acordo com (C), esse procedimento é interessante, pois podemos pensar em um valor 
que é considerado máximo para todo o período analisado, ou seja, em um triênio que teve poucos 
casos, o quanto ele representa comparado ao total do que já foi registrado historicamente? Por outro 
lado, se considerarmos grandes diferenças entre os valores, espacialmente estes dados podem não 
ser representados pelas classes, por exemplo, um triênio em que houve epidemia, destoando das 
outras representações da série que são mais estáveis; nessa situação, seria inviável apresentar tal 
análise, pois as classes sumiriam em função do comportamento dos dados muito diferentes, assim 
como ocorreu com o método B, comparados com o método A).  

 
 

Discussão 
 

Apresentamos aqui a questão da origem de dados e três tipos de métodos de classificação 
que podem modificar completamente as análises e interpretações. Não é nosso objetivo apontar qual 
é o melhor método para cada fenômeno, mas apontar vantagens e limitações encontradas, de modo 
a informar as diferenças existentes entre as vastas opções metodológicas, especialmente no contexto 
da neocartografia.  

Demonstramos neste artigo diversas formas de se mentir por meio de mapas. O mapa, de 
modo geral, traz implícito uma maior ou menor aproximação da realidade. Essa mentira vem desde 
as bases de dados, passando pelos métodos de escolha, até sua representação final, efeito de 
interpretações.  

Nas bases de dados, demonstramos como a escolha dos dados pode enganar. Um mesmo 
fenômeno, casos de leishmaniose visceral americana (LVA), é representado de forma diferente em 
uma base de dados de notificação nacional (SINAN - Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação) e em uma base estadual (CVE - Centro de Vigilância Epidemiológica "Prof. Alexandre 
Vranjac”). Ainda, demonstramos como a base nacional que apresenta os mesmos dados pode ter 
representações espaciais diferentes, uma vez que o dado é representado por município de residência 
do paciente ou por local de notificação da doença. Diante desse ponto, ao utilizar os dados mapeados 
por município de residência, estaríamos desconsiderando que a pessoa pode ter contraído a doença 
no local de trabalho

205
, em um município próximo, ou de passagem. Por outro lado, se notificados por 

                                                           
205 Isso também ocorre quando os dados são mapeados por endereço, local de residência. 



 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1123 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
local de notificação, a pessoa poderia estar somente de passagem no local, mas tê-la contraído no 
município de residência.  

Nos dias atuais, em que tempo e espaço foram encurtados e as pessoas circulam 
constantemente, é difícil fazer estas deduções sem uma investigação epidemiológica. Por isso, os 
dados notificados por LPI podem ser mais adequados para se mapear a ocorrência de doenças. 
Nada obstante, dificilmente o pesquisador se depara com dados disponíveis por LPI. 

Uma vez definida a base de dados, os métodos para elaboração dos mapas também podem 
enganar facilmente. Apresentamos como os diferentes métodos modificam a informação espacial. 
Quando há comparações em uma série temporal, o problema do método se intensifica, haja vista as 
diferentes escalas temporais entre os períodos representados.  

Não foi apresentado neste trabalho, mas mapas construídos por interpolações também são 
mentiras. Partindo de dados pontuais, por exemplo, total de casos uma doença, ou amostragens de 
uma variável regionalizada, a malha criada sob uma superfície de interpolação estima ou prediz 
fenômenos que não foram encontrados em todo o espaço, se baseando na informação pontual de 
entrada que extrapola essas informações para toda a área de estudo. Isso é uma mentira. Nessas 
análises normalmente são definidos parâmetros de distância e se o fenômeno não for profundamente 
conhecido, as mentiras são intensificadas. Esconde-se um pouco a seletividade espacial em 
detrimento da análise de intensidade.  

Quase sempre, em Sistemas de Informação Geográfica disponíveis, as opções de entrada e 
saída de dados padrões (default), produzem uma série de mentiras, pois o software não é capaz de 
identificar as características dos dados apresentados. Entende-os como números e não como casos 
de uma doença específica que apresenta determinado comportamento. 

Diante da banalização da informação, das técnicas e da produção de mapas
206

,  vivemos uma 
esquizofrenia ontológica da produção cartográfica, que também pode ser lida como um reflexo 
urgente da necessidade de se repensar a natureza dos mapas de diferentes perspectivas (HARLEY, 
1989). No século XXI, o que estamos produzindo cartograficamente? Temos feito mapas para ver ou 
mapas para pensar? 

Este trabalho traz algumas reflexões sobre as muitas mentiras com mapas. A interferência do 
pesquisador, direta ou subjetiva, leva a construção de produtos cartográficos poderosos, podendo 
informar, guiar, ensinar ou enganar, confundir e dissimular, seja por desconhecimento da origem dos 
dados, por falta de opções ao obtê-los, nos procedimentos metodológicos, enfim na produção de 
mapas, por ignorância ou ainda por malícia.  

Assim, propomos uma leitura da cartografia geográfica crítica (GIRARD, 2008), em que o 
mapeador deve conhecer o fenômeno de estudo e ter critério científico, cartográfico e estatístico. 
Deveria justificar a fonte e origem dos dados com atenção especial, porque, ao selecionar uma base 
de dados, tem que conhecê-la profundamente. A referência bem especificada é o ponto de partida 
para mapas com menos mentiras. Também deve ter senso para definir os parâmetros e métodos 
mais adequados aos fenômenos e àquilo que se quer comparar.  

Posterior a construção do mapa, a visualização e a interpretação, ou seja, a etapa pós-mapa, 
vai depender da qualidade do produto gerado. Para o geógrafo o mapa não é o fim, mas o meio, 
instrumento de análise, por isso, uma boa leitura depende de um bom mapa. E um bom mapa, 
elaborado com menos mentiras, levará a interpretações e análises promissoras. Uma excelência 
gráfica dá o melhor número de ideias em pouco tempo e com o menor espaço, com substância, 
estatística e desenho, transformando ideias complexas de forma comunicável, com claridade, 
precisão e eficiência (TUFTE, 2001). Pois, embora um mapa não seja a realidade propriamente dita, 
ele ajuda a criar uma realidade diferente (HARLEY, 1989), uma realidade com melhores 
delineamentos. 

Assim, tentamos esboçar a necessidade de se ler as entrelinhas dos mapas, que começa 
desde a escolha de uma base de dados e passa pelas técnicas que serão representadas nele. 
Precisamos produzir mapas que possam ser lidos nas entrelinhas (como nas margens de um texto), e 
assim descobrir os silêncios e as contradições que modificam a aparência de uma imagem (HARLEY, 
1989). Precisamos descobrir as mentiras subjetivas e especialmente as mentiras intencionais. O que 
devemos eliminar é o erro consciente. Isso jamais deve existir! Evitar o autoengano. Isso ocorre com 
a prática, experiência e avanço do autoconhecimento. Isso seria uma maneira particular de olhar para 
o mundo (HARLEY, 1989).  

                                                           
206 Não entendemos banalização do mapeamento como algo ruim. Democratizar as técnicas é uma excelente 

conquista. Todavia, depende do para quê essas informações são utilizadas. Uma pesquisa científica pressupõe 
rigor e critérios para a produção das informações. 
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Resumo 
Uma das tarefas da Atenção Primária à Saúde (APS) é alcançar uma cobertura adequada para o 
tratamento de pacientes com hipertensão arterial (HTA), para isso, é preciso conhecer algumas 
características dessa população. O objetivo deste estudo foi analisar a variação espacial da cobertura 
do tratamento de HTA no município de Santiago do Chile, no ano 2014, definida como a razão entre 
os casos observados e os casos esperados de HTA, e a sua relação com fatores socioeconômicos e 
com a distância para os estabelecimentos de APS. Para isto, foram utilizadas técnicas de 
georreferenciamento, ao nível de quarteirões, e foram ajustados modelos explicativos de Regressão 
global de Poisson e de regressão geograficamente ponderada de Poisson (GWPR). Os resultados 
mostraram que a cobertura do tratamento de HTA esteve diretamente relacionada com a presença de 
idosos, a proporção da população atendida e com o nível socioeconômico, no entanto, foi 
inversamente proporcional à distância para os estabelecimentos de APS, observaram-se variações 
locais dos parâmetros estimados. Conclui-se que para melhorar a cobertura do tratamento de HTA é 
necessário gerenciar o treinamento das equipes de saúde, no que diz respeito às diferentes 
realidades locais e os fatores que influenciam na cobertura para prevenção e controle desta doença. 
Para isto, a aplicação de técnicas de análise espacial mostra-se útil na compreensão da relação entre 
a cobertura dos serviços de saúde e características da população. 
 
Palavras chave: Atenção Primária à Saúde. Regressão Espacial. Cobertura de Serviços de Saúde. 
Hipertensão. 
 
 
Abstract 
One of the tasks of the Primary Health Care (PHC) is to achieve adequate coverage for the treatment 
of patients with Arterial Hypertension (AHT), for that, it´s necessary to know some characteristics of 
this population. The aim of this study was to analyze the spatial variation of AHT treatment coverage 
in the municipality of Santiago, Chile, in 2014, defined as the ration between observed cases and 
expected cases of arterial hypertension, and its relationship with socioeconomic factors and the 
distance to the PHC establishments. For that, georeferencing techniques were used at level of blocks, 
and explanatory models of global Poisson regression and geographically weighted Poisson regression 
(GWPR) were adjusted. The results showed that the AHT treatment coverage was directly related to 
the presence of the elderly, the proportion of population attended and to socioeconomic status, 
however, was inversely proportional to the distance to the PHC establishments, local variations of the 
estimated parameters were observed. It is concluded that in order to improve the AHT treatment 
coverage it´s necessary to manage the training of health teams, with regard to different local realities 
and to factors that influence the coverage for prevention and control of this disease. For this, the 
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application of spatial analysis techniques proves to be useful in understanding the relationship 
between health services coverage and population characteristics. 
 
Key works: Primary Health Care. Spatial Regression. Health Services Coverage. Hypertension. 
 
 
Introdução 
 

Uma das tarefas da Atenção Primária à Saúde (APS) é alcançar uma cobertura adequada 
para o tratamento de pacientes com determinadas doenças, ou com a presença de algum tipo de 
fator de risco, de acordo com a prevalência esperada na população atendida. No caso da Hipertensão 
Arterial (HTA), a prevalência esperada de pacientes com esta doença é 15,7% em pessoas entre 15 e 
64 anos de idade e 64,3% em pessoas de 65 anos ou mais (CHILE. MINISTERIO DE SALUD, 
2014b). 

A hipertensão arterial é o principal fator de risco de enfermidade cerebrovascular (ECV) e 
enfermidade coronária (LAWES; HOORN; RODGERS, 2008), que são as duas primeiras causas de 
morte prematura e invalidez no Chile (CHILE. MINISTERIO DE SALUD, 2014a). No mundo todo, 
afeta cerca de 1 bilhão de pessoas e contribui para 9,4 milhões de mortes por ano (OMS, 2013). 
Trata-se de uma doença letal, silenciosa e invisível, que raramente causa sintomas e onde a 
detecção e prevenção precoce são fundamentais.  

A maioria dos casos de hipertensão podem ser tratados de forma eficaz na APS já que em 
muitos casos, os trabalhadores de saúde locais são os únicos que podem efetivamente resolver os 
problemas da comunidade, quando a compreensão das pessoas e do contexto em que vivem, afeta a 
continuidade dos cuidados, determinante na cobertura do tratamento de doenças crônicas (OMS, 
2008). 

No município de Santiago do Chile, os estabelecimentos de atenção primária à saúde 
funcionam sob as normas do modelo de atenção integral de saúde familiar e comunitária, composto 
por equipes, onde cada equipe é responsável de um determinado território e de uma população-alvo 
nos níveis de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Esta visão coloca exigências sobre 
as equipes em relação com conhecer a população-alvo em toda a sua diversidade cultural, de gênero 
e de determinantes sociais da saúde, identificando as lacunas nas habilidades necessárias para o 
trabalho com as famílias e gerenciando a formação contínua das equipes (CHILE. MINISTERIO DE 
SALUD, 2005, 2013). A este respeito, o objetivo deste trabalho foi analisar, no município de Santiago, 
a variação espacial da cobertura do tratamento de Hipertensão arterial, definida como a proporção de 
casos observados e os casos esperados de HTA na população atendida nos estabelecimentos de 
atenção primária à saúde, avaliando a relação deste indicador com a distância dos centros de saúde 
e com os fatores socioeconômicos do lugar. 

As hipóteses foram que a cobertura do tratamento de HTA, sob um modelo de atendimento 
integral de saúde familiar e comunitária, não deveria diminuir com a distância para os 
estabelecimentos de atenção primária à saúde. 

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

A área de estudo correspondeu ao Município de Santiago do Chile, localizado no coração da 
capital do país, ele possui um sistema de bairros mistos, onde a vivenda compartilha o espaço com 
atividades socioeconômicas, governo, empresas e serviços. O município todo tem uma área 
aproximada de 22.400 km2, com uma população estimada de 308.027 habitantes em 2014 
(OBSERVATORIO DE CIUDADES UC, 2015), e dos quais aproximadamente 70% são beneficiários 
do sistema público de saúde FONASA (FONASA, 2014). 

No Chile, o sistema de saúde é misto, público e privado. É beneficiário de FONASA o 
trabalhador dependente nos setores público ou privado, ou o trabalhador independente, ou qualquer 
um que destina parte do seu salário na previdência do sistema público FONASA. Também, são 
beneficiárias as pessoas dependentes dos afiliados, a mulher grávida mesmo quando não seja 
afiliada nem beneficiária, as crianças até os seis anos de idade, e as pessoas carentes de recursos 
ou moradores de rua. O setor privado está constituído por instituições de saúde previsional (ISAPRE), 
que cobrem aproximadamente 17.5% da população e fornecem serviços através de ambas as 
instalações públicas e privadas (BECERRIL-MONTEKIO; REYES; ANNICK, 2011). Vale ressaltar que 
apenas os beneficiários FONASA podem ser tratados em centros de APS e o sistema não permite a 
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inscrição simultânea em mais de um local. Os usuários não beneficiários de FONASA podem se 
inscrever só para receber ações de prevenção e promoção da saúde. 

O município de Santiago administra 16 estabelecimentos de APS (4 Centros de Saúde 
Familiar e 12 centros de saúde menores nominados de “Estações médicas do bairro”), com uma 
população total inscrita de 105.000 habitantes em setembro de 2014 (Mapa 1). Existem além outros 
dois centros de atenção primária à saúde dentro da comuna, mas que não foram considerados, pois 
sua administração não depende do município de Santiago, senão de um nível maior. 

O tipo de estudo foi do tipo ecológico analítico, com uso de técnicas de análise espacial. A 
população-alvo correspondeu a todas as pessoas inscritas nos estabelecimentos de APS do 
município de Santiago, sendo que a amostra consistiu em todos os usuários inscritos para o mês de 
agosto de 2014 e que foi possível georreferenciar. A unidade de análise foi por quarteirões, sendo um 
total de 1.535 quarteirões no município todo. 

Todos os dados foram entregues pelo município de Santiago: 

o Listado com o total de usuários inscritos nos estabelecimentos de APS do município de 
Santiago para o mês de agosto de 2014. Este listado incluiu pacientes já falecidos e outros 
não beneficiários. 

o Listado com o total de pacientes inscritos no programa de saúde cardiovascular, para o mês 
de junho de 2014. 

o Mapa digital dos quarteirões da comuna de Santiago, com dados do censo nacional de 
população e vivenda 2002, em formato vectorial de polígonos Esri-shapefile. 

o Mapa dos lougradouros da comuna de Santiago, em formato vetorial de linhas Esri-shapefile. 
o Mapa digital com a georreferenciação dos estabelecimentos de APS do município de 

Santiago, em formato vetorial de pontos Esri-shapefile. 

Os pacientes foram georreferenciados utilizando os endereços dos seus domicílios. Para isto, 
foi utilizado o programa QGIS versão 2.12.2. Assim, foi possível calcular a distribuição ao nível de 
quarteirões da cobertura do tratamento de HTA, entendida como a relação entre os casos observados 
de pacientes com HTA, de acordo com os casos esperados na população inscrita, considerando uma 
prevalência de 15,7% em pessoas entre 15 e 64 anos de idade e 64,3% em pessoas de 65 anos ou 
mais.  

Posteriormente, para avaliar a relação entre a cobertura do tratamento de HTA com dados 
socioeconômicos e com a distância aos estabelecimentos de APS, foram calculadas razões de 
prevalência PR (Prevalence Ratio) brutas e ajustadas, utilizando modelos de regressão Poisson ao 
nível de quarteirões, formulando um modelo de regressão global de acordo com a expressão 
seguinte: 

 
 

 

Onde: 
   : Número de identificação do quarteirão, i: 1 a 1.535. 

   : Intercepto. 

   : Parâmetro da variável k. k: 1 a 5. 

 : Número de pacientes inscritos nos estabelecimentos da APS, com 

diagnóstico de HTA e que moram no quarteirão i. Ano 2014. 

 : Porcentagem de vivendas inadequadas (que não são casas nem 

apartamentos), segundo o censo de 2002. 

 : Porcentagem de residentes que possuem estudos profissionais no 

quarteirão i, segundo o censo de 2002. 
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 : Distância em metros até o estabelecimento de APS mais perto em linha reta. 

 : Porcentagem de usuários inscritos nos estabelecimentos da APS e que 

moram no quarteirão i, em relação ao total dos residentes em 2002, segundo 
o censo desse ano. 

 : Porcentagem de usuários inscritos nos estabelecimentos da APS, que 

moram no quarteirão i, que têm 65 ou mais anos de idade, ano 2014. 
 : Número de pacientes inscritos na APS esperados com diagnóstico de HTA, 

que morariam no quarteirão i, considerando uma prevalência de 15,7% em 
pessoas entre 15 e 64 anos de idade e 64,3% em pessoas de 65 anos ou 
mais. Ano 2014. 

 : Estimação da Razão de Prevalência de HTA, ou variação da cobertura do 

tratamento de HTA, se a variável Xk aumenta em n unidades. 
 

A avaliação da redundância entre as variáveis explicativas realizou-se utilizando o Fator de 
inflação da variância VIF (Variance Inflation Factor), dando um ponto de corte igual a três.  

Logo, para avaliar uma possível dependência espacial realizou-se o teste de Moran dos 
resíduos. Quando há dependência espacial, as estimações nos parâmetros do modelo de regressão 
global são ineficientes e o correto é trabalhar com modelos que incorporem estrutura espacial 
(BRUNSDON; FOTHERINGHAM; CHARLTON, 2010). 

Por fim, uma vez detectada a presença de dependência espacial, realizou-se um modelo de 
Regressão Geograficamente Ponderada de Poisson (GWPR), o qual ajusta tantas regressões como 
unidades espaciais consideradas na análise, tornando possível observar as variações locais dos 
parâmetros estimados (NAKAYA et al., 2005): 
 

 
Onde: 

: Centroide do quarteirão i, definido pelas suas coordenadas (u, v) 

 
Para o processamento dos modelos foram utilizados o programa RStudio Versão 0.99.486, o 

pacote de análise espacial lctools e o programa GWR4.09. Para a escolha do melhor modelo utilizou-
se o critério de minimização Akaike (AIC). 

A fim de resguardar a confidencialidade dos dados, não foi detalhada nenhuma informação de 
caráter individual. 
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Mapa 1: Distribuição dos estabelecimentos de saúde de APS do município de Santiago do 
Chile e suas respectivas áreas de abrangência.  
 
 

 
Fonte dos dados: Município de Santiago do Chile, 2014. 
Elaboração: Elizabeth Salinas, 2016 

 

 

Distribuição, por quarteirões, da cobertura do tratamento de pacientes com HTA 

 
O listado total de pacientes correspondeu a 184.578 inscritos. Destes, 16.142 tiveram 

diagnóstico de hipertensão arterial (8,7%). Durante o processo de georreferenciação, conseguiu-se 
georreferenciar 157.988 pacientes do total dos inscritos (85,6%), dos quais 14.146 tinham sido 
diagnosticados com HTA (87,6% do listado de hipertensos). Os motivos pelos quais não se pôde 
georreferenciar o total da população foram, ausência de informação nos dados dos endereços ou 
falsidade nas informações. 

A relação entre os casos observados e os casos esperados de pacientes com diagnóstico de 
HTA, foi de 38,31%, indicando uma baixa cobertura global para o tratamento desta doença, uma vez 
que um valor de 100% indicaria controle total dos casos esperados nos pacientes inscritos. Além 
disso, na distribuição deste indicador ao nível de quarteirões alguns quarteirões superaram o 100%, 
isto quer dizer que nesses lugares existia um maior número de casos controlados do que dos casos 
estimados para essa população (mapa 2). 
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Mapa 2: Distribuição, por quarteirões, da cobertura do tratamento de pacientes com HTA 

segundo a prevalência esperada na população inscrita nos estabelecimentos de APS. 

 

 
 
Em quanto da estatística descritiva das variáveis que foram consideradas na análise (Tabela 

1), no caso das variáveis obtidas a partir do censo de 2002, existiu um número menor de 
observações devido a que nesse ano houveram quarteirões onde não se observou a presença de 
moradores e podem ter correspondido a áreas verdes ou terrenos industriais. Para efeito da análise 
deste estudo, só foram considerados os quarteirões com a totalidade dos dados. 

 

Tabela 1: Estatística descritiva dos dados. Município de Santiago do Chile, agosto de 2014. 

Variable N Media Min Max DS 

HTA 1535 12,44 0,00 143,00 9,03 

Viv 1293 8,914 0,00 100,00 16,54 

Prof 1293 27,16 0,00 100,00 16,13 

Dist 1535 525,39 33,68 1338,00 290,30 

Insc 1293 67,43 0,67 100,00 35,10 

65emais 1535 25,67 0,00 100,00 14,99 

HTA_esp 1535 27,23 0,00 424 21,96 

Fonte dos dados: Município de Santiago do Chile, 2016; Instituto Nacional de Estadísticas INE 2002. 
Elaboração: Elizabeth Salinas, 2016 

 
Os resultados de todos os modelos de regressão resumem-se na Tabela 2. Segundo o valor 

AIC, o melhor modelo correspondeu ao modelo GWPR, com um AIC de 2.011, contra o valor AIC de 
2.135 que apresentou o modelo global ajustado. O excesso de dispersão também diminuiu no modelo 
GWPR. 

Fonte dos dados: Município de Santiago do Chile, 2014. 
Elaboração: Elizabeth Salinas, 2016 
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Em primeiro lugar, de acordo com a análise dos modelos globais não ajustados, ou brutos, 

apenas as variáveis Viv e 65emais tiveram um efeito significativo sobre a cobertura do tratamento de 
HTA.  

Posteriormente, de acordo com a análise do VIF, no modelo global ajustado todas as 
variáveis apresentaram um valor inferior a 3, portanto, não havia redundância entre elas para justificar 
a remoção de alguma variável do modelo. No modelo global ajustado, diminuiu levemente o valor AIC 
e ganhou um pouco de significância a variável Insc. Porém, ao avaliar a existência de dependência 
espacial dos resíduos do modelo global ajustado, o teste de Moran deu um valor-p significativo, o que 
justificou a utilização do modelo de regressão espacial GWPR. 

Por fim, os resultados de modelo GWPR mostraram que a única variável que exerce uma 
ação constante em toda a área de estudo, aumentando a cobertura do tratamento de HTA foi a 
porcentagem inscritos que são idosos (65emais). Contudo, segundo a distribuição dos valores-p dos 
parâmetros de regressão, esta variável não foi significativa em toda a área de estudo (Mapa 3).  

O Mapa 3 apresenta a distribuição dos valores PR obtidos a partir do modelo GWPR e os 
seus respectivos valores-p, juntamente com a distribuição do índice de bondade de ajuste AIC, que 
mostrou que os modelos locais com melhor ajuste foram localizados na área Centro, Nordeste e 
Sudoeste do município. 
 
Tabela 2: Resumo dos resultados dos modelos Poisson global e GWPR, segundo as razões de 
prevalência PR ±

 

 
Variables Modelo Global Modelo GWPR 

PR bruto PR ajustado Min Media Max 

Intercepto - 0,34** 0,26 0,31 0,38 

Dist 0,99* 0,99 0,95 0,99 1,01 

Prof 1,01 0,99 0,97 1,03 1,08 

Viv 0,95** 0,96** 0,95 0,98 1,02 

65emais 1,06** 1,07** 1,01 1,04 1,07 

Insc 1,00 1,01* 0,99 1,01 1,04 

 

Diagnóstico 

     

AIC 2.156
a
 2.135 2.011 

Deviance 2.152,96 2.123,06 1.965,10 

Grados de libertad 

(DOF) 

1.207,00
a
 1.203,00     1.183,85 

Deviance/DOF 1,78
 a
 1,77 1,66 

Moran resíduos - 0,17** - 

Bandwidth
b
 - - 890 

 
**: Significativo com valor p < 0,05. 
*: Significativo com valor p < 0,1. 
±: Para as variáveis em porcentagem, o PR foi estimado para um aumento de 10% da variável. No caso da 
distância, o PR foi estimado para um aumento de 100 metros. 
a: Corresponde ao modelo da variável Vivenda, que apresentou o menor AIC entre todos os modelos brutos.  
b: Largura da banda. Indica o número de vizinhos próximos considerados na estimação local. 
 
Fonte dos dados: Município de Santiago do Chile, 2016. 
Elaboração: Elizabeth Salinas, 2016 
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Mapa 3: Distribuição dos valores da Razão de Prevalência (PR) obtidos para cada variável e os 
seus respectivos valores-p, junto com o índice de bondade de ajuste do modelo (AIC). 
 

 
 
 
 
 
Considerações Finais 
 

A cobertura do tratamento de Hipertensão arterial, apresentou dependência espacial, tendo 
valores mais baixos nas áreas Centro, Norte e Oeste do município. 

De acordo com os resultados dos modelos de regressão, a cobertura do tratamento de HTA 
esteve diretamente relacionada com a presença de idosos, a proporção da população atendida e com 

Fonte dos dados: Município de Santiago do Chile, 2014. 
Elaboração: Elizabeth Salinas, 2016. 
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o nível socioeconômico, no entanto, foi inversamente proporcional à distância para os 
estabelecimentos de APS. Contudo, estes resultados não foram significativos em toda a área do 
município, observaram-se variações locais dos parâmetros estimados, sendo que os modelos com 
melhor ajuste se localizaram nas áreas Centro, Nordeste e Sudoeste do município. 

Estes resultados foram parcialmente consistentes com o esperado, pois os idosos requerem 
maior atendimento de saúde que adultos jovens e, portanto, é mais provável a realização de exames 
preventivos neles, com a consequente detecção de HTA. No que se refere à distância, se evidenciou 
que este fator ainda causa certa dificuldade na cobertura dos serviços de APS. Neste sentido, 
estudos relacionados com a acessibilidade a saúde por meio de modelos que consideraram distância, 
são um importante instrumento para determinar as desigualdades existentes no território (BAGHERI; 
HOLT; BENWELL, 2009; MARTÍNEZ BASCUÑÁN; ROJAS QUEZADA, 2015), e são úteis para avaliar 
o avanço efetivo nos processos de melhora da APS, que requer que os provedores abandonem as 
paredes dos estabelecimentos para responsabilizar-se da saúde de todos os membros da população-
alvo, tanto de quem vai aos serviços de saúde como de quem não vai (OMS, 2008). Este estudo 
mostrou que a área onde o fator distância apresentou um maior risco para a cobertura do tratamento 
de HTA, é justamente onde os pacientes devem se deslocar uma distância de aproximadamente um 
quilómetro, o que é uma distância maior a que caminham os pacientes do resto do município. 

Em relação às outras variáveis estudadas, a porcentagem da população profissional e a 
porcentagem de vivendas deficientes, são variáveis proximais do nível socioeconômico, deste modo, 
é provável que naquelas áreas com maior nível socioeconômico, os moradores estejam melhor 
informados da necessidade de realizar exames preventivos e façam melhor uso dos 
estabelecimentos de APS. Em quanto à porcentagem de inscritos, é possível que na medida que 
exista um maior número de usuários morando dentro de uma mesma área, estes acabam 
compartilhando as experiências deles com os vizinhos e com as organizações de bairro. Este tipo de 
relações informais de confiança e cooperação (família, vizinhos, colegas), é definido como Capital 
Social e pode reforçar a abordagem comunitária para as estratégias de promoção da saúde (SAPAG; 
KAWACHI, 2007; D’HOMBRES et al., 2010; POORTINGA, 2012). 

O fato de que variáveis estudadas não apresentaram valores significativos na área toda, pode 
se dever a antiguidade dos dados. É aqui a principal limitação deste estudo, os dados utilizados 
correspondem ao censo 2002 e não ao censo de 2012, pois uma série de problemas metodológicos, 
inabilitaram o uso desse último para fins oficiais e de política pública (BRAVO et al., 2013). Isso pôde 
afetar a qualidade no ajuste dos resultados, porquanto algumas pesquisas mostraram que a 
população do município, dobrou o número de vivendas e aumentou sua população em 117.355 
habitantes entre os anos 2002 e 2012 (SECPLAN ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO, 2014). 
Contudo, nas áreas onde os resultados foram significativos, estes foram consistentes com os 
resultados esperados, e a metodologia utilizada poderia ser replicada assim que existir dados mais 
atuais. 

Quanto à metodologia, a aplicação de técnicas de análise espacial na área da saúde, 
permitem fornecer informações que servem para compreender a relação entre a organização dos 
serviços e a saúde da população, assim como o impacto sobre o desenvolvimento do território 
(NOGUEIRA; REMOALDO, 2010; SANTANA, 2014). A esse respeito, os sistemas de informação 
geográfica (SIG) têm grande potencial para facilitar os processos de informação na tomada de 
decisões em saúde pública (OPAS/OMS, 2000; BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. SECRETARIA DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ., 2007; NASCIMENTO; ZAMBONI; 
FONSECA, 2007) e são uma ferramenta importante no processo de auto-avaliação das ações de 
APS (ANDRADE et al., 2013). Nos dias atuais, a adoção de um SIG pode ocorrer a um custo 
relativamente baixo, neste estudo, os programas utilizados (QGIS, R e GWR) são software livres com 
reconhecido poder de análise (R DEVELOPMENT CORE TEAM, 2011; QGIS DEVELOPMENT 
TEAM, 2013; NAKAYA, 2016). 

A incorporação de técnicas estatísticas espaciais representa vantagens claras em relação à 
utilização de métodos estatísticos tradicionais. Alguns dos benefícios mais importantes que justificam 
a utilização de modelos de regressão geograficamente ponderados, são que permitem se movimentar 
desde perspectiva global para uma análise local do problema, por isso geralmente estas técnicas são 
chamadas de “baseadas no lugar”, obtendo um maior nível de detalhes e precisão, para ser usado 
como evidência para políticas e decisões locais (GUTIERREZ-PUEBLA; GARCÍA-PALOMARES; 
DANIEL-CARDOZO, 2012). Além disso, na maioria dos casos, esse tipo de regressão gera erros de 
regressão menores que nos modelos tradicionais e, a estimação de critérios AIC locais, ademais 
permite reconhecer onde as variáveis independentes têm um maior ou pior poder explicativo (LLOYD; 
SHUTTLEWORTH, 2005; HADAYEGHI; SHALABY; PERSAUD, 2010). Assim, no caso de este 
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estudo melhorou o grau de ajuste do modelo de se mover a partir de uma estimativa global para uma 
estimativa local. 

Contudo, os resultados deste trabalho sugerem que, para melhorar a cobertura de 
Hipertensão, é necessário gerenciar o treinamento das equipes de saúde, no que diz respeito às 
diferentes realidades locais e os fatores que influenciam na cobertura para prevenção e controle 
desta doença, para isto, a aplicação de técnicas de análise espacial mostra-se útil na compreensão 
da relação entre a cobertura dos serviços de saúde e características da população. 
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Resumo 
O Pênfigo Foliáceo é uma dermatose bolhosa autoimune endêmica no Brasil que não tem causa 
conhecida. Os focos endêmicos concentram-se nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato-
Grosso do Sul, Goiás e Paraná. No período de 1957 a 2013, o Hospital do Pênfigo de Uberaba (HPU) 
desempenhou papel de referência na prestação de serviços filantrópicos médico-assistenciais e 
comunitários na região do Triângulo Mineiro, atingindo também diversos estados brasileiros. O 
presente trabalho mostra resultados obtidos com a organização dos registros dos pacientes 
internados no hospital, desde sua fundação até o ano de 2013. A partir do registro dos pacientes e o 
município de origem dos mesmos, fez-se uma análise espacial da abrangência geográfica do hospital 
durante sua atuação na atenção ao Pênfigo Foliáceo. O mapeamento foi feito usando código 
municipal IBGE e análise espacial por pontos dos centróides dos polígonos municipais. Utilizou-se o 
estimador Kernel para identificar a região de maior abrangência do HPU. Dois resultados se 
mostraram importantes: (1) o mapa da procedência dos pacientes tem relação com as áreas de 
ocorrência do Pênfigo Foliáceo apontadas na literatura específica. (2) o estudo gerou um resultado 
que contribui na preservação da memória da instituição, e apresenta características importantes do 
perfil e origem geográfica dos pacientes que foram atendidos ao longo de sua história. 
 
Palavras chave: Pênfigo Foliáceo, Georeferenciamento, Estimativa de densidade kernel. 
 

 
Abstract 
Pemphigus Foliaceus is an autoimmune bullous dermatosis of unknown cause, endemic in Brazil. The 
endemic occurrence are concentrated in the states of São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Goiás and Paraná. Aimed to Pemphigus Foliaceus care, from 1957 to 2015 Penfigo Hospital of 
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Uberaba (PHU) was a important philanthropic medical institution in the Triângulo Mineiro region, 
receiving people around and far away. The present study concern the tabulation and organization of 
the registration of PHU patients and the mapping of their municipality origin, covering the date of its 
foundation to the year of 2013. The georeferencing of the places was done using Brazilian Institute of 
Geography and Statistics (IBGE) municipal code, which identify the municipality polygon territories. 
Centroids of those polygons were used to make maps of the distributions of patients and spatial 
analysis by Kernel estimator. Through this methodology was possible to identify most important 
performance area of the HPU in the region. In addition, two results were important: (1) the map shows 
the hospital patient origin is related to the areas of occurrence of Foliaceous Pemphigus in Brasil. (2) 
the study contributes to the preservation of the hospital memory and presents the patient's profile 
attended during its history. 
 
Key works: Pemphigus foliaceus, Georeferencing, kernel density. 
 
 
Introdução 
 

O Pênfigo Foliáceo Endêmico (PFE) foi descrito por Campbell (2001) como uma dermatose 
bolhosa autoimune que não tem causa conhecida, é endêmica no Brasil e nomeada popularmente de 
“fogo selvagem”. Questões socioeconômicas e da geografia contribuem na explicação da 
endemidicidade da doença, no entanto, existe campo aberto de investigações, dada a própria 
características de grande parte das doenças autoimunes, no que se refere a ausência de explicações 
das causas, seja o estudo clínico quanto o epidêmico. 

No período de 1957 a 2015, o Hospital do Pênfigo de Uberaba (HPU) desempenhou papel de 
referência terciária para internação e tratamento de portadores de Pênfigo no Brasil. Prestou serviços 
filantrópicos médico-assistenciais e comunitários para a população de Uberaba e região e recebeu 
pacientes de diversos estados brasileiros. Tendo em vista o destacado trabalho realizado pela 
instituição neste período, e o fato de ser a única no país a realizar trabalhos exclusivamente para o 
tratamento do Pênfigo, as informações contidas na base de dados dos registros de pacientes 
internados durante o período de sua atuação é uma fonte singular para o estudo da doença, bem 
como, para a caracterização do perfil da população acometida por Pênfigo. Neste contexto, o 
presente trabalho consistiu em organizar os dados da série histórica de registro dos pacientes do 
período supracitado. Neste texto, são mostrados os resultados que se reportam a espacialização da 
origem dos pacientes em território nacional e as características demográficas desta população. 
 
 
Pênfigo Foliáceo Endêmico: Definição e Estado da arte 

 
O tratamento da moléstia baseia-se, principalmente, no uso de medicamentos à base de 

corticóides (RIVITTI, 1990: 91).  A corticoterapia foi descoberta revolucionária no âmbito da 
terapêutica dermatológica e, especificamente, no tratamento do PFE devido a sua alta potência 
antiinflamatória. Ainda que não seja ideal, devido a seus efeitos colaterais, o uso desses 
medicamentos tem surtido bons resultados proporcionando melhor qualidade de vida aos doentes.  

Os focos endêmicos do PFE, segundo Campbell (2001), concentram-se nos estados de São 
Paulo, Minas Gerais, Mato-Grosso do Sul, Goiás e Paraná. O surgimento de novos focos foi 
acompanhando a “colonização de territórios até então despovoados” (AUAD, 1971:13).   

A endemicidade é característica diferencial dessa doença. O clima nas regiões endêmicas é 
subtropical, caracterizado por áreas com plantações de cana de açúcar, café, cacau, milho, soja e 
algodão. Há um consenso entre os estudiosos quanto ao fato de que a maior parte dos doentes é 
proveniente do meio rural. Outros autores insinuam que o número de casos aumenta no final das 
chuvas, o que sugere a relação do aumento de caso com a proliferação de mosquitos (ARANHA 
CAMPOS, 1942; AUAD, 1971). Ainda que as evidências apontem um mosquito (Simulium 
nigrimanum) como agente desencadeador da doença, tal hipótese ainda necessita de mais subsídios 
para ser comprovada ou refutada (CAMPBELL, 2001:45).  Segundo Luz (2012) a sugestão de que a 
doença possa vir a ser resultado da picada do referido mosquito já foi descartada por estudos 
científicos. 

Ainda com relação a fatores geográficos e ambientais foram observadas algumas 
características particulares do PFE, o qual ocorreria 
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nos estados brasileiros localizados entre 40 e 60 graus de longitude oeste e entre 5 
e 25 graus de latitude sul, em regiões com altitude entre 500 a 800 metros, sendo 
raro em altitudes abaixo de 400 metros ou acima de mil metros (ARANHA CAMPOS, 
1942 apud LUZ, 2012:201) 

Apesar de todas as possíveis suposições, no que concerne ao indivíduo e ao ambiente que o 
rodeia, a etiologia do PFE é desconhecida. Ainda que algumas hipóteses, como questões ambientais 
- a relação do surgimento da doença com as regiões de desmatamento (LUZ, 2012:199) - tenham 
sido levantadas a respeito. 

Os casos de pênfigo são predominantes nas seguintes profissões: lar/doméstica, lavrador, 
estudante (PIMENTEL, 2008: 42). Estudos importantes como os de Auad (1971) apontam para as 
seguintes características do PFE: doença de crianças e adultos, estes na segunda e na terceira 
década de vida, predominante em população rural, independe de sexo ou raça e, por fim, é comum 
em membros da mesma família. Ou seja, é necessário na reflexão sobre o PFE considerar tanto 
fatores individuais quanto ambientais como desencadeadores do processo. 

O Estado de São Paulo foi o precursor, tanto no que diz respeito ao registro de maior número 
de casos de pênfigo quanto na criação de um hospital voltado especificamente para tratar dessa 
doença.  A partir de 1950, Goiás tornou-se o foco mais numeroso da doença, sendo criado em 1952 o 
hospital do pênfigo de Goiânia que posteriormente passou a ser denominado Hospital de Doenças 
Tropicais. 

Ainda que cronologicamente Minas Gerais tenha sido o primeiro estado a ter a primeira 
grande série de casos, Goiás foi o maior foco do Brasil, contabilizando em 1985 o total de 5.043 
casos. Comparativamente a outros Estados endêmicos, Minas Gerais foi o que teve menor número 
de casos (PIMENTEL, 2008:52). Apesar da tendência a redução, Minas Gerais “apresenta áreas de 
estabilidade da endemia e regiões com alta prevalência” quando colocado lado a lado com outros 
focos do Brasil. 

Os levantamentos epidemiológicos realizados em Minas Gerais em 1945 por Orsini de 
Castro, em 1990 por Sousa e em 2008 por Pimentel visualizam como principais focos do PFE a 
região metropolitana de Belo Horizonte e o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Belo Horizonte é a 
cidade com mais ocorrências nos três estudos. Do primeiro para o segundo estudo é apresentada 
uma queda significativa de casos na capital mineira. Entretanto, do segundo para o terceiro estudo é 
observado um aumento dos casos em Belo Horizonte.  

O último estudo epidemiológico sobre o PFE em Minas Gerais foi realizado por Sousa (1990) 
e apontou o Triângulo Mineiro como o maior foco da doença. Desde então outros estudos não foram 
realizados. Somente recentemente é que na mesma direção foi realizada uma pesquisa de mestrado 
por Pimentel (2008). 

No Triângulo Mineiro temos o seguinte panorama: “o triângulo foi responsável por 69 casos 
(14,74% do total) até 1945, 57 (17,92%) em 1990 e 54 (21,43%) em 2006” (PIMENTEL, 2008: 60).  
Ou seja, há uma redução no número absoluto, entretanto um aumento relativo de casos, sendo que a 
prevalência é de 2, 61 por 100.00 habitantes, a maior do Estado.  A localização geográfica do 
Triângulo Mineiro, que se encontra entre os Estados de Goiás e São Paulo, poderia ser uma 
explicação plausível para o elevado número de casos (PIMENTEL, 2008: 62).  

Importante pesquisa sobre o HPU, numa perspectiva histórica, foi realizada por Luz (2012) 
mediante o registro da história do referido hospital. Com esse registro, a pesquisa mencionada 
proporcionou, consequentemente, tanto a compreensão da evolução da doença quanto o seu 
tratamento

207
.    

Segundo a autora, o HPU é o único que resta no Brasil no que diz respeito ao tratamento 
especificamente dessa doença. Ainda que se tenha descoberto o tratamento à base de corticoides e 
mesmo com o tratamento ambulatorial, entre 1970 e 1990 o número de internações no hospital de 
Uberaba era digno de nota (LUZ, 2012: 139). Muito provavelmente, a facilidade de acesso aos 
medicamentos à base de corticoides fez com que diminuíssem o número de pacientes que tinham 
necessidade de internação. Passou a haver na rede pública de saúde tanto a disponibilização do 

                                                           
207

 Por ser um trabalho que desenvolve a interface entre saúde, gênero e religião, a pesquisa de Luz (2012) dá 
um destaque à história da fundadora do hospital do pênfigo de Uberaba, dona Aparecida, a qual desenvolveu um 
modo singular de tratar a doença. Assim a história do hospital do pênfigo de Uberaba deságua, na referida 
pesquisa, na história de Aparecida Conceição Ferreira. 
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medicamento

208
 quanto a oferta de atendimento ambulatorial. Ainda que esse acontecimento (positivo 

por sinal) tenha ocorrido, o HPU continua tendo a sua parcela de importância, visto que 
 
é significativo  o número de doentes que não dispõem de recursos econômicos ou 
mesmo humanos de familiares ou amigos para ajuda socorrista urgente e diária, 
entre banhos, diversas trocas de lençóis e roupas ao dia, medicações, enfim, 
cuidados higiênicos, de enfermaria, psicológicos, atenção clínica (IBIDEM: 176)      

 
O HPU é um hospital filantrópico que tem se sustentado financeiramente mediante doações 

da comunidade espírita de São Paulo
209

, parceria com a prefeitura por meio da municipalização do 
setor de Educação e finalmente através de ações solidárias, tais como bingos, rifas e bazares. 
Atualmente, o HPU não se restringe apenas a ações relacionadas ao tratamento da doença. Há um 
trabalho mais amplo realizado pela instituição e que é consequência ou um desdobramento de 
questões sociais relacionadas ao pênfigo. Existem, por exemplo, casas de apoio ligadas à instituição. 
A doença envolvia toda a família do enfermo que acabava por vir junto com o paciente (LUZ, 2012: 
163). A educação dos filhos dos pacientes ou mesmo de crianças que eram abandonados em frente 
ao hospital acabou sendo abraçada como uma responsabilidade pela instituição (IBIDEM: 166, 173, 
174). Sem contar a permanência de ex-pacientes, que optavam por morar no hospital, sobremaneira, 
em razão do abandono ou do preconceito de que eram vítimas pela própria família (IBIDEM: 212). 

Campbell (2001) e, na esteira de seus estudos, Borges (2008:15) visualizam a trajetória de 
ascensão seguida de um declínio do PFE que coincide com o desbravamento e a ocupação do 
território brasileiro. 

Estudos têm apontado para um decréscimo nos casos de PFE.  Pimentel (2008) em pesquisa 
de mestrado apresenta a aceleração e o posterior declínio em cidades como Belo Horizonte, 
Uberlândia, Brasília e no Estado de Goiás

210
. Os dados estatísticos têm mostrado um arrefecimento 

dos casos de pênfigo se comparados às décadas precedentes e uma queda brusca se comparado 
aos dias atuais.   

O refluxo dos casos de Pênfigo pode estar relacionado a diferentes questões. Uma delas é a 
urbanização. Por outro lado, a região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, teve aumento de 
importância do foco metropolitano. Segundo Pimentel (2008), “em comparação com os dados de 
1990, o número de casos passou de 55 para 100 e, percentualmente, de 17,30% para 39,68%” 
(PIMENTEL, 2008: 60).  

A diminuição dos casos de pênfigo no Estado de São Paulo pode estar vinculada “ao avanço 
tecnológico, a alterações no meio ambiente e nos hábitos pessoais” (PIMENTEL, 2008: 21). Acredita-
se que a queda dos casos possa estar vinculada ao êxodo rural decorrente da urbanização, as 
mudanças ambientais ocorridas nas últimas três décadas do século passado e a possível melhora no 
acompanhamento dos pacientes no interior do Estado. (BORGES, 2008: 36).  

Ainda que tenha ocorrido o arrefecimento dos casos de Pênfigo, o que é constatado mediante 
a desativação de serviços específicos como o hospital do Pênfigo de São Paulo, o hospital Adventista 
de Campo Grande, é possível perceber que o pênfigo ainda tem sido tema das pesquisas atuais. 
Segundo Luz (2012), as pesquisas não devem se restringir a mostrar a queda do pênfigo, mas para 
além disso, é necessário considerar a “importância do diagnóstico correto a tempo de iniciar ou 
prosseguir com o tratamento apenas ambulatorial e não hospitalar, sem necessidade de internação”. 
Ou seja, mais importante que se ater simplesmente ao declínio dos casos de pênfigo, é a promoção 
de estudos estatísticos sérios que possibilitem o conhecimento do número real de pacientes 
ambulatoriais em qualquer parte do Brasil que estejam passando por tratamento à base de 
corticóides, proporcionando, desse modo, a conclusão efetiva dos casos de pênfigo no Brasil. 
Pimentel (2008:15) faz menção a essa questão quando afirma que 
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 Os medicamentos à base de corticoides, depois de chegados ao Brasil, com acesso à rede pública demorou 
mais de 10 anos, “coincidindo este período com o início das atividades de Aparecida Conceição Ferreira” (LUZ, 
2012: 197). 
209

 Cidade esta que desde o início forneceu recursos ao Hospital do Pênfigo de Uberaba (LUZ, 2012:168). 
210

 Não é feito menção ao Hospital do Pênfigo de Uberaba. Talvez isso ocorra por se tratar de um hospital que 
juridicamente nunca existiu

210
, sendo sua pessoa jurídica “Lar de Caridade”. Ou seja, trata-se de uma instituição 

que tem obrigações de um hospital, mas que não recebe auxílio para tal. A indefinição jurídica faz com que a 
instituição tenha de arcar com custos e obrigações muito grandes para funcionar como hospital. Tem-se 
percebido a necessidade de uma mudança de nomenclatura que esteja mais de acordo com as funções e 
orçamento da instituição. Entretanto, o hospital do pênfigo foi declarado de utilidade federal, de utilidade pública 
estadual, de utilidade pública municipal. (LUZ, 2012: XXXII). 
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a partir da década de 1970, com a diminuição da incidência e melhor controle 
ambulatorial dos pacientes, a maioria desses centros foi desativada e muitos 
pacientes passaram a ser tratados em outros serviços, dificultando o 
acompanhamento epidemiológico da doença, uma vez que não é de notificação 
compulsória (PIMENTEL, 2008:15) 
 

No caso de Goiás, ainda que haja a diminuição das demandas e óbitos em relação ao 
pênfigo, a situação do Estado continua preocupante no que diz respeito a evolução da doença já que 
o percentual de remissão registrado foi baixo e o de cura nem mesmo pode ser avaliado (BORGES, 
2008: 38). Já o status de prevalência do pênfigo em Minas Gerais, segundo Pimentel (2008:36), é o 
seguinte: em 1945 era 5,33/100.000 habitantes; 1990 era 2,14/100.000 habitantes e em 2006 era 
1,22/100.00 habitantes. 

O Hospital do Pênfigo de Uberaba, não tem sido mencionado nos artigos científicos. Segundo 
Luz, tal fato causa espanto visto que há anos o departamento de Dermatologia do Triângulo Mineiro 
tem se utilizado do hospital para colocar os alunos de suas disciplinas em contato, em nível de 
conhecimento, com essa doença dermatológica. Muitos relatos científicos sobre o HPU poderiam ter 
sido produzidos pelos médicos que por lá passaram. Estudos estatísticos poderiam ter sido feitos a 
partir dos registros que são uma fonte de dados riquíssima e mediante a qual poderiam ser realizadas 
reflexões sobre o PFE e as diferentes variáveis a ele relacionadas, traçando o seu perfil por meio de 
um mapeamento refinado das diferentes variáveis.  

O fato é que, ao que tudo indica, o HPU não serviu apenas aos moradores da cidade de 
Uberaba ou ao estado de Minas Gerais. Há pacientes oriundos de outros estados como Amazonas, 
Maranhão, Pará, Rio grande do Norte. Interessante é que existem pesquisas realizadas em outros 
hospitais de pênfigo que confirmam tal característica, de atendimento a pacientes de outros 
estados

211
. Essa transição de pacientes de um Estado ao outro pode ser explicada pela proximidade 

territorial, mas também é algo que deve ser investigado com mais afinco. 
 
 
Área de estudo 

 
O HPU localiza-se na área urbana do município de Uberaba (MG), que se situa na região do 

Triângulo Mineiro. Esta região é caracterizada por clima tropical e bioma do domínio Cerrado. Na 
década de 1960, a população era de cerca de 72.000 habitantes de acordo com dados do IBGE, a 
população no ano de 2015 era de 322.126 mil habitantes, sendo a segunda cidade mais populosa da 
Região e atualmente figurando como Região Assistencial de Saúde. 

A localização do município dista cerca de 500km de importantes centros urbanos, como: São 
Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Uberlândia, o que o coloca em uma posição estratégica no 
contexto demográfico nacional. 
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 Intriga o fato de que muitos casos são provenientes de Minas Gerais. Pimentel (2008) se assevera 

desse fato: “uma consideração importante é o atendimento a pacientes mineiros em centros de outros estados, 
principalmente pacientes da região Sul/Sudoeste de Minas, que procuram atendimento em cidades mais 
próximas no estado de São Paulo e doentes do noroeste de Minas que são atendidos no Distrito Federal e 
Goiânia” (PIMENTEL, 2008:63). Na mesma direção, Silvestre e Netto (2005) constataram doentes de pênfigo 
provenientes de Minas Gerais em estudo feito no Hospital de Doenças Tropicais, em Goiânia. Chiossi e Rovelino 
(2001) igualmente verificaram uma presença majoritária de mineiros em pesquisa realizada em Ribeirão Preto 
(PIMENTEL, 2008, 63). 
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Mapa 1: localização da área de estudo 

 

 

 
  
Procedimentos Metodológicos 
 

Considerando o fato de os registros dos pacientes do HPU terem sido realizados em 
cadernos manuscritos durante todo o período da existência do hospital, uma etapa importante foi a 
tarefa de organizar, em planilhas eletrônicas, todos os registros e, a partir daí, proceder no 
mapeamento das cidades de origem dos pacientes e, então, chegar a uma proposta de análise da 
abrangência do atendimento do HPU na região.  

Assim, primeiramente os registros dos pacientes, originalmente conservados em cadernos, 
foram tabulados em planilhas eletrônicas por equipes de trabalhos distintas e, posteriormente, os 
registros foram reunidos em uma planilha única. Todos os campos da planilha original foram 
registrados digitalmente e uma nova coluna de dados foi criada para receber o registro do código do 
município - IBGE, através do qual foi possível mapear a cidade de origem dos pacientes (Tabela 1). 
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Tabela 1: Modelo da planilha de registro dos pacientes do Hospital do Pênfigo – Uberaba/MG 
 

TIPO DE REGISTRO DESCRIÇÕES ENCONTRADAS 

Ano do registro Ano que foi registrado a internação do paciente 

N° de Ordem Número sequencial dos pacientes internados no ano 

Data Dia da internação. Limitado aos dias 01/01/1957 - 01/01/2015 

Nome do Paciente Nome completo do paciente 

Data de Nascimento Informação registrada a partir do ano de 1986 

Idade Informação registrada entre os anos de 1957 até 1985 

Sexo Gênero 

Cor Registros encontrados: branca, preta, parda, morena, Pa, Pr, Pta, 
Prt, Pre, Pda, Pd, M, Mor, Mr,  

Estado Civil Registros encontrados: casado, solteiro, divorciado, desquitado, 
amasiado 

Profissão Ocupação 

Naturalidade Município onde o paciente nasceu 

UF da naturalidade Unidade da Federação onde o paciente nasceu 

Procedência Município onde o paciente residia quando foi internado. As 
informações desta coluna foram utilizadas para o cadastro do 
código IBGE 

CÓD IBGE (município) O código do município IBGE, que contém 7 dígitos numéricos. 
Encontrado no site: 
 <http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/areaterritorial/area.shtm> 

UF da procedência Unidade da Federação da residência do paciente 

Diagnóstico Natureza da doença 

Eliminação DATA Data da alta 

Eliminação CAUSA Motivo da alta 

OBSERVAÇÕES Anotações pertinentes feita pelo digitador das informações 

 
Os programas usados foram: software Excel para o planilhamento de dados; Sistema de 

Informação Geográfica ArcGis versão 10.0. Os recursos utilizados para o mapeamento foram: (1) 
planilha de registros de pacientes (tabela 1), (2) base territorial das unidades territoriais municipais do 
Brasil, censo 2010. 

Para a execução deste estudo foram adotados os seguintes passos:  
(1) Solicitação de anuência da Instituição para o acesso à base de dados do HPU. Aprovação no 
conselho de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (parecer n° 923.833 
CEP/UFTM) 
(2) Consulta e digitação de material (fichas/cadastros dos pacientes atendidos) acumulado desde a 
fundação do hospital. 
(3) Georeferenciamento da procedência dos pacientes e associação a outras variáveis (idade, sexo, 
cor, estado civil, profissão, naturalidade, diagnóstico, resultado). 
(4) Tratamento estatístico e produção de mapas. 

As planilhas digitadas foram vinculadas com o mapa das unidades territoriais por ligação 
entre colunas, utilizando como chave de ligação o código do município IBGE. O recurso de contagem 
de frequência foi utilizado para somar o total de pacientes atendidos por município em todo o período. 
(5) Análise kernel com pixel 6km de resolução espacial e raio de 200km. Este segundo definido por 
representar a média de distância dos municípios mais frequentes. 
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Resultados e discussão 

 
O resultado do mapeamento da origem dos pacientes acometidos por Pênfigo Foliáceo tem 

relação com as áreas de ocorrência da doença apontada na literatura específica (CAMPBELL, 2001). 
A maior parte dos pacientes atendidos pelo HPU, no período de 1957 a 2013, é proveniente 

do Triângulo Mineiro, especialmente de Uberaba (figura 1). Tal constatação vai ao encontro do que 
alguns estudiosos (CAMPBELL, 2001; ORSINI:1945; CASTRO, 1990; SOUSA, 1990; PIMENTEL, 
2008) perceberam com relação aos focos endêmicos do Pênfigo Foliáceo Endêmico (PFE). Ou seja, 
a pesquisa aqui apresentada reforça o Triângulo Mineiro como um dos principais focos do PFE. 

 
Mapa 2: Municípios de origem dos pacientes atendidos no Hospital do Pênfigo de 

Uberaba (MG) no período de 1957 a 2013. Cada ponto representa o centróide da área 
municipal. 

 

 
 

Muito embora a frequência provavelmente tenha relação com a proximidade do hospital, a 
existência do mesmo se justifica pelo grande número de casos de pênfigo observados na região 
(Figura 2a). O mapa representado pela estimativa kernel mostra a grande procedência de pacientes 
do Triângulo Mineiro, Sul de Goiás, Norte de São Paulo e região central de Minas Gerais (Figura 2b). 
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Mapa 3: (a) Porcentagem do total de pacientes atendidos no período de atuação do 

hospital, por unidade da Federação. (b) Estimativa kernel. O mapa mostra as áreas de maior 
procedência de pacientes que foram atendidos no Hospital no período de 1957 a 2013. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
A verificação dos dados tabulados mostrou que 53% dos pacientes atendidos são do sexo 

masculino e 47% do sexo feminino. A predominância é de brancos com 61%, seguido de pretos com 
15%. 

A maior parte dos usuários é proveniente do meio rural. Tal resultado reflete o consenso entre 
os estudiosos do tema de que a maior parte dos doentes é advinda do meio rural. No presente 
estudo, a variável “ocupação” mostrou que apenas a categoria “domésticas” supera a dos 
“trabalhadores rurais”. Na mesma direção, Pimentel (2008) já havia alertado para essa característica. 

A frequência de pacientes atendidos foi mais expressiva nos anos 1960 a 1962 e um 
arrefecimento nos casos de internação foi verificado a partir da década de 80. 

A forte redução do número de internos do HPU nas décadas posteriores, pode estar 
relacionada a fatores como a desospitalização (tratamento pode ser feito em casa) e pelo 
adoecimento e afastamento de dona Aparecida Conceição Ferreira, fundadora da instituição que, 
além de possuir poder decisório sobre o diagnóstico e o tempo de internação, era figura detentora de 
grande carisma, diferencial ímpar na sustentação do HPU. 

Outra constatação relevante é a de que, no período de 1957 a 2013, 55% das altas ocorridas 
são altas curadas, seguidas de 20% de altas a pedido. Percebe-se, com isso, a eficiência do HPU no 
tratamento e cura dos pacientes que a ele recorreram. 

 
 

Conclusões 
 

A princípio, a realização do georeferenciamento de dados interessa, sobremaneira, para o 
mapeamento da procedência dos usuários do HPU desde a sua fundação até os dias atuais e a 
investigação sobre possíveis relações geográficas. A intenção é mostrar o alcance que o referido 
hospital tem tido no território nacional e, portanto, a sua relevância no tratamento do Pênfigo no 
Brasil. 

A partir dos dados históricos e sua espacialização foi possível refletir sobre os diferentes 
aspectos extraídos desse acervo, os quais revelam, para além do âmbito histórico, características 
peculiares ao Pênfigo e às pessoas que procuram e procuraram pelo seu tratamento no HPU. Desta 
forma, o estudo contribui na preservação da memória da instituição, e apresenta características 
importantes do perfil e origem geográfica dos pacientes que foram atendidos ao longo de sua história. 
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Resumo 
 
A saúde tem uma forte relação com a renda, isto é, as desigualdades sociais são inerentes às 
condições de vida dos indivíduos, dado os riscos e recursos que podem também ser distribuídos de 
forma desproporcional devido a posições ocupadas por estes na sociedade. Em detrimento disso, 
indicadores são analisados para fornecer subsídio para a tomada de decisão nas ações de cunho 
sanitário e na formulação de políticas públicas, uma vez que estas podem gerar implicações no que 
diz respeito à sua implantação. A pesquisa desenvolvida tem como objetivo analisar o 
comportamento dos fluxos de nascimentos e óbitos infantis estabelecidos no Distrito Federal e 
mapear a migração pendular das mães, através de ferramentas geoespaciais. Em escala nacional, 
observou-se uma redução da fecundidade, embora a taxa de mortalidade ainda tenha se mantido 
alta. Em consonância, houve aumento da renda e diminuição da taxa de analfabetismo. Já no DF, 
encontrou-se o melhor IDH do país, embora o maior Índice de Gini, como efeito, menores taxas de 
fecundidade e de mortalidade infantil, e maiores de desigualdade de renda. O que possibilitou a 
inferência de duas realidades em seu contexto. De um lado, um cenário de desenvolvimento de uma 
população específica e por conseguinte, melhor situação de saúde. Do outro, uma insuficiência nos 
serviços de assistência materna, resultando em deslocamentos e evidenciando as assimetrias em 
saúde no DF, determinadas pela estrutura da sociedade na qual se inserem. 
 
Palavras chave: Saúde. Desigualdade social. Distrito Federal. Fluxo. 
 

 
Abstract 
Health has a strong relationship with income, that is, social inequalities are a result of people's living 
conditions, aware of the risks and resources that can also be distributed disproportionately due to their 
positions in society. For this reason, some indicators are analyzed to provide support for decision-
making in actions of a health nature and in the formulation of public policies, since they may have 
implications in the application. The research developed has a descriptive character, with the objective 
of analyzing the behavior of the infants and infant deaths established in the Federal District and 
mapping the pendular migration of the mothers through geospatial tools. At the national level, fertility 
was reduced, although the mortality rate still remained high. At the same time, there was an increase 
in income and a decrease in the illiteracy rate. In DF, the best IDH in the country was found, although 
the highest Gini index, as effect, lower fertility rates and infant mortality, and higher income inequality. 
This allowed the division of two realities into their context. On the one hand, a scenario of 
development of a specific population and, consequently, a better health situation. On the other hand, 
there is a lack of maternal care services, resulting in displacements and showing the asymmetries in 
health in the DF, determined by the structure of the society in which they are inserted. 

mailto:walter.ramalho@gmail.com
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Introdução 
 

A taxa de fecundidade faz parte dos indicadores que orientam a formulação de políticas 
públicas para o planejamento familiar, dadas as implicações que esta quando abaixo do 
recomendado podem gerar, como a redução do volume da população e o seu envelhecimento. 
Por outro lado, quando alta, a taxa pode indicar a fragilidade no acesso da população às 
informações e aos serviços de saúde (BERQUÓ e CAVENAGHI, 2006).  

Observou-se no Brasil uma redução da fecundidade que perdura desde meados da 
década de 1960, como reflexo da melhoria significativa dos parâmetros sociais de doenças e da 
organização dos serviços de saúde (VICTORA et al., 2011). O acesso a medicamentos e a 
instrução foram determinantes para tal queda que, por sua vez, direta e ou indiretamente 
influenciou na taxa de mortalidade infantil (PAIM et. al, 2011). 

No entanto, a taxa de mortalidade no infantil (TMI) no Brasil ainda permaneceu alta, e a 
sua redução foi colocada como um dos 8 objetivos de desenvolvimento do milênio a serem 
cumpridos até o ano 2015. A meta estabelecida pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODM) foi de 15,7 óbitos por 1.000 nascidos vivos (SARDINHA, 2014), alcançada em 2011, com 
15,3‰.  

A TMI é um dos principais e mais sensíveis indicadores da qualidade de vida de uma 
população. Reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento social e socioeconômico, 
apontando grupos expostos a diferentes fatores de riscos e detectando as distintas necessidades 
em saúde (MAIA et al., 2012).  

Associados ao desenvolvimento socioeconômico da população brasileira, esses avanços 
são resultados de um conjunto de melhorias, como o aumento da renda e diminuição da taxa de 
analfabetismo. Entretanto, nas regiões brasileiras essas melhorias são verificadas em diferentes 
graus (RIBEIRO, 2013), os quais revelam desigualdades que alteram a configuração da saúde 
dessas populações. 

O Distrito Federal (DF) foi a Unidade da Federação que apresentou em 2010 o melhor 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e as menores taxas de fecundidade e de 
mortalidade infantil (IPEA, 2012; CODEPLAN, 2013). Vale ressaltar que da mesma forma que o 
Brasil, o DF é marcado por grandes desigualdades internas e apresenta diferentes situações de 
riscos.  

O monitoramento da mortalidade infantil, assim como da situação socioeconômica de 
uma população é indispensável para revelar as desigualdades e principalmente as 
vulnerabilidades às quais a população está exposta. A fim de identificar as necessidades de 
intervenções e auxílio na gestão, no planejamento e, sobretudo na formulação de políticas 
públicas para ações de promoção da saúde (MONKEN e BARCELLOS, 2005).  

Nesse sentido, este artigo tem como objetivo evidenciar o comportamento dos fluxos 
estabelecidos pela população das Regiões Administrativas do Distrito Federal em busca de 
assistência médica, a partir do deslocamento para o nascimento e óbitos de crianças de até 1 
ano de idade, dos dados disponibilizados pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos 
(SINASC) e pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM). 
 
 
Procedimentos Metodológicos 

 
As pesquisas desenvolvidas no artigo têm caráter descritivo, com objetivo de analisar o 

comportamento dos fluxos de nascimentos e óbitos infantis estabelecidos no Distrito Federal no ano 
de 2012, com base em dados secundários, revisões bibliográficas e análises espaciais a partir do uso 
de geotecnologias. 

Para tanto foram utilizados dados secundários obtidos por sistemas de informação de 
diversas instituições, permitindo a análise em diferentes setores com o propósito de definir e 
investigar os principais problemas sanitários. Os dados foram disponibilizados pelo Ministério da 
Saúde, no Banco de Dados do Sistema Único de Saúde (DATASUS): Sistema de Informações sobre 
Nascidos Vivos (SINASC), pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), com recorte de até 
1 ano de idade, do ano 2006, 2009 e 2012, pelos Censos Demográficos e Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (PNAD); pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal (CODEPLAN): 
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Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) e Anuário Estatístico do Distrito Federal, dos 
anos 2000 a 2011. 

Os materiais coletados foram distribuídos e organizados em planilhas e tabulados para 
formação de gráficos e tabelas, através dos Softwares IBM SPSS Statistics Version 21 e Microsoft 
Excel 2013, para a espacialização dos dados relativos aos hospitais e centros de saúde do DF e para 
a elaboração dos mapas temáticos e de fluxo foi utilizado o software ArcGIS 10.2. 
Por último, para os mapeamentos de fluxos do ano de 2012, objetivo final deste trabalho, foram 
considerados 43.429 nascimentos e 504 óbitos infantis, exceto casos que apresentaram problema de 
contabilização dos registros ou carência de informações. Para a elaboração dos mapas de fluxo, os 
hospitais contidos no SIM e SINASC no ano de 2012 foram divididos em quatro grupos de acordo 
com a proximidade entre as suas localidades. Para o mapeamento das residências das mães, foram 
considerados os centros de saúde mais próximos. 
 
 
O Distrito Federal e seus Contextos 

 
 A construção de Brasília atraiu a migração de muitos trabalhadores de outros estados 
brasileiros. Para alocar estes migrantes, foram criados os núcleos habitacionais, que 
posteriormente passaram à condição de cidades-satélites, como o Núcleo Bandeirante em 1956, 
Paranoá em 1957 e Taguatinga em 1958 (CODEPLAN, 2010). 
 A despeito do esforço para o planejamento e controle do uso e ocupação do território, a 
pressão migratória rompeu os limites inicialmente imaginados. Sendo assim, o crescimento no 
perímetro de Brasília aconteceu de forma intensa e acelerada. Diante desse avanço da 
ocupação, as cidades-satélites foram construídas sem seguir as mesmas diretrizes e premissas 
do plano diretor (MATA, 2014). 
 Em 1964, para facilitar a administração do território, o DF foi dividido em Regiões 
Administrativas (RAs). Todavia, ainda ocorrem novas delimitações e desmembramentos 
territoriais (CODEPLAN, 2010). O DF está localizado na Região Centro-Oeste e ocupa uma área 
de 5.789,16 km², atualmente dividido em trinta e uma (31) Regiões Administrativas (CODEPLAN, 
2010), vide Mapa 1.  

  Mapa 1: Mapa de Localização do Distrito Federal e Regiões Administrativas 
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A princípio, o objetivo era de um planejamento de integração entre as regiões sem 

distinção social. Entretanto, observou-se no decorrer do processo a elaboração de planos 
separatistas e o fracasso da meta de organizar o espaço de forma a promover uma sociab ilidade 
urbana, concebendo assim, a configuração do Distrito Federal de forma segregacionista (MATA, 
2014). 

O DF apresentou elevados graus de desigualdade de renda, em consonância com o 
crescimento observado nos últimos anos. O aumento da renda domiciliar per capita em 41% do 
período de 2001 a 2009, fez com que se destacasse em relação às médias nacionais e do Brasil, 
que no mesmo período apresentou um aumento de 23,4%, por outro lado, registrou alto índice de 
Gini em 2010 com 0,6, maior do Brasil (IPEA, 2012). 

 O Distrito Federal consolidou contrastes no seu interior, comparando-se com as mazelas 
encontradas no contexto nacional e no mundo afora, com a concentração da acumulação de 
capital. Nesse sentido, as RAs vivem realidades diferentes, divididas em zonas de convergência 
marginal, com menor renda e central, com maior renda (MATA, 2014), como se pode observar no 
mapa abaixo. 
 

 
Mapa 2: Distribuição Por Grupo de Renda Per Capita Média do Distrito Federal em 2011 

 
Dados de 2011 revelam que a população total estimada no Distrito Federal foi de 

2.556.149 pessoas, sendo Ceilândia a RA mais populosa com 15,8% e a Candangolândia, menos 
populosa representando 0,6%. Considerando a tabela 1, apenas 8,2% da população total reside 
no Plano Piloto, área central do DF. E nas demais regiões onde renda é maior, observa-se que o 
número de habitantes é bastante reduzido. Apenas 14,4% da população do Distrito Federal 
pertence ao grupo de alta renda, enquanto 22,7% ao grupo de renda média, 67,8% de renda 
baixa e 13,3% de renda muito baixa. 
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Tabela 1: População do Distrito Federal em 2011 

Regiões Administrativas População % 

Ceilândia 404.287 15,82 

Brasília 209.926 8,21 

Samambaia 201.871 7,90 

Taguatinga 197.783 7,74 

Planaltina 161.812 6,33 

Gama 127.475 4,99 

Recanto das Emas 124.755 4,88 

Santa Maria 119.444 4,67 

Águas Claras 109.935 4,3 

Guará 107.817 4,22 

Sobradinho II 94.279 3,69 

São Sebastião 77.793 3,04 

Vicente Pires 67.783 2,65 

Sobradinho 59.024 2,31 

Itapoã 56.360 2,2 

Sudoeste/Octogonal 51.565 2,02 

Brazlândia 49.418 1,93 

Paranoá 42.427 1,66 

Riacho Fundo II 37.051 1,45 

Riacho Fundo 35.268 1,38 

Lago Norte 33.526 1,31 

Estrutural (SCIA) 32.148 1,26 

Cruzeiro 31.230 1,22 

Lago Sul 29.677 1,16 

Jardim Botânico 23.856 0,93 

Núcleo Bandeirante 22.569 0,88 

Park Way 19.648 0,77 

Candangolândia 15.953 0,62 

Varjão 9.021 0,35 

SIA 2.448 0,10 

Total 2.556.149 100 

Fonte dos Dados: CODEPLAN, 2011.  
Elaboração: Amarílis Bezerra. 

 
 

O Nascimento no Distrito Federal 
 
Dentre as RA’s, verifica-se que a Ceilândia, apresentou maior quantidade de nascimentos 

nos anos 2006, 2009 e 2012, com 17,3%, 16,9% e 15,9% respectivamente, do total de 
nascimentos registrados no DF, seguidos das RA’s de Taguatinga, Samambaia e Planaltina, com 
a média de 3 a 4 mil nascimentos registrados nos mesmos períodos. 
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 Mapa 3: Número de Nascidos Vivos no DF em 2006, 2009 e 2012. 
 

Dentre as RAs, verifica-se que a Ceilândia, apresentou maior quantidade de nascimentos 
nos anos 2006, 2009 e 2012, com 17,3%, 16,9% e 15,9% respectivamente, do total de 
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nascimentos registrados no DF, seguidos das RAs de Taguatinga, Samambaia e Planaltina, com 
a média de 3 a 4 mil nascimentos registrados nos mesmos períodos. 

Com base na tabela 1 (página 6), a região administrativa de Brasília possui a segunda 
maior população do DF, com 209.926 habitantes, um pouco mais da metade da população de 
Ceilândia. No entanto, no ano 2012 em Brasília nasceram apenas 31,2% do total do número de 
nascimentos registrados na Ceilândia, ou seja, menos da metade, contabilizando 2.165 registros 
de nascimentos. 

A principal razão para o elevado número de nascimentos observado em Ceilândia em 
comparação a Brasília, é o contingente populacional concentrado na periferia. Além disso, outros 
fatores provavelmente colaboram para ocorrência deste fenômeno, como as disparidades 
socioeconômicas entre as regiões administrativas do DF e o acesso aos serviços de saúde e à 
educação. 

 
 

A Mortalidade Infantil no Distrito Federal 
 

No mapa 4, observa-se a variabilidade dos riscos de mortalidade infantil entre as Regiões 
Administrativas no DF nos anos 2006, 2009 e 2012. As extremidades da TMI variam de 3,11‰ na 
Candangolândia até 32,1‰ na Estrutural (SCIA) em 2006, de 2,78‰ na Candangolândia até 
20,2‰ na Estrutural (SCIA) em 2009 e de 3,45‰ no Sudoeste/Octogonal até 19,3‰ em 
Brazlândia em 2012. Dentre as maiores TMI encontradas, destacam-se a Estrutural (SCIA), 
Brazlândia e Recanto das Emas, detectando situações de maiores riscos. Por outro lado, Brasília 
e Lago Sul apresentaram melhor desempenho.  

Ainda que o DF apresente elevado rendimento médio de trabalho (salário) [R$ 2.245,95] e 
baixa taxa de analfabetismo [3,4%], os índices da TMI apresentados evidenciam as múltiplas 
realidades sociais presentes no DF, associados às recorrentes desigualdades percebidas entre as 
Regiões Administrativas. 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1153 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
 

Mapa 4: TMI no Distrito Federal em 2006, 2009 e 2012. 
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O Lago Norte, região administrativa que pertencente ao grupo de renda alta, de acordo 

com o mapa 2 (página 5), observou-se em 2009 uma elevada TMI com 18,0‰, maior taxa dentre 
os verificados nos anos de 2006 [9,5‰] e de 2012 [11,46‰]. Este fato pode estar relacionado à 
proximidade com a RA do Varjão, e, portanto, à procura de atenção a saúde desta região no 
Lago Norte. No entanto, o salto da TMI em 2009 nesta região administrativa necessita de maiores 
esclarecimentos sobre os processos para tal ocorrido.  

 Do mesmo modo como a TMI pode ser observada espacialmente, pode-se também 
verificar a distribuição dos serviços de saúde e da sua clientela, o que permite identificar ligações 
estabelecidas em um território observado (Ministério da Saúde, 2006). Com base nos dados 
relacionados ao nascimento e aos óbitos infantis no Distrito Federal, será analisado o 
deslocamento da população em busca de assistência em saúde nas situações de nascimento e 
óbitos infantis. 
 
 
Regionalização e Estrutura dos Serviços Públicos do Distrito Federal 

 
O Sistema Único de Saúde (SUS) tem como seus princípios doutrinários a universalidade, 

a equidade e a integralidade da saúde, com propósito de uma distribuição igualitária de recursos 
e serviços, visando sobretudo, a amenização das iniquidades sociais e econômicas nos serviços 
de saúde brasileiro. Como diretrizes organizacionais, propôs a regiona lização e a 
descentralização das ações e dos serviços de saúde (GONDIM et al., 2008).  

O Sistema Único de Saúde (SUS) está em todo território brasileiro e é por ele que é 
assegurado o direito à toda população o acesso ao sistema de saúde público. Entretanto, ele não 
é realizado da mesma maneira em todas as localidades, devido a heterogeneidade presente no 
território brasileiro. Dessa forma, a regionalização foi pensada como uma estratégia para lidar 
com a diversidade das regiões e também do próprio serviço oferecido pelo SUS, como uma forma 
de minimizar principalmente as desigualdades presentes na extensão brasileira (VIANA et al., 
2008). 

As diretrizes do novo sistema de saúde trouxeram a necessidade de sua apropriação do 
território e de sua delimitação, uma vez que se organizam como um polo articulado de redes de 
serviços de saúde, abrangendo uma determinada área geográfica com objetivo de garantir 
acessibilidade de uma dada população em um território (GONDIM et al., 2008).  

A região é a unidade territorial tida pela regionalização e a organização dos serviços de 
saúde é entendida segundo suas complexidades tecnológicas. Essas regiões de saúde deveriam 
ser comtempladas por uma rede com todos os níveis de atenção do sistema, desde o primário 
até o terciário), com a capacidade de atender a população de uma delimitada área geográfica, 
dando todo o suporte assistencial em saúde, sem a necessidade de se deslocar e buscar 
assistência em outra região (GONDIM et al., 2008).  

A região de saúde é a base territorial para o planejamento da atenção à saúde e ela não 
precisa coincidir com os limites administrativos do estado, ficando essa divisão a critério da 
Secretaria de Saúde, de acordo com as estratégias de regionalização adotadas. Essa divisão 
leva em consideração as características da população, tais como, demográficas, 
socioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, disponibilidade de serviço e a relação 
entre os que irão compor a região (Ministério da Saúde, 2001).  

O nível regional seria composto por agregados de municípios ou estados que possuiriam 
serviços de diferentes níveis de complexidades, que por sua vez seriam responsáveis por 
atender a demanda da população referente aos municípios integrantes desse polo de atenção, 
sob o respaldo da regionalização (GONDIM et al., 2008). 

Essa condição favorece uma definição de forma mais clara das responsabilidades de 
cada serviço situado no território, e dessa forma facilita a articulação e a participação de forma 
intersetorial na intervenção dos determinantes de saúde. Portanto, a integração e cooperação em 
uma região tem sido imprescindível para o atendimento das demandas e necessidades de uma 
dada população (SILVA, 2011). 

A partir da reorganização dos serviços de saúde em níveis de complexidade e em polos de 
atenção, essa proposta busca não somente garantir a integralidade do cuidado, mas também garantir 
o acesso e a equidade na distribuição social das ações e serviços de saúde (TEIXEIRA, 2002).  
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De acordo com o Plano Distrital de Saúde (2012), o sistema de saúde público do DF é 

dividido em 7 regiões de saúde (mapa 5), essas regiões são compostas por uma agregação de 
Regiões Administrativas. Esta rede é formada por uma variedade de ações e serviços, que atende 
desde a atenção primária até as de maiores complexidades.   

 

Mapa 5: Regiões de Saúde, Hospitais e Centros de Saúde do Distrito Federal.  
 
Segundo o Plano Distrital de Saúde (2012), a estrutura do sistema de saúde é configurada 

por unidades básicas de saúde: com um total de 68 centros de saúde, 03 unidades mistas, 39 postos 
de saúde urbanos e rurais, 39 equipes do programa Saúde da Família e 17 equipes de Saúde Bucal. 
Além disso, possui 12 centros de atenção psicossocial, sendo destes, 6 credenciados pelo Ministério 
da Saúde. Possui 12 hospitais regionais: HMIB, HRAN, HRGu, HRT, HRC, HRBz, HRSam, HRS, 
HRPl, HRPa, HRG e HRSM, 1 hospital terciário (HBDF) e 4 hospitais especializados: HCB, HSVP, 
ISM, HAB; Possui unidades de pronto atendimento: 1 UPA Samambaia e Unidades de Apoio: 1 
central de radiologia, 2 laboratórios regionais, 1 Centro de Orientação Médico-Psicopedagógico, 1 
Hemocentro, 1 Laboratório Central (LACEN), 19 núcleos de inspeção de saúde, 1 Fundação de 
Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), 2 instituições de ensino (ESCS e ETESB), 
Coordenação de Desenvolvimento dos profissionais de saúde (CODEP) e 1 Diretoria de Saúde 
Ocupacional (DISOC) e 1 Centro de Testagem e Aconselhamento. 

 
 
Dinâmica Espacial do Fluxo de Nascimentos 
 

Contrastando o mapa 5, anteriormente verificado, e o mapa 6, foi observado o inverso da 
dinâmica esperada em relação às regiões de saúde no DF, onde há grande fluxo não padronizado 
saindo de todas as regiões. Os hospitais recebem as mães de todos as Regiões Administrativas, com 
uma predominância deste fluxo em direção aos hospitais localizados na Região Centro-Oeste e 
Centro-Sul de Saúde (Grupo 1), seguidos dos fluxos em direção aos hospitais pertencentes ao grupo 
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2, localizados na Região Sudoeste de Saúde. Desse modo, estes revelam-se dois principais polos de 
atração para nascimentos no DF. 
 Vale destacar que mesmo os hospitais localizados em áreas que apresentam menores 
rendas (Mapa 2, p. 5), também recebem as populações de áreas que apresentam maiores rendas, 
ainda que este fluxo seja menor do que o verificado em direção periferia-centro. 
 Desta forma, pode-se inferir sobre a existência da fragilidade da organização dos serviços de 
saúde e no acesso da população em suas respectivas regiões de saúde. Entretanto, não era 
esperada uma alta aleatoriedade do fluxo de nascimentos entre as regiões administrativas e regiões 
de saúde, necessitando de maiores investigações. 
 
Dinâmica Espacial do Fluxo de Mortalidade Infantil  
 

De acordo com o mapa 7, o fluxo de óbito infantil concentra-se principalmente em direção aos 
hospitais do grupo 1, localizados na área central do DF, praticamente com deslocamento a partir de 
todas as RA’s, ou seja, foi verificado um movimento maior no sentido periferia-centro novamente.  Em 
seguida, verifica-se um elevado fluxo em direção aos hospitais do grupo 2, localizados à sudoeste do 
DF. Do mesmo modo que ocorre nos casos de nascimentos, são evidenciados dois polos de atração 
em casos de óbitos infantis.  
 A identificação desses padrões de deslocamento é importante e serve para alertar situações 
de problemas relacionados ao acesso aos serviços de saúde pela população. Isto sinaliza a 
insuficiência dos serviços para o atendimento de uma demanda e indica áreas de aglomeração e 
áreas com estruturas de saúde pouco solicitadas, sendo uma oportunidade de descentralização e 
investimentos destes serviços em áreas alternativas, com maiores demandas (SANTOS e 
BARCELLOS, 2006). 
 Nas redes de atenção à saúde, o tamanho das áreas de abrangência dos serviços é 
estabelecido a partir do deslocamento da população em busca de assistência (SANTOS e 
BARCELLOS, 2006).. No entanto, observa-se um fluxo de deslocamento para fora da área de 
abrangência das regionais de saúde, verificando-se que a procura de assistência ocorre 
principalmente em áreas que apresentam maiores rendas (Mapa 2, p. 5). 
 Desta forma, são observadas incompatibilidades entre áreas de abrangência das regiões de 
saúde, tanto nos casos de nascimento, assim como nos casos de óbito infantil, onde as mães têm 
que percorrem longas distâncias em busca pela assistência em saúde. No entanto, visto a 
aleatoriedade em que ocorrem estas buscas, tem-se a necessidade de verificar as razões que a 
estimulam. 
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     Mapa 6: Fluxo de Nascidos Vivos no Distrito Federal em 2012. 
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Mapa 7: Fluxo de Óbitos Infantis no Distrito Federal em 2012. 
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Considerações Finais 
 

Apesar dos resultados favoráveis apresentados, verificou-se uma situação de grandes 
disparidades no Distrito Federal. Em nível local, notou-se uma associação entre os fatores 
socioeconômicos e os riscos de adoecer e morrer, estes riscos variam de acordo com a localização 
de uma população, manifestando em algumas áreas situações maiores de vulnerabilidades sociais e 
econômicas. 

No Distrito Federal, foram apresentadas tendências positivas de uma gradativa redução da 
taxa de mortalidade infantil. No entanto, verificou-se diferentes predominâncias dessa taxa em nas 
RA’s, caracterizando diferentes grupos de riscos. As áreas com menores rendas obtiveram maiores 
taxas de mortalidade infantil. Vale destacar como uma exceção a essa observação, a RA do Lago 
Norte, que é uma das áreas mais favoráveis economicamente, registrando uma alta TMI, 
principalmente no ano de 2009, podendo a sua explicação estar relacionada à procura dos serviços 
de saúde pela popoulação de outras RA’s próximas. 

A metodologia proposta por este trabalho, por meio de ferramentas de geoprocessamento, foi 
fundamental para a manipulação dos dados, espacialização das informações e sobretudo para a 
análise das diferentes configurações espaciais, evidenciando a sua potencialidade de análise dos 
eventos em saúde no Distrito Federal. 

Desse modo, os mapas de fluxos auxiliaram na compreensão da organização e distribuição, 
no espaço geográfico, dos serviços de saúde e de seus usuários no Distrito Federal. A partir deles foi 
possível visualizar as relações existentes entre as RA’s e destacar os polos de atração nas regiões 
de saúde do Distrito Federal. Ao contrário do resultado esperado, verificou-se uma aleatoriedade do 
contingente do fluxo de nascimento, com predominância maior para os hospitais localizados nas 
áreas centrais e para os hospitais localizados à sudoeste. Da mesma forma, o fluxo dos óbitos 
infantis apresentou um visível padrão de deslocamento em sentido à área central do DF, seguida da 
região sudoeste do DF, revelando dois polos de atração bem definidos. 

Por fim, além dos resultados apontarem alguns fatores associados ao nascimento e ao óbito 
infantil no Distrito Federal, possibilitou a inferência de duas distintas realidades em seu contexto. Na 
primeira, observou-se um cenário de melhora na situação de saúde e do desenvolvimento de sua 
população. No segundo, uma insuficiência da organização dos serviços de saúde e de atender as 
mães e as crianças menores de 1 ano próximos a sua residência, resultando na necessidade de 
grandes deslocamentos, o que permite sugerir uma inadequação das áreas de abrangência em 
atender suas respectivas Regiões Administrativas. 

Portanto, o trabalho resaltou a necessidade de melhor comprender a dinâmica do território, 
para apoio ao planejamento e gestão, a fim de sanar as dificuldades no acesso e na satisfação das 
demandas pelos serviços de saúde do Distrito Federal. E sobretudo, alertou a necessidade da 
adoção de medidas que visem proteger a população e os nascimentos que nela ocorrem. Destarte, 
para uma melhor adequação desses serviços e um melhor atendimento, é merecida uma atenção 
especial por parte das políticas públicas, a fim de melhorar cada vez mais a saúde pública no Distrito 
Federal. 
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Resumo 
O objetivo deste trabalho é analisar os perfis territoriais do indicador da mortalidade neonatal na 
Região Sul do Brasil e indicar algumas variáveis determinantes em relação ao nascido vivo, ao 
próprio óbito, à assistência à saúde e as condições sociais. O estudo foi feito com dados coletados 
em fontes secundárias oficiais, ao nível dos municípios da Região Sul e para os biênios de 1994-1995 
e 2013-2014. Os indicadores foram estimados com uso do método bayesiano empírico e analisados 
em Sistema de Informação Geográfica, com recurso à estatística espacial descritiva e técnicas 
exploratórias de análises espaciais. Os resultados mostraram redução da taxa de mortalidade infantil 
neonatal (TMIN) na maioria dos municípios sulinos, mas persistem agrupamentos de taxas elevadas 
em regiões mais carenciadas. Houve ainda redução das taxas associadas às doenças infecciosas e 
parasitárias e aumento da prematuridade e baixo peso à nascença. A assistência à saúde através do 
pré-natal foi ampliada em praticamente toda a região, mas não foi encontrada relação com a redução 
da TMIN. As mudanças nas formas de nascer e morrer do neonato indicam novos e preocupantes 
desafios para a Região Sul do Brasil, sobretudo em relação às políticas de vigilância e controle a 
serem desenvolvidas nessa primeira metade do século. 
 
Palavras-chave: Mortalidade Neonatal; Região Sul; Prematuridade; Baixo Peso; Pré-Natal.  

 
 
Abstract 
The objective of this study is to analyze the territorial profiles of the neonatal mortality indicator in the 
South Region of Brazil and indicate some determinant variables in relation to live birth, death itself, 
health care and social conditions. The study was done with data collected in official secondary 
sources, at the level of the municipalities of the South Region and for years 1994-1995 and 2013-
2014. The indicators were estimated using the empirical Bayesian method and analyzed in the 
Geographic Information System, using descriptive spatial statistics and exploratory techniques of 
spatial analysis. The results showed a reduction in the rate of neonatal infant mortality (NIM) in most 
of the southern municipalities, but high rates persist in poorer regions. There was also a reduction in 
the rates associated with infectious and parasitic diseases and an increase of prematurity and low 
birth weight. Prenatal health care was expanded throughout the region, but no relationship was found 
with the reduction of NIM. The changes in the infant's birth and dying forms indicate new and worrying 
challenges for the South Region of Brazil, especially regarding the surveillance and control policies to 
be developed in the first half of the century. 
 
Key words: Neonatal Mortality; South region; Prematurity; Low weight; Prenatal. 

 
 

Introdução 
 
A mortalidade infantil neonatal é assim classificada todo óbito que ocorre antes do 28º dias de 

vida (BRASIL, 2009). Na literatura é comum distingui-la da mortalidade pós-neonatal (entre 28 e 364 
dias) pela carga dos fatores médicos, da gestação e do parto na sobrevida da criança (WOLFE et al, 
2014). É comum ainda afirmar que quando a taxa de mortalidade infantil (TMI) é alta e os indicadores 
de desenvolvimento são baixos, é grande o peso do óbito pós-neonatal na carga geral do óbito 
infantil, ao passo que a redução da mortalidade infantil vai progressivamente aumentando o peso do 
óbito neonatal como componente geral dessa taxa (BANG et al, 1999; FERRARI et al, 2006). 

O Brasil é um dos países do mundo que mais avançou na política de redução da TMI (WHO, 
2015). Em 2013, dois anos antes da apresentação das metas pactuadas no âmbito dos Objetivos do 
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Desenvolvimento do Milênio (WHO, 2005), o país registrou uma TMI de 13,8‰. Comparativamente 
ao ano de 1990, quando a taxa era de 48,3‰

212
, a redução foi de mais de 70%. Por isso, os 

componentes neonatal e pós-neonatal também se alteraram rapidamente: do total de óbitos infantis 
registrados em 1990, 52,1% ocorreram no período pós-neonatal e 47,9% no período neonatal; em 
2013 essa distribuição foi de 31,4% e 68,6%, respectivamente. Naturalmente essas alterações 
refletem e, ao mesmo tempo, indicam profundas mudanças nas formas de nascer e viver no primeiro 
ano de vida no Brasil (CHAVES, 2014). Entre as mais amplamente debatidas na literatura, por 
exemplo, é a redução das doenças infecciosas e parasitárias e o aumento das afecções do período 
perinatal, além do aumento da prematuridade e do baixo peso à nascença (MARINHO, PASSOS e 
FRANÇA, 2016; BARUFI, HADDAD e PAEZ, 2012; LIMA et al, 2013; OLIVEIRA et al, 2015). Outros 
fatores como a má formação congênita e a assistência e complicações do parto também ganharam 
importância (BRONBERG et al, 2014; LANSKY et al, 2014). Por isso, é cada vez mais importante 
intensificar ações de prevenção e controle durante a gestação e nas primeiras horas e dias de vida. 
De fato, a maior parte dos óbitos neonatais ocorre até os seis primeiros dias de vida (período 
neonatal precoce) e, de modo especial, nas primeiras quarenta e oito horas após o parto (CASTRO, 
LEITE e GUINSBURG, 2016). Portanto, quanto mais próximo do ato da gestação, maior a 
importância e maiores são os desafios de prevenção e controle. 

É um erro, todavia, associar a mortalidade neonatal aos fatores médicos apenas, 
esquecendo-se do contexto social e histórico. Na verdade, na maioria dos casos os óbitos neonatais 
poderiam ser evitados com recursos e ações transversais à saúde, como educação; moradia e 
distribuição de renda (MCKINNON et al, 2014; KAYODE et al, 2014; GONÇALVES et al, 2013; 
SCHOEPS et al, 2007). Ocorre que as complicações médicas responsáveis pelo óbito são, na 
verdade, resultados ou consequências de processos anteriores que vão da gestação ao parto e aos 
cuidados da criança nos primeiros dias e semanas de vida. De fato, as crianças e, em especial, os 
recém-nascidos, não estão morrendo por falta de conhecimento médico necessário para salvá-los, 
mas por falta de atenção e investimento no tempo e no lugar adequado (GATES e BINAGWAHO, 
2014). Portanto, a prevenção do óbito neonatal é uma antes de tudo uma política de desenvolvimento 
territorial, na acepção larga do termo.  

Este é o contexto motivador para realização e, agora, apresentação desse trabalho cujo 
objetivo é analisar os aspectos geográficos e territoriais da mortalidade infantil neonatal da Região 
Sul do Brasil. De maneira sucinta, o definimos como o estudo da identificação dos perfis territoriais do 
indicador e das possíveis variáveis a ele associadas. Portanto, a mortalidade infantil neonatal é o 
objeto de investigação, assim definida como um resultado objetivo e inalienável. E a esse resultado, 
estabelecemos quatro dimensões operativas de investigação, assim entendidas como determinantes, 
a saber: dimensão do nascido vivo (prematuridade e baixo peso); dimensão do óbito (por doenças 
infecciosas e parasitárias e por afecções do período perinatal); dimensão médico-assistencial (acesso 
ao serviço de pré-natal); dimensão territorial (discutida através de um indicador composto de privação 
social). 

 
Metodologia 
 
Levantamento dos dados e construção dos indicadores 
 

O estudo foi feito com toda a população de nascidos vivos e óbitos infantis neonatais 
registrados nos biênios de 1994-1995 e 2013-2014 nos municípios dos estados de Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul. Todos os dados foram coletados em fontes secundárias oficiais, 
nomeadamente o Sistema de Informação de Nascidos Vivos (SINASC) e no Sistema de Informação 
de Mortalidade (SIM) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (SIDRA/IBGE). O período de 
análise foi assim definido tendo em vista a possibilidade de manipular os dados coerentemente numa 
única base

213
. Infelizmente, dados mais recentes, de 2015 e 2016, ainda não estão disponíveis online. 

As variáveis brutas originais de cada indicador estão descritas no quadro 1, assim como suas 
respectivas fontes e siglas. A elaboração dos indicadores foi feita com recurso à estatística descritiva 
simples, tendo em vista a proporção entre as respectivas variáveis brutas. Contudo, como os 

                                                           
212

 Segundo dados do IBGE (1999), para o coeficiente de 1990, e dados brutos do DATASUS (SIM/SINASC), para o coeficiente 
do ano de 2013.   
213

 Deve ser informado que em 2011 o Ministério da Saúde alterou a Declaração de Registro de Nascidos Vivos, o que permitiu 
melhor qualidade aos sistemas de registros e melhores informações relacionadas às variáveis sociais e demográficas do bebê 
e da mãe.  
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resultados mostraram significativa oscilação aleatória, algo comum em estudos populacionais 
envolvendo áreas, reestimamos os indicadores com uso do método bayesiano empírico. 

 
Quatro 1: Dados brutos levantados; indicadores elaborados e fontes secundárias consultadas 

Indicadores Dados brutos utilizados Fonte 

Taxa de mortalidade infantil neonatal (TMIN) Nascidos vivos e óbitos infantis 
neonatais 

 
 
 
 
 
 
 

SINASC-
SIM 

Taxa de mortalidade infantil neonatal por 
doenças infecciosas e parasitárias (TMINDIP) 

Nascidos vivos e óbitos infantis 
neonatais por doenças infeciosas e 
parasitárias (CID-10) 

Taxa de mortalidade infantil neonatal por 
afecções do período perinatal (TMIAPP) 

Nascidos vivos e óbitos infantis 
neonatais por afecções do período 
perinatal (CID-10) 

Proporção de nascidos vivos prematuros 
(PNVP) 

Nascidos vivos (total) nascidos vivos 
prematuros

i
 

Proporção de nascidos vivos com baixo peso 
(PNVBP) 

Nascidos vivos (total) e 
nascidos vivos de baixo peso

ii
 

Proporção de nascidos vivos que receberam 
sete ou mais consultas pré-natal (PNV≥7CPN) 

Nascidos vivos (total) e nascidos vivos 
que receberam sete ou mais consultas 
pré-natal durante a gestação

iii
 

Índice de privação social (IPS)
iv
 Mulheres em idade reprodutiva (total); 

mulheres analfabetas em idade 
reprodutiva; domicílios particulares 
permanentes (total); domicílios 
particulares permanentes sem 
instalação sanitária; crianças residentes 
em domicílios com renda igual ou 
inferior a meio salário mínimo. 

 
SIDRA-
IBGE 

(i) Considerado os nascidos vivos antes da 36ª semana de gestação. 
(ii) Considerado OS Nascidos vivos com menos de 2500g. 
iii) Sete consultas pré-natal é o mínimo recomendado para uma gestação adequada, conforme recomendação do Ministério 
da Saúde (BRASIL, 2006) 
iv) Foram utilizados os dados dos Censos de 1991 e 2010 

 
O bayesiano empírico é um método recomendado para suavização dos indicadores espaciais 

aleatórios (ASSUNÇÃO et al, 1998), pois permite reestimar os valores de tal forma que sejam 
condizentes com população observada (nascidos e óbitos infantis). Portanto, a média global do 
estado, de um lado, e o peso de confiança no indicador (dado pela população observada), de outro, 
são os critérios utilizados para reajustar os indicadores de cada município. Conforme descrição dada 
por Câmara e outros (2004), o bayesiano empírico parte do pressuposto de que a taxa  é uma 

variável aleatória, que contém uma média  e uma variância . Então, para calculá-lo realiza-se 

uma combinação entre a taxa observada ), a média ( ) e o peso de confiança ( ) do indicador 

para cada microrregião, conforme descrito na equação 2.1 abaixo: 
 

 
 
O fator  é dado por: 

 

 
 
O IPS, excepcionalmente, foi elaborado com recurso ao método z-score, conforme método de 

Castairs e Morris (1991) e através do qual as variáveis selecionadas (quadro 1) foram padronizadas. 
Diferente dos demais, o IPS é um indicador composto e, como tal, exige um método específico de 
associação critérios.  A proposta de Castairs e Morris (1991) foi utilizada pela funcionalidade e 
aplicabilidade e pela experiência positiva realizada em estudos anteriores (FARIA e SANTANA, 2015; 
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FARIA, 2016). Dessa forma, cada uma das variáveis foram submetidas à equação 2 e, ao final, 
agregadas pela somatória simples (sem uso do recurso da ponderação).  

 

 
 
Onde Zi é a variável normalizada, xi é o escore bruto da variável; µ é a média aritmética e σ é o 

desvio padrão amostral. 
 
Modelagem dos indicadores em uma única base de dados 
 

Entre os dois biênios analisados foram criados 133 municípios na Região Sul do Brasil. Por 
isso, era necessário, antes de empreender a análise, definir um ajustamento da base, de forma a 
tornar possível compará-los. Em outras palavras, era necessário unificar as duas bases em uma só. 
Para fazer isso foram considerados os códigos de cada município atribuídos pelo IBGE. A partir 
desses códigos foi possível identificar para cada um dos 133 municípios criados no período o seu 
município originário ou do qual houve o processo emancipatório. O passo seguinte foi estabelecer o 
mesmo valor do indicador do seu município originário no primeiro biênio. Assim foi definido porque o 
valor do indicador calculado no primeiro biênio para um dado municípios que foi desmembrado refere-
se à toda a sua área ou polígono original. Além disso, como os dados são disponíveis apenas ao 
nível dos municípios, não seria possível calcular o indicador para o recorte (distrito ou bairro) 
emancipado. Excepcionalmente, alguns municípios foram emancipados pelo desmembramento de 
dois ou mais municípios. Isso trouxe uma impossibilidade de conciliação da base, porque são vários 
códigos originários. O ajustamento, nesse caso, foi feito pela atribuição do código do município com 
maior extensão territorial desmembrada, ou seja, consideramos a maior extensão territorial 
desmembrada calculada em quilômetros quadrados. 
 
Análises e representações espaciais 
 

As técnicas exploratórias univariadas de análises espaciais foram utilizadas para representar 
os dados em mapas temáticos e para identificar o comportamento espacial dos indicadores em 
mapas de autocorrelação espacial. Os processos de experimentação tiveram início com o recurso à 
estatística descritiva, através da qual foram encontrados os indicadores de tendência central (média e 
mediana) e indicadores de dispersão (desvio padrão e coeficiente de variação). 

A visualização dos dados em histograma antecipou a representação cartográfica e contribuiu 
para a definição dos intervalos de classe e do método de representação dessas classes. Isso era 
fundamental, uma vez que os processos de representação espacial são, obviamente, dependentes do 
alcance (range) dos intervalos e dos modos de projeção gráfica. De acordo com Ferreira (2014), o 
número de elementos (n) da amostra deve ser relacionado ao número de classes a serem estimadas. 
Utilizando-se o método de Sturges (citado por Ferreira, 2014), por exemplo, e considerando os 497 
municípios do Rio Grande do Sul, o número de classes estimadas é doze. Todavia, para feitos de 
visualização e identificação de padrões, este é um número suficientemente grande para embaralhar a 
vista e dificultar a identificação das cores da legenda. Por isso, considerando a recomendação de 
Ferreira (2014), utilizamos o número mínimo de classes e segundo o qual a representação é 
igualmente adequada. Dessa forma, foram definidas cinco classes que foram expressas no mapa 
com recurso à técnica das quebras naturais. Natural Breaks ou Jenks, como é chamada, é uma 
técnica que permite agrupar o indicador de acordo as variações que lhe são inerentes, o que permite 
identificar grupos de valores similares no interior do mesmo indicador. 

A identificação de padrões espaciais dos indicadores foi feita com uso índice I de Moran 
Global, cuja aplicação permitiu verificar a dependência espacial das variáveis analisadas (FERREIRA, 
2014). Através desse método e com base nos resultados do z-score de cada indicador, foi possível 
recusar a hipótese nula da aleatoriedade espacial, com intervalo de confiança de 99% (p-value). Por 
isso, partindo da perspectiva da não estacionaridade ou da dependência espacial, foi ainda aplicado o 
Índice I de Moran Local (LISA), conforme orientação de Anselin (1995). Através desse método foram, 
então, identificados e representados os clusters espaciais de valores similares, ou seja, municípios 
cujo valor de um dado indicador tende a assemelhar-se aos seus vizinhos, formando agrupamentos. 

A representação cartográfica e as operações de estatística espacial forma feitas em Sistema 
de Informação Geográfica, com uso do programa ArcGis da empresa Esri. A base cartográfica 
utilizada, em escala 1: 200000, foi coletada no banco de dados integrados do IBGE (SIDRA-IBGE).   
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Resultados e Discussão 
 
Variações globais dos indicadores à escala dos estados analisados 
 

Todos os indicadores analisados apresentaram significativa melhoria entre os dois biênios 
analisados. Isso pode ser comprovado na tabela 1, onde são apresentados os resultados globais para 
as três Unidades da Federação analisadas e para o Brasil. Como era de esperar, o sul apresenta 
valores sempre melhores que a média nacional, embora a variação entre períodos mostre, 
nomeadamente para a TMIN e TMINAPP, maiores avanços ao nível do país. Naturalmente, essa 
variação maior ao nível do país é condizente com suas taxas muito elevadas no primeiro biênio. 

Os resultados globais da tabela 1 permitem inferir algumas questões importantes da vida e 
morte do neonato nos três estados sulinos. Uma das mais significativas, por exemplo, é a redução 
das TMINDIP e TMINAPP. Obviamente, isso indica o menor peso das doenças infecciosas e 
parasitárias na determinação da mortalidade neonatal, de um lado, e a melhoria da atenção à 
gestação, ao parto e ao puerpério, de outro. Um dos fatores indicativos da melhoria da atenção é 
dada pelo indicador de PNV≥7CPN, que aumentou espantosamente no Brasil e, respectivamente, no 
Sul. De fato, mais de 70% das mães residentes no PR, SC e RS relataram ter realizado mais de sete 
consultas pré-natal durante sua gravidez no segundo biênio. 

 
Tabela 1: Taxas de mortalidade infantil neonatal (TMIN), neonatal por afecções do período 
perinatal (TMINAPP), neonatal por doenças infecciosas e parasitárias (TMINDIP) e proporção de 
nascidos vivos com baixo peso (PNVBP), prematuros (PNVP) e nascidos vivos que receberam 
sete ou mais consultas pré-natal (PNV≥7CPN) nos estados de Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, Brasil. 

1994-1995 

 
TMIN TMINAPP TMIDIP PNVBP PNVP PNV≥7CPN 

PR 13.8 10.5 2.7 7.6 0.6 20.6 

SC 11.4 9.0 1.8 7.1 0.8 21.1 

RS 11.1 8.8 1.5 8.5 0.5 24.1 

BR 16.9 13.4 4.0 7.6 0.7 11.7 

2013-2014 

PR 7.8 5.7 0.3 8.5 10.4 79.9 

SC 7.0 5.1 0.3 7.8 10.8 70.3 

RS 7.2 5.3 0.3 9.3 11.6 72.4 

BR 9.1 7.1 0.6 8.4 11.3 63.5 

Variação entre 1994-95 e 2013-14 

PR -43.4 -45.5 -88.4 10.7 1519.6 287.4 

SC -38.1 -42.9 -85.8 10.2 1323.2 232.5 

RS -34.8 -40.3 -77.4 9.3 2444.8 201.0 

BR -46.3 -47.4 -84.5 10.9 1460.7 444.7 

Fonte: SIM-SINASC (elaboração: FARIA, 2016) 

 
Uma segunda questão, agora negativa e que reflete, de certa forma, as mudanças 

epidemiológicas da gestação brasileira (LANSKY et al, 2014), é o absurdo aumento da PNVP, 
acompanhada, em menor grau, do aumento da PNVBP. A prematuridade, no biênio de 2013-14, 
ultrapassou os dois dígitos, multiplicando-se por mais de dez, comparativamente ao biênio 1994-95. 
Há, é claro, o fato implícito na qualidade dos dados, ainda ruim hoje e péssima na década de 1990. 
Mas os valores encontrados ultrapassam amplamente as variações estimadas dos subregistros em 
sistemas de controle de nascidos vivos e óbitos infantis em estudos recentes (FRIAS et al, 2013; 
ALMEIDA e SZWARCWALD, 2014). Portanto, o peso que antes era atribuído às doenças infecciosas 
e parasitárias ou aos fatores ligados ao acompanhamento do pré-natal, embora ainda importante, vai 
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agora sendo deslocado para os fatores relacionados à prematuridade e baixo peso à nascença. De 
certa forma, relativamente às mudanças epidemiológicas da mortalidade neonatal, esse 
comportamento era previsível. De fato, a prematuridade, de maneira especial, inscreve-se num dos 
maiores desafios das políticas de redução de mortalidade infantil no mundo, sobretudo nas regiões 
desenvolvidas (LAWN et al, 2014). Não poderia ser diferente no Brasil e o Sul antecipa muitos desses 
comportamentos. 

Uma terceira questão importante e, agora, mais geográfica, é a variação dos indicadores 
entre os três estados. O Paraná é o estado com as TMIN, TMINAPP e TMINDIP mais elevadas nos 
dois períodos. O Rio Grande do Sul apresentava as menores taxas no primeiro período, mas perdeu 
essa posição para Santa Catarina no segundo. O Paraná é ainda o estado com a menor PNV≥7CPN, 
mas apresentou significativo avanço no segundo período. O oposto se deu no Rio Grande do Sul, ali 
são encontrados os melhores indicadores no primeiro período (à exceção da PNVBP) e, no segundo, 
não só perde essa posição como apresenta as TMIDIP e PNVBP e PNVP mais elevadas, 
comparativamente aos seus vizinhos. Por essa razão, na comparação da variação entre períodos, o 
Rio Grande do Sul é o estado que menos avançou na melhoria dos indicadores avaliados. 

Portanto, com base nos indicadores da tabela 1, pode-se afirmar que o Paraná é o estado 
que mais aprofundou a redução da mortalidade do neonato e dos fatores relacionados às doenças 
infecciosas, parasitárias e àquelas afeções derivadas do período perinatal, além de ser o estado que 
mais o acesso das gestantes ao acompanhamento do pré-natal. Opostamente, o Rio Grande do Sul, 
embora também tenha feito progressos, é o estado que apresentou o menor avanço na comparação 
geral dos indicadores, de maneira especial o indicador de PNVP, que é a mais elevada do sul e uma 
das mais elevadas do Brasil no segundo biênio. 
 
Elementos da geografia da mortalidade neonatal do Sul do Brasil 
 

Muitas questões podem ser levantadas a partir da figura 1, onde está representada a TMIN 
estimada para todos os municípios da Região Sul nos dois biênios analisados e a variação entre eles. 
Como era de esperar, a taxa reduziu na maioria dos municípios. Os valores do indicador também 
mostram tendência à homogeneização espacial, expressa ainda na menor desigualdade na 
mortalidade entre municípios: no primeiro biênio a TMIN variava de 2.0‰ à 31.1‰, no segundo biênio 
a variação foi de 5.3‰ a 9.4‰. Por isso, o desvio padrão, que era de 4.4, no primeiro período, 
passou para 0.3, no segundo.  

O estado do Paraná apresenta a maior concentração espacial de municípios com elevadas 
TMIN nos dois períodos. Considerando-se apenas os dois últimos intervalos de corte do mapa do 
primeiro biênio (figura 1), que são as taxas mais elevadas (≥15.1‰), o Paraná tinha 139 municípios 
nessa condição, ao passo que Santa Catarina e Rio Grande do Sul tinham, respectivamente, apenas 
51 e 58 municípios (tabela 2). A proporção da população residente nestes municípios em relação ao 
total da população de cada estado mostra também que o Paraná tem a maior concentração 
comparativamente aos seus vizinhos do Sul. Ao contrário, considerando-se os dois primeiros 
intervalos de corte do mapa do primeiro biênio, com valor igual e abaixo de 11.7‰, Paraná, Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul tinham, respectivamente, 141, 144 e 174 municípios com TMIN muito 
baixas. Isso considerando, é claro, a realidade de início da década de 1990. A proporção da 
população residente nos municípios em relação ao total da população do respectivo estado é também 
bem mais elevada no Rio Grande do Sul. Portanto, indubitavelmente o Rio Grande do Sul era, em 
1994-1995, o estado com os melhores indicadores de mortalidade neonatal e o Paraná, ao contrário, 
os piores. Até ali, e mesmo atualmente, Santa Catarina configura-se numa situação intermediária 
entre essas duas realidades ou esses dois extremos. 
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Figura 1: Taxa de mortalidade infantil neonatal (‰) estimada por municípios da Região Sul do 

Brasil nos anos de 1994-1995 (superior à esquerda) e 2013-2014 (superior à direita) e variação entre 
os dois períodos (inferior à esquerda) 

 
 
Essa situação se altera relativamente no segundo biênio, para além, é claro, da redução 

global da taxa. Nomeadamente em relação à distribuição, vejamos. O Paraná concentra 93 
municípios com as mais altas TMIN no período (intervalos de corte ≥7.7), o Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina concentram, respectivamente, 65 e 47 municípios. A proporção da população 
residente nos municípios classificados nestes intervalos de corte, todavia, é muito parecida nos três 
estados, fato que não ocorria no primeiro biênio. Em relação aos intervalos de corte com TMIN mais 
baixas (≤7,4), ao contrário, o Rio Grande do Sul concentra o maior número de munícipios (15), 
seguido de Santa Catarina (14) e Paraná (10). Novamente, porém, a proporção da população 
residente é relativamente parecida nos três estados. Essas variações apresentadas dão conta, 
portanto, dos avanços mais aprofundados no estado do Paraná, fato que colaborou para que, no 
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segundo biênio analisado, a proporção da população residente nos municípios com TMIN mais e 
menos elevadas fosse relativamente parecida nos três estados. 

 
Tabela 2: Número de municípios e proporção da população residente por intervalos de corte da 
TMIN nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul 

 Biênio 1994-1995 

  ≤11.7‰ ≥15.1‰ 

  Nº. Municípios População (em %) Nº. Municípios População (em %) 

Paraná 141 11.8 139 13.1 

Santa Catarina 144 10.9 51 3.5 

Rio Grande do Sul 174 26.4 58 6.9 

Biênio 2013-2014 

  ≤7.4‰ ≥7.7‰ 

  Nº Municípios População (em %) Nº. Municípios População (em %) 

Paraná 10 59.9 93 26.4 

Santa Catarina 14 59.7 47 23.1 

Rio Grande do Sul 15 61.1 65 24.5 

Fonte: SIM-SINASC (elaboração: FARIA, 2016) 
 
Curiosamente, todavia, a variação da TMIN entre os dois períodos (figura 1, inferior à 

esquerda) contradiz a redução global do indicador e assinala algo relativamente preocupante. Em 145 
municípios, num total de 1191, portanto, 12.2%, e onde residiam, em 2013-2014, 8% do total da 
população da Região Sul, a TMIN aumentou. A observação atenta da figura mostra que as variações 
positivas da TMIN ocorreram, em geral, nos municípios com as menores TMIN no primeiro biênio. 
Isso é bem evidenciado no oeste e sudoeste do Paraná, norte e nordeste do Rio Grande do Sul e no 
leste catarinense. Ao contrário, as variações negativas ocorreram, em geral, nos municípios com as 
TMIN mais elevadas no primeiro biênio. O sul do Rio Grande do Sul é representativo disso, sobretudo 
na região da Campanha Gaúcha, próximo de Uruguaiana. O mesmo ocorre na serra catarinense, 
sobretudo na região de Lages, e no centro-sul do estado do Paraná, da fronteira com Santa Catarina 
até o município de Guarapuava. 

Malgrado o fator estatístico intrínseco nessas variações positivas e negativas da TMIN entre 
os dois biênios analisados, há duas questões fundamentais que devem ser consideradas. A primeira, 
a saber, a dificuldade de aprofundar a redução das TMIN para além de certo valor. No caso da 
Região Sul, esse valor pode muito bem ser definido pela média do segundo período (7.4‰). Essa 
média, embora mais baixa que a brasileira, é ainda muito elevada e deverá ser reduzida pelo menos 
à sua metade nos próximos anos. De fato, mesmo na América Latina é possível encontrar TMIN 
inferiores à média da Região Sul do Brasil. É o caso da Argentina (6.0‰) e Chile (5.0‰) (WHO, 
2015). Nos países desenvolvidos, como o Canadá, essa média é de 3.0‰, segundo o mesmo 
relatório da WHO (2015). Portanto, mesmo no município com a menor TMIN no segundo biênio, a 
saber, Joinville (5.3‰), Santa Catarina, ainda será necessário enorme esforço para redução do óbito 
neonatal. O que dizer do município de São Borja (9.4‰), Rio Grande do Sul, onde foi registrada a 
maior TMIN no mesmo período? 

A segunda questão a ser considerada é que a variação da TMIN entre os dois períodos 
analisados não alterou significativamente a distribuição espacial do indicador. Veja-se, por exemplo, 
que as regiões da fronteira sul gaúcha (de Uruguaiana a Bagé), da serra catarinense (próximo de 
Lages) e do centro-sul do Paraná (próximo de Guarapuava), embora tenham apresentado maior 
variação negativa entre os dois períodos, continuam a apresentar as maiores TMIN no segundo 
período (figura 1). 

A variação da TMIN entre os dois períodos comprova ainda algo que a inspeção visual havia 
antecipado: comparativamente aos seus vizinhos, o Rio Grande do Sul é o estado que menos 
avançou na política de redução desse indicador. Dos 145 municípios que apresentaram aumento da 
TMIN, 75 são gaúchos, 34 catarinenses e 36 paranaenses. Em relação ao número total de municípios 
de cada estado, isso significa, respectivamente, 15.1%, 11.5% e 9.0%. Mesmo se considerarmos a 
relação entre população residente nos municípios que apresentaram aumento da TMIN e a população 
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total de cada estado os valores são, respectivamente, 9.0%, 8.2% e 6.8%. Portanto, em todos os 
cenários, o Rio Grande do Sul indica maior concentração de população e municípios com aumento da 
TMIN e o estado do Paraná, o contrário. 
 
Padrões espaciais e variações nos indicadores individuais e assistenciais 
 

A espacialização da TMIN no mapa permite identificar padrões espaciais manifestos na forma 
de clusters. Com recurso ao método da autocorrelação espacial local (LISA), identificamos municípios 
com valores elevados do indicador e cujas vizinhanças tendem apresentar valores similares (cluster 
“Elevado-Elevado”) e, ao contrário, municípios com baixos valores do indicador e cujas vizinhanças 
tendem apresentar valores similares (cluster “Baixo-Baixo”) (figura 2). Os resultados do índice I de 
Moran Global mostram que é pouco significativa a dependência espacial da TMIN (0.14 e 0.02, 
respectivamente aos dois biênios); mas essa dependência existe e com intervalo de confiança de 
mais de 99% (p-value: 0.00). Os resultados mostram ainda menor dependência espacial do indicador 
no segundo biênio, resultado da maior homogeneização da distribuição e expressa pelo menor o z-
score. Por isso, há maior extensão de clusters no primeiro biênio (134 municípios foram classificados 
como “Baixo-Baixo” e 122 como “Elevado-Elevado”). No segundo biênio, por seu turno, apenas 14 
municípios foram classificados como “Baixo-Baixo” e 29 como “Elevado-Elevado”. Portanto, há maior 
oscilação espacial do indicador no primeiro período. 

Há claramente mudanças nos padrões espaciais da TMIN entre os dois períodos avaliados. 
No primeiro biênio, por exemplo, o norte do Paraná concentrava a maior extensão de clusters 
“Elevado-Elevado”, assim como extensas áreas contínuas ao sul, na divisa com Santa Catarina. Os 
clusters “Baixo-Baixo”, por seu turno, são predominantes ao norte do Rio Grande do Sul, centro-oeste 
paranaense, oeste catarinense e litoral do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, entre Porto Alegre e 
Florianópolis. No segundo biênio, os clusters “Elevado-Elevado” são predominantes no centro-sul do 
estado do Paraná, na região de Guarapuava, e nos municípios do Vale do Ribeira, nesse mesmo 
estado. A serra catarinense, na região de Lages, também apresenta uma extensão de elevadas 
taxas, assim como o Pampa Gaúcho, ao sul e sudoeste do Rio Grande do Sul. Os clusters “Baixo-
Baixo”, por seu turno, são manifestos no litoral e oeste catarinense, entre Florianópolis e Joinville e 
em Chapecó, além de duas extensões, uma na região metropolitana de Porto Alegre e outra Santa 
Maria, no estado do Rio Grande do Sul.  

Devemos indagar quais os processos responsáveis pela existência desses clusters. 
Efetivamente, são inúmeras as variáveis que vão da escala do indivíduo (o recém-nascido), da 
atenção à saúde e do território. Os indicadores apresentados na tabela 3, os mesmos já discutidos na 
tabela 1, mostram algumas dessas variáveis calculadas para os municípios que foram identificados, 
na figura 2, como pertencentes aos clusters “Baixo-Baixo” e “Elevado-Elevado” para os dois períodos 
analisados. Naturalmente, a TMIN é mais baixa no primeiro grupo ou clusters de municípios, já que 
ela representa as taxas mais baixas do indicador. A variação entre os períodos, todavia, mostra um 
dado representativo da dificuldade em aprofundar a redução da TMIN para além de certo valor. 
Curiosamente, os clusters “Baixo-Baixo” tiveram aumento do valor médio do indicador no segundo 
período (de 4.6‰ para 5.5‰). Isso significa que a tendência espacial de baixas taxas no segundo 
período situa-se num patamar mais elevado comparativamente ao primeiro. Portanto, isso permite 
também sugerir que a redução da TMIN no sul do Brasil se deu muito mais pela pressão da redução 
dos valores elevados, nos municípios assim classificados, que pela ampliação das políticas de 
redução do indicador nos municípios com baixos valores no início da década de 1990. Esse resultado 
é ainda condizente com o aumento da TMIN em muitos municípios sulinos, tal como observado na 
figura 2. 
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Figura 2: Índice de autocorrelação espacial local (LISA) da taxa de mortalidade infantil neonatal por 
municípios da Região Sul do Brasil nos anos de 1994-1995 (à esquerda) e 2013-2014 (à direita) 

 
 
Os demais indicadores apresentados na tabela 3 (TMNIDIP; PNVBP; PNVP; PNV≥7CPN) 

oferecem ainda algumas questões relevantes e, de certa forma, intrigantes para a discussão. Deve 
ser observado, em primeiro lugar, se há entre as duas tipologias de clusters, diferenças no 
comportamento dos indicadores, para além da variação entre os dois períodos analisados. No nosso 
caso, por exemplo, os resultados dos indicadores PVNBP, PNVP e PNV≥7CPN mostram pouca ou 
nenhuma diferença entre os clusters baixo ou elevado. Isso indica, portanto, nessa perspectiva, que 
não há impacto desses indicadores nas variações da TMIN. E isso é algo intrigante, dado que a 
literatura reconhece os impactos do pré-natal, do baixo peso à nascença e da prematuridade na 
redução da mortalidade infantil neonatal. Efetivamente, tal impacto existe. O que não está ocorrendo 
nos dados apresentados na tabela 3 é a diferença desse impacto entre os municípios com elevadas e 
baixas TMIN. Observe que essa diferença não é observada em nenhum dos dois períodos 
analisados, senão apenas uma pequena variação na PNVP. 

Vejamos mais detalhadamente. Um dos dados mais positivos da tabela 3 foi o aumento da 
PNV≥7CPN de pouco mais de 20% para quase 70% dos nascidos vivos. Naturalmente, isso teve 
enorme impacto na redução global da TMIN, de maneira especial e de modo mais evidenciado, nos 
municípios classificados no grupo dos clusters “Elevado-Elevado”, uma vez que o aumento da 
PNV≥7CPN foi acompanhada da redução da TMIN; fato que não ocorreu no grupo dos clusters 
“Baixo-Baixo”. Outro dado positivo foi a significativa redução da TMNIDIP. Ali, sim, há diferenças nas 
taxas calculadas para os dois grupos de municípios clusterizados. Observe que a redução foi bem 
maior nos municípios dos clusters “Elevado-Elevado”, de 4.2‰ para 0.5‰. Com base nesses dados 
pode-se afirmar que as doenças infecciosas e parasitárias vêm perdendo cada vez mais importância 
na determinação do óbito neonatal, de maneira especial nos municípios anteriormente classificados 
com elevadas taxas. A taxa de mortalidade neonatal por afecções do período perinatal (TMINAPP) 
também apresenta diferença entre os dois grupos de municípios. Porém, diferente da TMINDIP, a 
variação entre períodos ocorreu apenas nos municípios do grupo de clusters “Elevado-Elevado”, onde 
houve redução de 17.0‰ para 10.1‰. Nos municípios classificados como clusters “Baixo-Baixo”, 
houve aumento da TMINAPP de 3.8‰ para 4.6‰. Portanto, pode-se dizer que aumentou o peso 
desse indicador na determinação do óbito neonatal em municípios com baixas TMIN. Aqui seria 
necessário, para compreender, individualizar as afecções do período perinatal, dado que podem ser 
muitas. Mas não seria demasiado antecipar que tal comportamento pode estar relacionado com a 
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redução das doenças infecciosas e parasitárias e o aumento das complicações da gestação e do 
parto e das afecções delas derivadas. Isso é condizente com a bibliografia que afirma que as 
afecções do período perinatal é um dos grandes desafios da redução da mortalidade neonatal 
precoce (até os seis dias de vida do bebê) (OZA et al, 2015; PEREIRA et al, 2016) e podem estar 
associadas, entre outras, ao aumento da prematuridade. 

 
Tabela 3: Taxas de mortalidade infantil neonatal por afecções do período perinatal (TMINAPP), 
neonatal por doenças infecciosas e parasitárias (TMINDIP) e proporção de nascidos vivos com 
baixo peso (PNVBP), prematuros (PNVP) e nascidos vivos que receberam sete ou mais consultas 
pré-natal (PNV≥7CPN) por tipologia de clusters da taxa de mortalidade infantil neonatal (TMIN) dos 
estados Região Sul do Brasil. 

  Clusters TMIN* TMINAPP* TMNIDIP* PNVBP** PNVP** PNV≥7CPN** 

  1º biênio (1994-1995) 

“Baixo-Baixo” 4.6 3.8 1.2 6.9 0.4 20.1 

“Elevado-Elevado” 21.1 17.0 4.2 7.6 0.8 20.6 

  2º biênio (2013-2014) 

“Baixo-Baixo” 5.5 4.6 0.3 8.7 10.9 69.9 

“Elevado-Elevado” 11.9 10.1 0.5 8.7 11.7 69.5 
Fonte: SIM-SINASC (elaboração: FARIA, 2016) 
* Expresso em ‰ 
Expresso em ** % 

 
Não sem razão, a prematuridade é o indicador que mais aumentou entre os dois períodos 

analisados; resultado das mudanças epidemiológicas da gestação e do parto e com consequências 
reconhecidamente negativas para a sobrevida da criança (CASTRO e LEITE, 2016; OLIVEIRA et al, 
2015). A prematuridade terá fortes consequências, por exemplo, no baixo peso à nascença, que 
também aumentou entre os dois biênios. Mas o aumento da PNVBP foi bem menor, 
comparativamente ao aumento da PNVP. A diferença entre os valores dos municípios dos clusters 
“Baixo-Baixo” e “Elevado-Elevado” é também pouco expressiva. A PNVBP, aliás, teve o mesmo valor 
para os dois grupos de clusters no segundo período (8.7%). E a PNVP, que apresentava alguma 
diferença no primeiro período, viu não apenas aumentar o indicador, mas também reduzir a diferença 
dos valores dos municípios classificados conforme clusters elevado e baixo (era 0.4% e 0.8%, no 
primeiro período, e passou para 10.9% e 11.7%, no segundo, respectivamente aos clusters “Baixo-
Baixo” e “Elevado-Elevado”). Veja-se que entre os indicadores avaliados na tabela 3, a PNVP é a que 
apresentou pior resultado no segundo biênio. Por isso, não seria demais afirmar que essa é uma das 
principais razões para a dificuldade do Sul do Brasil aprofundar a redução da TMIN. 

 
Territórios da privação social da Região Sul do Brasil 
 

Os padrões espaciais apresentados na figura 2 e as variáveis discutidas na tabela 3 são 
assim expressos em função de uma série de processos territoriais complexos, concorrentes e 
conflitantes. Ainda que algumas variáveis não demonstrem diferença nos valores médios entre os 
clusters “Elevado-Elevado” e “Baixo-Baixo”, é de se supor que tais padrões espaciais ou 
agrupamentos estejam associados aos processos territoriais. A figura 3 permite identificar um dos 
resultados desses processos na forma de um índice composto de privação social, assim abreviado 
IPS. Antecipe-se que não são comparáveis os IPS dos anos de 1991 e 2010, pois as variáveis renda 
e domicílios variam entre os dois anos avaliados (vide as variáveis do IPS no quadro 1). A 
espacialização do indicador permite identificar facilmente padrões espaciais representados pela 
elevada e baixa privação social. De tal forma que, nesse caso, o índice I de Moran Global é bem mais 
elevado (0.27 e 0.44, respectivamente aos dois períodos) e o z-score indica exatamente a dispersão 
do indicador (41.5 e 59.1, respectivamente), com intervalo de confiança de mais 99% (p value 0.00). 

O estado do Paraná apresenta a maior extensão de áreas com elevado IPS nos dois 
períodos. Mas se no primeiro período os clusters de elevados IPS são predominantes no centro e 
norte do estado, no segundo, são predominantes no centro e sul. Em ambos os períodos são 
reconhecidas extensões de elevados IPS no vale do Ribeira paranaense, na divisa com o estado de 
São Paulo. Em ambos os períodos podem ser observadas extensões de áreas menos carenciadas ao 
redor da região metropolitana de Curitiba e ao oeste, entre os municípios de Foz do Iguaçu e 
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Cascavel. Ao norte foi observada redução do IPS entre os dois períodos, possivelmente influenciado 
pelo crescimento e desenvolvimento das cidades de Londrina e Maringá. 

 
Figura 3: Índice de Privação Social por municípios da Região Sul do Brasil calculado com variáveis 
dos anos de 1991 (à esquerra) e 2010 (à direita) e autocorrelação espacial local (LISA) calculado, 
respectivamente, para os mesmo períodos (inferior à esquerda e inferior à direita) 
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Santa Catarina é, indubitavelmente, o estado menos carenciado do Sul do Brasil, 

possivelmente também o menos desigual, dada a reconhecida homogeneidade espacial do indicador. 
Senão há apenas agrupamentos de municípios com IPS mais elevados na serra catarinense, próximo 
do município de Lages.  São menos carenciados os municípios litorâneos, sobretudo em Florianópolis 
e Joinville, de um lado, e ao oeste, sobretudo na região de Chapecó, de outro. 

O Rio Grande do Sul apresenta agrupamentos espaciais de elevados IPS na região do 
Pampa, predominantemente nos municípios localizados no Planalto Sul-rio-grandense (entre Pelotas 
e Santa Maria) e ao centro (entre a depressão e a serra gaúcha, ao nordeste de Santa Maria). Tais 
agrupamentos são verificados nos dois períodos analisados. No segundo período, excepcionalmente, 
parece desenvolver-se extensões de áreas mais carenciadas ao noroeste do estado, próximo das 
divisas com Santa Catarina e Argentina. Os municípios com os menores IPS estão localizados, 
principalmente, entre a região metropolitana de Porto e o norte do estado, na chamada Serra 
Gaúcha. Isso ocorre em ambos os períodos avaliados. 

Os agrupamentos espaciais de elevados e baixos IPS (figura 3) são condizentes com os 
mesmos agrupamentos de elevadas e baixas TMIN apresentados nas figuras 1 e 2. Por exemplo, o 
centro-sul do Paraná e a região do Vale do Ribeira, a Serra Catarinense e o Pampa Gaúcho, indicam 
as maiores privações sociais do Sul do país e, ao mesmo tempo, as mais elevadas TMIN. Até mesmo 
as variações entre os dois períodos analisados. O centro-norte do Paraná, por exemplo, apresentou 
as maiores TMIN daquele estado no primeiro período e também os IPS mais elevados. No segundo 
período isso muda para ambos os indicadores. O Vale do Ribeira, por seu turno, não altera 
substancialmente a geografia da mortalidade neonatal (embora ela tenha reduzido) e continua a 
concentrar, no segundo período, os elevados IPS já experimentados no primeiro. 

O centro sul de Santa Catarina, nomeadamente a serra catarinense, é a região desse estado 
mais carenciada e com as TMIN também mais elevadas. Isso ocorre em ambos os períodos, embora 
seja mais evidenciado no segundo. No Rio Grande do Sul essa distribuição e relação é um pouco 
mais complexa, ou, talvez, mais confusa. Na fronteira sul do estado, sobretudo na divisa com 
Uruguai, foi encontrado as TMIN mais elevadas. No entanto, os mais elevados IPS foram registrados 
ao sul-sudeste e ao centro-norte. Isso ocorre em ambos os períodos analisados. Mencionemos a 
região de Uruguaiana, como exemplo. Ali são encontradas as mais elevadas TMIN no segundo 
período, mas o IPS, embora não seja o mais baixo do estado, é negativo em boa parte dos 
municípios localizados entre Uruguaiana e Bagé (na fronteira sul). Portanto, será necessário inserir 
outas variáveis de determinação, como a cobertura médica, por exemplo. De fato, estudo recente de 
Faria (2016) mostra que os municípios da fronteira sul do Rio Grande do Sul apresentam elevadas 
taxas de mortalidade neonatal e baixa acessibilidade ao acompanhamento de pré-natal pela gestante. 
O mesmo trabalho indicou ainda que o sul do Rio Grande do Sul apresenta os menores índices de 
cobertura dos serviços de atenção básica do estado, sobretudo o Programa Saúde da Família. 
Portanto, outros fatores são importantes e devem contribuir, não apenas no Rio Grande do Sul, para 
acentuar as condições de produção do óbito neonatal.  

Opostamente, os agrupamentos de baixas TMIN são também condizentes com os 
agrupamentos de baixos IPS. São os casos dos municípios localizados entre a Região Metropolitana 
de Porto Alegre e a Serra Gaúcha, ao norte desse estado; o litoral e o oeste catarinense; a Região 
Metropolitana de Curitiba e o oeste desse mesmo estado; e o norte do Paraná no segundo período, 
principalmente nos municípios localizados entre Londrina e Maringá. Curiosamente, todavia, parece 
que nos municípios menos carenciados, ou seja, com menor IPS, a variação da TMIN entre os dois 
períodos analisados (figura 1) foi maior. Isso ocorre em parte do oeste paranaense, litoral catarinense 
e na Serra Gaúcha. Portanto, parece que o segundo período tende a acompanhar a distribuição 
espacial de baixas TMIN do primeiro, com algumas exceções (como o mencionado caso do norte do 
Paraná), com o fator preocupante e inusitado de que em muitos municípios essa taxa está 
aumentando. 

 
 

Considerações Finais 
 
A Região Sul do Brasil é conhecida por apresentar as mais baixas taxas de mortalidade 

infantil do país. Por essa razão, o óbito neonatal e os fatores a ele associados ganharam importância 
na carga geral da mortalidade infantil. Uma das mais significativas alterações foi a redução dos óbitos 
provocados por doenças infecciosas e parasitárias, além da melhoria nas condições da gravidez e do 
parto e a consequente redução das afecções do período perinatal. Ganharam importância, por outro 
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lado, os fatores associados à prematuridade e o baixo peso à nascença, hoje, indubitavelmente, os 
maiores desafios nas políticas de prevenção e controle. 

As alterações nas formas de nascer e morrer até os primeiros vinte sete dias de vida, todavia, 
não são menos geográficas nesse início de século. Persistem ainda agrupamentos de taxas elevadas 
nos municípios mais carenciados ou com baixo acesso aos serviços de saúde. São os casos dos 
municípios do Vale do Ribeira paranaense e na região centro-sul desse mesmo estado, sobretudo na 
região de Guarapuava; o mesmo ocorreu em boa parte da serra catarinense, sobretudo na região de 
Lages, e no Pampa Gaúcho, com destaque para os municípios fronteiriços. Opostamente e como 
consequência das melhores condições de vida, expressas neste estudo através do IPS, são 
reconhecidos agrupamentos de baixas TMIN ao redor das regiões metropolitanas dos três estados, 
na serra gaúcha, no litoral e oeste catarinense e norte (entre Londrina e Maringá) e parte do oeste 
paranaense. 

Particularmente curioso e preocupante, todavia, foi à constatação do aumento da TMIN em 
muitos municípios sulinos nesse intervalo de quase vinte anos. Fato que contradiz a redução global 
da taxa em praticamente todo o país. Observou-se que o aumento das TMIN ocorreu, em geral, nos 
municípios que no biênio 1994-1995 apresentavam valores baixos do indicador. Efetivamente tal fato 
expressa os processos sociais, médicos, epidemiológicos e assistenciais vivenciados pela região 
nesse período. De maneira geral, entendemos que isso demostra, entre outras, a dificuldade para 
muitos municípios em reduzir a TMIN para além de certo valor. O Rio Grande do Sul é bastante 
significativo disso, não apenas porque ali foi encontrado o maior número de municípios que tiveram 
aumento do indicador, mas porque a variação da taxa global desse estado mostrou menor avanço 
comparativamente aos seus vizinhos regionais. Ocorre que os fatores que antes eram importantes na 
determinação do óbito vão se tornando secundários, ao passo que emergem fatores de outra ordem e 
cujas ações de vigilância e controle podem ser bem mais complexas que as adotadas nas políticas de 
saúde infantil no Brasil na década de 1990. É o caso da prematuridade, hoje reconhecidamente um 
dos maiores desafios nas políticas de redução da mortalidade infantil. Outros fatores como o baixo 
peso à nascença, a obstetrícia do parto, as complicações da gravidez e as afecções do período 
perinatal também ganharam importância nesse início de século. Portanto, as políticas são agora 
desafiadas a enfrentar novas questões ou ampliar o escopo das ações para contemplar práticas ao 
mesmo tempo epidemiológicas e sociais, médicas comportamentais, assistenciais e territoriais. 

Finalmente, acreditamos que o Sul do Brasil antecipa muitos dos comportamentos que ainda 
irão se processar em algumas das suas regiões, mesmo no Sudeste. O alcance de bons indicadores 
de saúde infantil, sobretudo após a redemocratização do país, foi feito com papel importante de 
políticas sociais globais de melhoria nas condições de vida, sobretudo a alimentação e as condições 
de trabalho. Efetivamente, tais políticas continuam e serão sempre fundamentais para manutenção de 
baixas taxas de mortalidade. Todavia, emergem outras questões não contempladas ou talvez 
subsumidas em intenções globais produzidas para um território de dimensões continentais. O Sul, de 
maneira especial, carece de políticas adequadas aos perfis do seu território. Possivelmente uma das 
mais importantes, juntamente com a política do idoso (é a região mais idosa do país), será a política 
do neonato. De fato, a sobrevida do neonato se inscreve, nesse contexto, na capacidade regional de 
responder, agora sim, com ações mais profundas e ainda mais estruturantes, aos próprios desafios 
do desenvolvimento territorial. 
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Resumo 
Como é sabido a todos os indivíduos são concedidos alguns direitos sociais básicos, e dentre eles, 
está o direito aos serviços de saúde de boa qualidade. Torna-se importante neste aspecto estudar 
temas que se relacionem com a saúde, dentre estes está às variações do clima, que influenciam, de 
uma forma ou de outra, no desenvolvimento de algumas doenças ligadas principalmente ao aparelho 
respiratório. Sob este tema trata-se a Climatologia médica, estruturada nos séculos XVIII e XIX, com 
fusão de debates na busca de compreender o ritmo climático e sua influência na saúde dos 
indivíduos. Com base nestas discussões o presente artigo tem por objetivo analisar e associar as 
variações climáticas e o número de internações por doenças respiratórias no município de Patos de 
Minas (MG), entre os anos de 2013 a 2016, mostrando a real associação entre esses dois 
fenômenos. Para tanto, os seguintes passos metodológicos foram tomados: revisão bibliográfica dos 
temas pretendidos, coleta de dados climáticos (temperatura e umidade) junto ao banco de dados do 
INMET e registros de internações por doenças respiratórias no banco de dados do DATASUS e por 
fim tabulação e análise dos dados. Os dados apontaram que nos meses de transição entre o verão e 
o inverno (abril e maio), onde o tempo torna-se mais seco, caracterizado pela queda nas 
temperaturas e nos registros de umidade, ocorre um significativo aumento no número de internações, 
talvez justificado pela grande parcela de material particulado lançado na atmosfera, propiciado pelas 
condições climáticas locais. 
 
Palavras chave: Clima, doenças respiratórias, Climatologia Médica, Patos de Minas. 
 

 
Abstract 
As is known to all individuals are granted some basic social rights, and among them is the right to 
health and a good quality of life. It is important in this respect to study themes that relate to health, 
among these are the variations of climate, that influence in one way or another, in the development of 
some diseases linked mainly to the respiratory tract. Under this theme, it is the medical Climatology, 
structured in the 18th and 19th centuries, with fusion of debates in the quest to understand the climate 
and pace your influence on the health of individuals. Based on these discussions, this article aims to 
analyze and associate the climatic variations and the number of hospitalizations for respiratory 
diseases in the city of Patos de Minas (MG), from 2013 to 2016, showing the real association between 
these two phenomena. To this end, the following steps were taken: methodological review of the 
intended themes collects climate data (temperature and humidity) next to the database of INMET and 
records of hospitalizations for respiratory diseases in the DATASUS and finally tabulation and data 
analysis. The data showed that in the months of transition between summer and winter (april and 
may), where the weather becomes drier, characterized by a drop in temperature and humidity records, 
there is a significant increase in the number of hospitalizations, perhaps justified by the large portion of 
particulate matter released into the atmosphere, provided by the local climatic conditions. 
 
Key works: Climate, respiratory diseases, Medical Climatology, Patos de Minas. 
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Introdução 
 
 A multiplicação da população urbana e a velocidade que a mesma ocupa os mais 
inimagináveis espaços nas áreas urbanas, garantem uma reconfiguração e uma reorganização do 
espaço, forçando a sociedade se adaptar as condições a ela delimitadas, sendo estas condições 
climáticas, topográficas, espaciais, sociais entre outras. A adaptação ao espaço, nos transmite, neste 
contexto, como algo que acontece de forma biológica, em que o reconhecimento da adaptabilidade 
do homem como indivíduo se adequa às mais diversas altitudes e latitudes, aos climas, e às 
condições naturais extremas. 

Este espaço e suas alterações, principalmente no que diz respeito às condições climáticas já 
de longa data vem sendo foco de estudos, essa inquietação em torno das alterações atmosféricas na 
cidade, tem tomado espaço e ganhado adeptos em áreas distintas da ciência, como é o caso, em 
destaque neste artigo, da Climatologia Médica que envolve o conhecimento da saúde do homem e 
sua qualidade de vida com a dinâmica atmosférica que as envolve.  Nas últimas três décadas, foi que 
o homem passou a observar, de forma mais atuante, as mudanças sensíveis nas escalas 
microclimáticas e mesoclimáticas e com essas sensíveis mudanças no clima, observa-se uma 
marcante alteração no ritmo climático, como secas intensas, chuvas calamitosas em determinadas 
regiões gerando perceptíveis mudanças nas sucessões dos estados atmosféricos se comparado ao 
clima de períodos anteriores e consequentemente uma alteração na dinâmica da saúde humana. 

Já Climatologia Médica se estrutura como ciência, como propõe Barros (2006), nos séculos 
XVIII e XIX, quando vários pesquisadores vinculados à Geografia, Medicina, Epidemiologia, Biologia, 
entre outras, passaram a fundir conceitos de ambiente aos de saúde em seus trabalhos, embora 
saibamos que desde os tempos mais antigos a relação clima e saúde já acontecia, porém sem 
comprovações científicas. Para tanto, é possível afirmar que a função da Climatologia Médica é à 
compreensão da sucessão de ritmos de tempo climático e sua influência nos indivíduos, ou seja, 
“trabalha a relação saúde/doença e tempo/clima” (SARTORI, 2014 pag. 16). 

Sabe-se que deste a Constituição Federal de 1988, são concedidos a todos os indivíduos 
alguns direitos sociais básicos, dentre eles o direito a saúde de boa qualidade, e para que este 
objetivo seja cumprido se faz necessário planejamento de políticas públicas que atuem junto à 
promoção da melhoria da saúde. Torna-se importante neste aspecto estudar temas que se 
relacionem com a saúde e dentre estes está às variações do clima, que de uma forma ou de outra, 
acabam por influenciar no desenvolvimento de algumas doenças ligadas principalmente ao aparelho 
respiratório. A estação seca, combinada com períodos de calmaria dos ventos e baixa umidade do ar, 
é um cenário propício à concentração dos gases poluentes e junto a essa dinâmica atmosférica a 
incidência de problemas de saúde ligados ao aparelho respiratório adquire contornos ainda mais 
graves.  

Com base nestas discussões o presente artigo surge com a perspectiva de análise e 
comparação entre as variações climáticas e o número de internações por doenças respiratórias no 
município de Patos de Minas (MG) entre os anos de 2013 a 2016. Para realização deste trabalho 
optou-se por trabalhar com uma série meteorológica de temperatura média compensada e umidade 
relativa do ar no município supracitado. Foram consultados o Banco de Dados Meteorológicos para 
Ensino e Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Banco de Dados do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS).  A tabulação dos dados e a elaboração dos gráficos foram 
feitas utilizando planilhas elaboradas pelo software Excel 2010. Para a contextualização do tema 
tratado foram consultadas referencias bibliográfica acerca da temática.   
 
 
Caracterização da área de estudo 
 

O município de Patos de Minas, recorte espacial deste trabalho, está localizado na 
Mesorregião Geográfica do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, situado entre as coordenadas 
geográficas de 18º34´50” / 18º36´30” de Latitude Sul e 46º27´50” / 46º31´00” de Longitude a Oeste do 
Meridiano de Greenwich (Mapa 01). O município possui uma área territorial total de 3.188,9 Km² e 
está a 433 km de Brasília, 415 km da capital mineira Belo Horizonte e cerca de 220 km da cidade de 
Uberlândia, maior cidade da mesorregião.   
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Mapa 01 - Localização do município de Patos de Minas – MG  

Fonte: IBGE e IEDE, 2016. Elaboração: CASTRO, F.S 

 
 Nos últimos anos a cidade de Patos de Minas apresentou um crescimento representativo com 
a ampliação de seus limites urbanos. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística (IBGE, 2014) a população do município passou de 76.211, em 1991 para, 138.710 
habitantes em 2010, segundo o mesmo banco de dados a projeção para 2016 foi de 149.856 
habitantes. Esse aumento populacional reflete diretamente na taxa de urbanização que saltou de 59% 
em 1991 para aproximadamente 95% em 2014, isso é representado pela evolução da ocupação de 
sua malha urbana.  

Os aspectos climáticos vinculam-se ao regime dos Climas Tropical Semiúmido e Tropical 
ameno. Ocorre a predominância de dias quentes ao longo do ano, com alternância entre meses mais 
secos, de maio a setembro (inverno), e os mais chuvosos de outubro a abril (verão). A temperatura 
média oscila entre 20°C e 22°C e a pluviosidade entre 1100mm, concentrando 1800mm no verão. 
(NOVAIS, 2011). A vegetação predominante é de matas, cerrados, campos e áreas de cultivo. Seu 
potencial hídrico se destaca entre os elementos físicos o mesmo é banhado pelos Córregos Monjolo 
e da Cadeia, contudo é o Rio Paranaíba, que margeia o município de Patos de Minas que o abastece. 
(MELLO, 1982 apud CAIXEITA; BRITO, 2011).   

Patos de Minas ocupa uma posição privilegiada no ranking das cidades mineiras, figurando 
entre as 19 maiores cidades do Estado de Minas Gerais em arrecadação geral de tributos do Estado. 
Um levantamento feito pelo IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas) e publicado pela 
revista Veja em 2001 apontou Patos como o 5º município com maior desenvolvimento 
socioeconômico, entre 1970 e 1996. (PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS, 2013).  
 
 
Procedimentos Metodológicos 
 
 Intuindo alcançar os objetivos propostos, os procedimentos metodológicos foram executados 
em etapas sendo elas: 
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1ª Revisão bibliográfica a respeito da Geografia da Saúde, especificamente das doenças 

respiratórias e sua relação com a Climatologia, perpassando por obras clássicas e os artigos 
atuais, buscamos com isso aproximar o tema abordado e o recorte espacial de estudo; 

2ª Coleta de dados mensais dos elementos climáticos temperatura, neste caso foi utilizada a 
média compensada entre a máximas e mínimas, e umidade relativa, obtidos junto a Estação 
Meteorológica do INMET, sob o código 83531, no período de 2013 a 2016. A escolha destas 
variáveis acontece por estes elementos se associarem a instabilidade atmosférica, onde 
segundo Ayoade (1986) a influência pode ter incidência benéfica ou maléfica, direta ou 
indiretamente na saúde humana 

3ª Coleta dos registros de doenças respiratórias (Tabela 1), no período de recorte temporal 
estabelecido, disponibilizados pelo Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 
gerido pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Assistência à Saúde, em conjunto 
com as Secretarias Estaduais de Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, e processado 
pelo DATASUS, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. 

4ª Por fim houve a tabulação dos dados, composição dos gráficos no software Excel 2013 e 
análise dos mesmo para descrição dos resultados. 

 
Tabela 1 – Doenças respiratórias do Código Internacional de Doenças (Cid-10) 

Número  Doenças  Sigla CID-10 

1  Faringite aguda e amigdalite aguda J02-J03 

2 Laringite e traqueíte agudas J04 

3 Outras infecções agudas das vias aéreas superiores  J06.8 

4 Influenza (gripe) J10 

5 Pneumonia J18.9 

6 Bronquite aguda e bronquiolite aguda J20-J22 

7 Doenças crônicas das amígdalas e das adenóides J35 

8 Outras doenças do trato respiratório superior J39.8 

9 Bronquite enfisema e outras doenças pulmonares obstrução crônica J44 

10 Asma J45 

11 Outras doenças do aparelho respiratório J39.8 

Fonte: DATASUS, 2016. Org.: CASTRO, F.S. 2017. 

 
 

Resultados e discussões  
 
 As variações climáticas podem exercer junto a sociedade impactos, tanto negativos, quanto 
positivos e na história narrativas nos remetem a uma infinidade de episódios onde uma situação 
favorável promoveu a estabilização de diversas civilizações em algumas áreas em detrimento de 
outras. Porém alguns outros fatos trazem à tona eventos de catástrofes e situações contrárias onde o 
homem não pode se adaptar a mudanças tão bruscas, o que dizimou ou fez com a migração fosse a 
única solução. (MENDONÇA 2000, p.87).  Ademais, majoritariamente, o clima tem assumido o papel 
de “vilão”, isto devido aos eventos extremos chamarem tanta a atenção. Porém um grande evento 
pluviométrico pode fazer com que uma concentração de poluentes se disperse ou pode fazer com 
ocorram inundações e por consequência o surgimento de vetores de doenças e danos econômicos. 
Segundo Confalonieri (2003): 
 

O clima basicamente atua de duas formas: de maneira contínua, influenciando os 
fenômenos biológicos, e de forma episódica, através dos eventos 
climáticos/meteorológicos extremos. No primeiro caso, no que diz respeito à saúde 
humana, temos os fatores tais como temperatura, umidade relativa, precipitação 
pluviométrica e até o ciclo hidrológico afetando a capacidade de reprodução e 
sobrevivência de agentes patogênicos no meio ambiente e, principalmente, dos 
chamados vetores de agentes infecciosos, tais como os mosquitos envolvidos na 
transmissão da malária, da febre da dengue etc. (CONFALONIERI, 2003, p.194)  
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Dois aspectos básicos da influência climática na doença e na saúde humana são elencados por 
Sartori (2014) sendo eles: a relação dos fatores climáticos com organismos doentes ou seus 
portadores e, os efeitos do tempo e clima na resistência do corpo. As enfermidades não são, por si 
só, provocadas pelas condições atmosféricas, mas o agravamento das mesmas, principalmente, em 
pessoas vulneráveis é inegável. Nesse sentido para Mendonça (2000, p.93), os trabalhos de Sorre 
tem destaque por dar importância aos elementos climáticos nas manifestações de doenças, 
correlacionando à ocorrência de alguns a tipos específicos de climas, criando os "complexos 
patogênicos" com variações ilimitadas. Foi de certa forma, criado então uma predeterminação das 
patogenias.  A partir disso, foi possível relacionar determinadas condições climáticas aos efeitos à 
saúde humana, para Ayoade (1996):   
 

As funções fisiológicas do homem respondem as mudanças no tempo atmosférico. 
Certas doenças são induzidas pelo clima em tempos diferentes; estas moléstias que 
afligem o homem demonstram em suas incidências correlações íntimas com as 
condições climáticas e com a estação do ano. Os elementos do clima que afetam 
diretamente as funções fisiológicas do homem incluem radiação (insolação), 
temperatura, umidade, vento e pressão atmosférica. (AYOADE, 1996, p.289)  

  
Ainda como consequência do clima, Ayoade (1996, p. 291) afirma que estes são ativos fatores que 
auxiliam determinadas doenças a se propagarem, tanto por conta de organismos patogênicos, quanto 
pela proliferação de seus hospedeiros. Mas ressalta que, as influências sobre a saúde humana se 
dão de forma direta e indireta, e também maléficas e benéficas. Outro fator identificado às patologias 
provenientes de climas específicos são as de ocorrências sazonais (contagiosas) e de manifestação 
em certas zonas climáticas (de latitudes definidas)  
 

Por exemplo, a malária e a febre amarela são doenças tropicais, porque os germes 
causadores dessas doenças são transmitidos por espécies de mosquitos que 
proliferam em climas tropicais. Na região temperada, a pneumonia e a bronquite são 
mais frequentes no inverno do que no verão, porque durante o inverno as vias 
respiratórias são mais suscetíveis à infecção. (AYOADE,1996, p. 291).  

  
Destacado por Sorre apud Nunes & Mendes (2012, p. 264) as manifestações fisio-psicológicas do 
homem pela ação dos elementos climáticos, sobretudo as consequências da higrotérmia, podem 
causar manifestações fisiológicas como diminuição da capacidade respiratória, hiperpnéia térmica, 
cansaço e esgotamento, mas, sobretudo agravar estágios de deficiências respiratórias e patologias 
ligadas ao sistema respiratório.  Para Ayoade (1996, p.291), "A neblina associada a poluentes está 
frequentemente relacionada com o aumento das doenças respiratórias." Não obstante, o ar seco e 
carregado de pó tende a tornar as vias respiratórias mais suscetíveis ás infecções.  
 

Um dos aparelhos do corpo humano, que tem maior relação com o meio ambiente, é 
o aparelho respiratório. Dada a grande quantidade de ar que o ser humano respira, 
qualquer modificação na composição do ar, ou mesmo em suas propriedades físicas 
(como a temperatura e umidade), pode constituir num verdadeiro problema para o 
indivíduo. (GROSSO, 2010, p.2). 

  
A relação entre os elementos que envolvem os fenômenos climáticos e a saúde dos indivíduos, têm 
se tornado objeto de estudo nas pesquisas em Climatologia Médica, também associados à Geografia 
Médica ou Geografia da Saúde. Segundo Sartori (2014, p. 51), “o estudo pioneiro sobre Geografia 
Médica foi realizado por Hipócrates, em meados dos anos 480, denominado “dos Ares, das Águas e 
dos Lugares”. Neste estudo, Hipócrates demonstrou a relação dos fatores ambientais e sua influência 
na saúde humana”.  
 Porém o auge dos estudos em Climatologia Médica, segundo Lacaz, et. al. (1972), 
permearam os anos de 1900 a 1950, e ganharam mais fôlego no Brasil, a partir, da década de 1980. 
Muitos foram os profissionais que se dedicaram em entender a relação saúde/doença e tempo/clima, 
dentre os quais se destacam: Ayoade (1996); Mendonça (2000); Confalonieri (2003); Barros (2006); 
Sant’Anna Neto e Grosso (2008); Grosso (2010); Murara e Amorim (2010); Murara e Mendonça 
(2012); Nunes e Mendes (2013); Sartori (2014); Severino e Costa (2015), entre outros.  

Desde o início do século XX, o Ministério da Saúde no Brasil, registra aumento de 
morbi/mortalidade por doenças do aparelho respiratório (DAR). Enquanto as doenças infecciosas e 
parasitárias caíram de 46% (em 1930) para 5,3% (em 2006), as doenças do aparelho respiratório 
aumentaram de 13% (1930) chegando a mais de 30% em 2003; as neoplasias subiram de 2% para 
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16,7%, no mesmo período; e as causas externas representaram cerca de 10% em 2005. As causas 
de mortes por doenças do aparelho respiratórias ocupam o quarto lugar, em 2005, foram 97.397 
óbitos, 11,1% do total. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Perante esse cenário a difusão das 
pesquisas na Climatologia Médica, se justifica na busca de conhecer os desafios e tentar minimiza-
los em prol do bem-estar dos indivíduos. 
 No município de Patos de Minas (MG), no recorte temporal pretendido, observa-se uma 
consonância em relação aos padrões de internação nacional. As doenças do aparelho respiratório 
(DAR) representaram nos 4 anos de análise 9,12% das internações no município, superadas apenas 
pela gravidez parto e puerpério com 22% (GPP) e pelas doenças do aparelho circulatório (DAC) com 
14,2%. Ouve uma de aumento de 0,5 % nas internações por DAR, visto que, no ano de 2013 a 
porcentagem das internações era de 8,6% enquanto em 2016 saltou para 9,1% (Tabela 2). 
 
Tabela 2 – Doenças do Código Internacional de Doenças (Cid-10) e nº de ocorrências por ano 
no Município de Patos de Minas (MG) 

Capítulo CID - 10/Brasil 2013 2014 2015 2016 Total 

I.   Algumas doenças infecciosas e parasitárias 439 453 510 464 1866 

II. Neoplasias (tumores) 386 430 418 585 1819 

III. Doenças sangue órgãos  110 97 108 148 463 

IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas 155 152 139 135 581 

V.   Transtornos mentais e comportamentais 54 48 46 57 205 

VI. Doenças do sistema nervoso 125 158 192 277 752 

VII. Doenças do olho e anexos 0 0 1 2 3 

VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide 6 4 6 4 20 

IX. Doenças do aparelho circulatório 1743 1594 1798 1622 6757 

X.   Doenças do aparelho respiratório 990 1019 1094 1228 4331 

XI. Doenças do aparelho digestivo 1069 1026 986 1032 4113 

XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo 115 125 128 144 512 

XIII. Doenças sistema osteomuscular e tecido conjuntivo 117 132 152 146 547 

XIV. Doenças do aparelho geniturinário 603 654 575 638 2470 

XV. Gravidez parto e puerpério 2501 2554 2758 2682 10495 

XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal 674 622 671 652 2619 

XVII. Malformação congênito e anomalias cromossômicas 39 47 45 45 176 

XVIII. Sintomas anormais clínicos e laboratoriais  123 168 194 152 637 

XIX. Lesões, envenenamentos e outras consequências de causas 

externas 1726 1714 1567 2131 7138 

XX. Causas externas de morbidade e mortalidade 4 5 1 0 10 

XXI. Contatos com serviços de saúde 477 420 537 507 1941 

Fonte: DATASUS, 2016. Org.: CASTRO, F.S. 2017. 
  

Os dados do DATASUS apontam para 990 internações por doenças respiratorias no ano de 
2013 para o referido município, deste montante cerca de 550 foram diagnosticadas como pneumonia, 
198 como outras doenças respiratórias e 117 por doenças pulmonares e obstrução crônicas, cabe 
resaltar que esta última, DPOC, e uma doença crônica intimamente ligada ao tabagismo, que pode se 
agravar sem o tratamento adequado, comprometendo significativamente a qualidade de vida. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a DPOC será a terceira principal causa de morte em 
2020. 

Dos casos levantados em 2013 (Gráfico 1), climáticos se observa que de abril a agosto há 
uma concetrção superior a 80 internações, sendo que no mês de maio foram 125 resgistros neste 
mês a média de temperatura foi de 20°C e a de umidade 69%.O mês de maio marca a transição do 
periodo de verão para o inverno, talves justifique o aumento nos casos das internações por DAR, 
vistol que o organismo humano leva um certo tempo para se adaptar a nova relaidade atmosférica. 
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Julho foi o mês que a temperatura mais baixa do ano, 12,6°C, foi registrada no supracitado município, 
neste mesmo mês o registro de internações foi de 104 pacientes.  

As oscilações higrométricas tiveram o maior e menor registro médio nos meses de março, 
82,6% e agosto 49,8%, respectivamente. Outro agravente que pode estar associado ao aumento das 
internações no inverno se encontra na dinâmica pluviometrica local, as preciptações não superaram 
90mm de chuva acumulada, registrando 0mm no mês de julho. No verão, período este que 
compreende os meses entre outubro e abril, a umidade do ar esteve acima de 60% e as temperaturas 
superiores a 20°C, nesse periodo do ano as internações tiveraão menos intensidade, com destaque 
para o mês de novembro cujo número de internações (58) foi o menor no ano.  

 

Gráfico 1: Climograma Patos de Minas e 
Internações por doenças respiratórias, 2013. 
Fonte: INMET e SIH/SUS 2017. Org.: CASTRO, F.S. 

Gráfico 2: Climograma Patos de Minas e 
Internações por doenças respiratórias, 2014. 
Fonte: INMET e SIH/SUS 2017. Org.: CASTRO, F.S. 

 
 Em 2014 foram registradas 29 internações a mais que no ano anterior, ou seja, as DAR para 
aquele ano somaram 1019. Das quais 55% foram diagnosticadas como pneumonia e 13% por DPOC, 
houve dessa forma um aumento de 2% nas doenças de obstrução pulmonar crônica, valor esse que 
aumenta gradativamente a cada ano no país. De modo geral o ano supracitado apresentou um ligeiro 
aumento nas temperaturas e médias higrométricas mais baixas, se comparado com o de 2013. Da 
mesma maneira que as internações obtiveram respostas diferentes no Gráfico 2, o mesmo mostra 
que diferente de 2013 os meses que compõem o verão, cuja temperaturas são mais elevadas e o 
nível de umidade e de pluviosidade são maiores, os dados de DAR estiveram acida de 70 
internações/mês, apenas o mês de dezembro ouve um registro abaixo desse valor. A média anula de 
temperatura para o ano de 2014 foi de 21,7°C, com máxima de 30,4°C em fevereiro e mínima de 12,9 
em julho. O total pluviométrico foi de 1254,2mm de chuva e a umidade média oscilou entre 42,9%, 
registro do mês de setembro e 75,4% em dezembro. 
 Novamente o mês de maio, onde a máxima do mês foi de 28°C e 13,5°C de mínima, ou seja, 
uma amplitude térmica mensal que chegou a 14,5°C, apresentou o maior registro de pacientes com 
DAR, 117 casos ao todo. Neste mesmo sentido o mês de agosto, que teve 115 pacientes 
diagnosticados com DAR apresentou uma amplitude térmica de aproximadamente 15°C, além disso, 
a umidade do ar estava abaixo de 50% o que pode ter agravado os problemas respiratórios no 
referido mês e junho (106). Ao analisar os dados climatológicos percebemos uma certa ralação 
principalmente com oscilação da temperatura, mesmo que de forma sútil, ao aumentar ou diminuir a 
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temperatura temos o aumento nos registros das internações, vinculados principalmente a transição 
entre verão inverno e/ou vice-versa. 
 A pluviosidade do ano de 2015 foi ligeiramente mais elevada que anos de 2013 e 2014, com 
pluviosidade total de 1341,8mm, o mês que concentrou o maior volume de precipitação foi o mês de 
fevereiro com aproximadamente 305mm. É notável uma regularidade nos registros higrométricos 
entre os três anos, a umidade do ar se manteve acima dos 40% e houve uma regularidade em 
relação aos anos anteriores, e entre os meses de julho a outubro são aqueles que apresentam 
sempre menor umidade com destaque para outubro que resultou na menor umidade 46%. A 
temperatura média foi mais elevada, cerca de 1,5°C, que dos anos anteriores, a média foi de 22,2°C, 
sendo que a mínima foi registrada no mês de julho 13,8°C e máxima de 33,4°C em outubro. (Gráfico 
3) 
 Os registros por pneumonia, no ano de 2015, ainda foi aquele que armazenou maior número 
de internações, porém com percentagem menor que os anos anteriores, 46%. No entanto as doenças 
crônicas das amígdalas e das adenóides chegou a 103 diagnostico, 10% do total de internações 
daquele, sendo que nos anos anteriores a mesma não apresentava valores acima de 2%. As doenças 
de obstrução pulmonar crônica tiveram uma queda de 4%, mas ainda assim alcançou 106 pacientes. 
 Sob este cenário os meses de maio e junho foram aqueles cujo registro de internações foram 
os mais elevados, superiores a 100 diagnósticos/mês. De janeiro a junho, deste mesmo ano, a 
umidade do ar média manteve-se acima de 60%, a partir de agosto a umidade cai para faixa de 40% 
a 50% e só volta a subir em dezembro. Maio é o mês que as internações por DAR foram maiores, no 
total foram 126 registros, seguido pelo mês de junho com 112, cabe ressaltar que durante todo o 
período de inverno os dados de internação superaram 80 casos/mês. Esses meses se apresentaram 
como um período de transição do verão para o inverno o que ocasionou uma ligeira queda nas 
temperaturas médias, que estavam entre 24°C e 22°C, caindo para registros de 20°C a 19°C, talvez a 
esse fato se relacione o aumento das internações. 
 Do recorte temporal analisado o ano de 2016 foi aquele que apresentou maior número de 
internações, cerca de 134 pacientes a mais do que no ano anterior. 659 pessoas deram entrada em 
redes de saúde do SUS com diagnostico de pneumonia e 148 por DPO. Nos meses de julho, agosto 
e setembro a umidade esteve abaixo de 50%, em contrapartida com 84% o mês de janeiro foi o que 
obteve média higrométrica mais elevada. Já as temperaturas oscilaram entre máxima de 32,2°C em 
  

Gráfico 3: Climograma Patos de Minas e 
Internações por doenças respiratórias, 2015. 
Fonte: INMET e SIH/SUS 2017. Org.: CASTRO, F.S. 

Gráfico 4: Climograma Patos de Minas e 
Internações por doenças respiratórias, 2016. 
Fonte: INMET e SIH/SUS 2017. Org.: CASTRO, F.S. 
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fevereiro e mínima 13,1°C em julho. É nítido no gráfico 4 que aumento dos pacientes por doenças 
respiratórias, cerca de 137, acontece no mês de abril, momento em que a umidade do ar torna-se 
mais baixa, em relação aos meses que o antecede, isso posto, que o mês em questão teve 
precipitação abaixo da média e apenas 10,1mm, enquanto nos meses anteriores os registros foram 
superiores a 85mm, chegando em janeiro à 414,6mm de precipitação. Cabe ressaltar que o ano de 
2016 foi aquele que contou com menor precipitação ano 1173,6mm de chuva. Os meses de maio e 
junho também contaram com um número elevado de casos por DAR, respectivamente 133 e 114 
pacientes. 

Nota-se na análise dos dados que há uma predisposição no aumento do número de 
internações por doenças respiratórias no período de inverno. É na estação seca, que combina 
períodos de calmaria dos ventos, baixa umidade do ar e amplitude térmica elevada, o cenário 
favorável à concentração dos gases poluentes, aumentando dessa forma os problemas de saúde 
ligados ao aparelho respiratório. A importância dos ventos está na sua capacidade dispersar os 
poluentes e o das chuvas está na disposição de “lavar” o ar e de tornar o solo mais úmido evitando 
re-suspensão das partículas de poeira para a atmosfera. A combinação da estabilidade atmosférica 
com ausência de chuvas torna-se, assim, profundamente desfavorável à dispersão dos poluentes. 
(DUCHIADE, 1992, p.313). 
 Notamos que sem dúvida há uma influência dos parâmetros climáticos (temperatura do ar, 
umidade relativa do ar, precipitação, pressão atmosférica e ventos) na saúde humana, pois o ser 
humano está permanente em contato com o meio ambiente atmosférico e sua capacidade de 
adaptação as alterações atmosféricas não acontecem no mesmo ritmo tornando a sociedade 
vulnerável a esses fenômenos.  
 
 
Considerações Finais 
 
 As últimas décadas têm sido marcadas por uma busca constante na melhoria da qualidade de 
vida e da saúde da sociedade e a junção de áreas científicas diferentes tem mostrado resultados 
positivos, neste caso específico tem-se a geografia médica. Vimos que o campo da saúde abrange 
uma multiplicidade de fatores e envolve os mais diversos elementos geográficos, para tanto, se 
decidiu associá-lo ao clima urbano, um importante artifício a ser considerado, por sua complexa 
dinâmica de atuação no espaço geográfico. “Poluição do ar, ilha de calor, inundações no espaço 
urbano, dentre outras formas, assumem destaque nos climas urbanos, refletindo, com isso, 
peculiaridades do clima da cidade” e interferindo na saúde da população. (MONTEIRO, 2003, p.24). 

É possível sugerir que o problema para o município de Patos de Minas não esteja 
intimamente ligado a temperatura, nem mesmo a umidade alta ou baixa, mas sim, a variação destes 
elementos climáticos em um curto espaço de tempo (dias). Há uma tendência de nos meses em que 
há uma amplitude térmica maior, principalmente nos meses de maio e abril, ocorra um aumento nos 
números de casos de internações por DAR, principalmente com agravante de dia seguido sem chuva. 
Outra sugestão está que aumento da poluição atmosférica, agravada pelos diversos fenômenos de 
atuação antrópica, visto que com este agravo a atuação dos sistemas climáticos não conseguem 
manter o equilíbrio nos ciclos de “purificação” do ar. A precipitação tem a capacidade de dissipar os 
poluentes, cujas correlações com os casos de internações hospitalares, por doenças respiratórias, 
são bastante representativas.  

Este é um ensaio para um trabalho mais amplo, viso que, uma análise diária mais detalhada 
seria a melhor opção para as correlações entre as doenças e os elementos meteorológicos, pois 
sabemos que os eventos climáticos devem ser analisados em series rítmicas para que conclusões 
mais eficazes. Além do mais, neste fizemos associações apenas entre os fatores climáticos e as 
internações por doenças respiratórias, sem levar em consideração elementos de outra natureza, tais 
como, elementos biológicos, psicológicos, de moradia, de disposição física, sendo assim e preciso ter 
cautela para que não se tire conclusões precipitadas acerca das associações realizadas.  
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Resumo 
Os elementos climáticos estão submetidos a fatores definidos em escala superior, porém, podem ser 
modificados a partir do espaço construído, tendo suas dinamicidades próximas à superfície 
redefinidas, gerando o clima urbano. Os estudos relacionados a essa problemática devem servir de 
subsídios para o planejamento urbano, buscando simular os desdobramentos dos processos, na 
tentativa de melhor aproveitar o espaço físico e precaver-se contra prováveis problemas. Dessa 
forma, o objetivo deste trabalho, é avaliar como o crescimento urbano determinou as variações 
térmicas para a população urbana no município de São Luís. Para tanto, foram realizados 
mapeamentos e inferências de análise espacial em dados provenientes de sensores remotos, para o 
estudo de parâmetros físicos como temperatura de superfície, suas variações e interações com uso e 
ocupação do solo em áreas urbanas do município de São Luís (MA), no período compreendido de 
1999 a 2015. Os resultados obtidos indicam uma forte correlação entre o aumento da variação 
térmica no período analisado, decorrente das mudanças no padrão de uso da terra, aumentando 
consideravelmente o desconforto térmico da polução. 
 
Palavras-Chave: Expansão urbana; Variação térmica; Saúde; Sensoriamento remoto. 
 
 
Abstract 
The elements are subjected to climatic factors defined in larger scale, however, can be modified from 
the built environment, and its near-surface dinamicidades redefined, creating the urban climate. The 
studies related to this issue should serve as support for urban planning, seeking to simulate the 
unfolding processes in an attempt to better take advantage of the physical space and guard against 
potential problems. Thus, the aim of this research is to assess how urban growth determined the 
thermal variations for the urban population in the municipality of São Luís Therefore, mappings and 
inferences were performed spatial analysis on data from remote sensors to study physical parameters 
such as surface temperature, its variations and interactions with the use and occupation of land in 
urban areas of São Luís (MA) in the period 1999 and 2015. The results indicate a strong correlation 
between increased termal variation in the analyzed period, resulting from changes in the pattern of 
land use, greatly increasing the thermal discomfort of pollution. 
 
Keywords: Urban expansion; Thermal variation; Health; Remote Sensing. 
 
 
Introdução 

A evolução tecnológica favoreceu o avanço em diversas áreas cientificas, das quais citam-se 
aquelas que se preocupam com o monitoramento dos acontecimentos superficiais terrestres, 
auxiliando em diferentes escalas os mais variados temas ambientais. 
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As estações meteorológicas automáticas e o uso de imagens de satélite termais gratuitas são 

exemplos de ferramentas importantes oriundas da evolução tecnológica e importantes no 
monitoramento do clima urbano.  

Apesar dos efeitos do clima na saúde humana sejam conhecidos desde os primórdios da 
revolução industrial, só recentemente os estudos de bioclimatologia humana adquiriram caráter 
científico, incluindo diversos estudos sobre morbidade e mortalidade, devidas a situações 
meteorológicas extremas, particularmente as ondas de calor ou na formação das chamadas ilhas de 
calor. 

Os estudos sobre conforto térmico tem se mostrado um tema importante nas últimas décadas, 
que buscam melhor compreender seu efeito sobre o homem, principalmente em relação à sua saúde 
e ao seu bem-estar físico e mental. 

As modificações que o espaço urbano provoca nas diferentes variáveis meteorológicas com 
influência térmica sobre o organismo humano – temperatura do ar, velocidade do vento, umidade e 
radiação solar – tendem a agravar os efeitos das ondas de calor, assim como, a relação entre as 
mudanças na ventilação, a dispersão de poluentes atmosféricos e o aumento da temperatura podem 
comprometer a qualidade do ar. 

Dessa forma, determinadas características do espaço urbano podem colocar problemas 
ambientais particularmente graves aos seres humanos. As modificações climáticas, que aí ocorrem, 
contribuem de forma acentuada para esses problemas, sendo de esperar que afetem de alguma 
forma, a saúde humana que deve sempre ser considerada numa perpectiva integrada e multifatorial 
(ALCOFORADO e ANDRADE, 2007).  

Esta temática faz emergir uma série de questões, que convergem para reflexões acerca da 
urbanização (com as suas diversas espacialidades e distintas articulações sócioespaciais) e para a 
qualidade de vida da população, delineada por um novo paradigma, em que, a saúde não é apenas 
assegurada pelo setor de saúde, mas, a saúde é produzida socialmente, relacionada a dimensões 
sociais, culturais, econômicas e políticas, que devem favorecer a criação de ambientes favoráveis à 
saúde dos citadinos. 

No que se refere a capacidade de obtenção de informações mediante imagens de satélite, 
Florenzano (2002) destaca que as imagens orbitais possibilitam uma visão abrangente e 
multitemporal de extensas áreas da superfície terrestre e a realização de variados estudos, bem 
como a realização de comparativos, tendo, portanto, aplicação em várias áreas das ciências da 
terra. 

São diversas as aplicações do sensoriamento remoto nos estudos ambientais, Coelho e 
Correa (2013) ressaltam que a climatologia veio ganhando destaque nessas aplicações a partir do 
surgimento de satélites para monitoramento em escala regional das condições climáticas como, 
por exemplo, o GOES, METEOSAT entre outros gerenciados pelo NOAA (National Oceanic 
Atmospheric Administration), sob jurisdição da NASA. 

No estudo do clima urbano por imagens orbitais, destacam-se os trabalhos de Barbosa e 
Vechia (2006) em São Carlos, Nascimento (2001) em Goiânia, todos identificando ilhas de calor; 
Andrade et. al (2007) comparando a acurácia de informações termais entre diferentes sensores 
orbitais TM e HSS; Bias et. al (2003) mapeando ilhas de calor e Araújo e Rangel (2012) 
monitorando o uso e cobertura do solo em São Luís e correlacionando-o com a distribuição da 
temperatura da superfície terrestre (TST). Neste sentido, observa-se que o crescimento urbano da 
Cidade de São Luís já apresenta reflexos no conforto térmico urbano. Araújo e Rangel (2012) 
avaliaram como o crescimento urbano determinou as variações térmicas urbanas no período de 
1992 a 2010, com o uso do Sensor TM do Landsat-5, e os resultados mostraram o crescimento 
espacial urbano e aumento da TST em localidades de adensamento urbano. Diante disso, 
objetivou-se analisar o comportamento da TST no município de São Luís e correlacioná-la com as 
características de uso do solo, valendo-se de imagens termais dos sensores TM5 e OLI8 para os 
anos de 1999, 2005, 2010 e 2015, correlacionando com o condicionamento do conforto térmico e 
na saúde da população urbana. 

Nessa perspectiva, o crescimento urbano do município de São Luís nas últimas três décadas, 
marcado por uma expansão populacional e territorial de modo espontâneo e desorganizado do uso 
do solo, em especial o urbano, apresenta condições propícias para a formação de um clima urbano 
que decorre de inúmeros agravantes, dentre elas, a formação de contrastes térmicos em diferentes 
pontos da cidade (ARAÚJO, 2001; ARAÚJO e SANT’ANNA NETO, 2002 e ARAÚJO, SANT’ANNA 
NETO e MAFRA (2003). Como resultado provoca inegavelmente desconforto térmico para a 
população local, colaborando para o agravemento das condições ambientais e de saúde, cujas 
consequências são focos da pesquisa. 
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Estudos de temperatura a partir de bandas termais do Landsat 

 
Nos últimos anos, o avanço das técnicas de captação de imagens por satélite ajudou o 

sensoriamento remoto a adentrar um novo campo de pesquisa: os estudos termais da superfície 
terrestre. Destacam-se principalmente pesquisas de monitoramento do clima urbano, devido à 
proximidade das informações extraídas orbitalmente e in loco. O advento do uso de imagens de 
satélite, principalmente a partir do sensor TM-5, no monitoramento do clima urbano se deve ao 
desenvolvimento de um canal que apresenta sensibilidade a fenômenos relativos aos contrastes 
térmicos, sendo usual na detecção de propriedades termais de varias feições como: solos, 
vegetação e água.  

Os primeiros sensores eram capacitados apenas para imagear faixas do espectro magnético 
visível, vermelho e infravermelho próximo. A partir do sensor TM-5, a identificação do canal do 
infravermelho termal foi possível, operando na banda 6 (faixa 10,4- 12,5μm). Dentre os estudos 
que utilizam o sensoriamento remoto para o monitoramento do clima urbano, podem ser citados: 
Andrade (2007), que, por exemplo, analisou as informações obtidas pelo TM-5 com as obtidas 
através de outros sensores aerotransportados. Nesta investigação, o maior problema foi a 
homogeneização das temperaturas por conta da baixa resolução espacial do TM-5 (que era de 90 
metros) e da alta resolução do sensor HSS, porém  os  resultados apresentados mostram uma 
forte aproximação dos dados termais do sensor TM (baixa resolução) com o sensor mais acurado 
HSS (maior resolução). Nesse mesmo sentido, Bias et. al (2003) realizaram um mapeamento 
termal utilizando apenas imagens TM-5 para identificação térmica de ilhas de calor e imagens 
Ikonos para verificação da acurácia dessas temperaturas no Distrito Federal e, perceberam uma 
forte aproximação de ambos os resultados entre os resultados de diferentes resoluções espaciais. 

Barbosa e Vechia (2006) identificaram potenciais ilhas de calor na cidade de São Carlos a 
partir do uso multitemporal do canal 6 do ETM+7 e, em seguida, comparou-as com o uso do solo 
urbano, estabelecendo uma relação de forte adensamento urbano e maiores índices de 
temperatura superficial terrestre. Tal correlação entre uso urbano e temperaturas de superfície 
elevadas também foram verificadas por Nascimento (2001) a partir de um comparativo 
multitemporal de 30 anos sobre a evolução e o comportamento das ilhas de calor na cidade de 
Goiânia com o uso do sensor TM-5. 

A perspectiva de análise da temperatura da superfície, numa escala multitemporal (1992 a 
2002), também foi verificada por Araújo e Rangel (2012), que realizaram o monitoramento de 10 
anos sobre e o uso e ocupação da cidade de São Luís e a correlação entre essa dinâmica e o 
aumento da temperatura e ilhas de calor. Os autores verificaram que, num período de 10 anos, a 
temperatura da superfície aumentou cerca de 5 graus, nos quais o incremento urbano (materiais 
das edificações e o uso que se deu a tais localidades) foi analisado como fator de contribuição para 
o aumento de temperatura. 

 
 
Os Estudos de Clima urbano, Conforto térmico e Saúde. 
 

As alterações climáticas têm se tornado tão evidentes que, na definição do termo “clima 
urbano”, muitos trabalhos têm dado destaque ao efeito observado nas cidades ao invés de 
evidenciar a atmosfera (CASTRO, 2000). O clima urbano é um sistema complexo, adaptativo e 
aberto que, ao receber energia do ambiente maior no qual se insere, a transforma substancialmente 
a ponto de gerar uma produção exportada ao ambiente (MONTEIRO e MENDONÇA, 2004). O 
estudo do clima urbano visa compreender a organização climática peculiar da cidade e pressupõe, 
inicialmente, um nível de enfoque que compreende o clima local, mas que se estende a níveis 
regionais (mesoclimas) e globais (macroclimas). 

Os estudos de clima urbano vêm acumulando conhecimento sobre o funcionamento da 
atmosfera, principalmente de grandes cidades. É bem conhecido o fenômeno ilha de calor como uma 
característica marcante em muitas metrópoles. Lombardo (1985), em estudo pioneiro, demonstrou 
que a ilha de calor em São Paulo segue o mesmo padrão que a de cidades em média latitudes.  

Sant’Anna Neto (2002) organizou trabalhos de vários autores sobre o clima local e urbano de 
várias regiões geográficas do país, em cidades de diferentes portes como Campo Grande (MT) e São 
Luís (MA), demonstrando as variações que a mancha urbana provocam condicionantes atmosféricos. 

Cruz, Lopatiuk e Lombardo (2007) mostraram que o conforto térmico em áreas urbanas está 
diretamente relacionado com os elementos que compõem as cidades, principalmente, no caso das 
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áreas que se encontram em regiões nas quais são projetadas as sombras das construções e onde 
estas provocam a formação de corredores de vento e de bloqueio dos mesmos. 

Trinta (2007) analisou as condições de conforto térmico dos espaços externos na cidade de 
São Luís (MA), entendendo que a qualidade de vida neste ambiente é fruto do tipo de objeto urbano 
construído para a vivência humana em um meio ambiente com clima e características morfológicas 
específicas. Apresenta-se como objeto de estudo a correlação entre o microclima do Bairro do 
Renascença II em São Luís/MA, cidade de clima quente úmido frente às mudanças nas 
características morfológicas urbana e o índice de satisfação de conforto térmico dos usuários dos 
espaços externos. 

Considerando então que os aspectos sensoriais do conforto térmico humano indicam o seu 
caráter subjetivo, as sensações termo fisiológicas expressam um estado mental no qual o estado de 
satisfação (bem-estar) deve-se às condições térmicas do ambiente. Qualquer indivíduo em condições 
de conforto não consegue avaliar se gostaria de ser aquecido ou resfriado, ou seja, ganhar ou perder 
calor. 

Braga, Zanobetti e Schwartz (2002) verificaram o efeito do clima e a mortalidade por doenças 
respiratórias e cardiovasculares, em doze cidades dos Estados Unidos, notaram que as temperaturas 
altas favorecem ao aumento de problemas cardiovasculares e temperaturas baixas favorecem ao 
aumento principalmente pneumonias. 

Existe a necessidade de estudos na compreensão do impacto dos fatores ambientais sobre a 
saúde das pessoas, sobretudo em áreas urbanas. Segundo Silva (2010), deve-se ter cuidado ao 
atribuir a morbidade e a mortalidade a um parâmetro específico, de forma que é necessário tratar o 
fenômeno como parte da interação do complexo biológico-ambiente. 

Rojas (1998) enfatiza que se a doença é uma manifestação do indivíduo, a situação de saúde é 
uma manifestação do lugar. Os lugares são resultados de situações históricas, ambientais e sociais 
que promovem condições particulares para a produção de doenças. 

 
 
Metodologia de Trabalho 

 
Localização da Área de Estudo 
 

A pesquisa foi desenvolvida na área do município de São Luís, capital do Estado do Maranhão 
(figura 2). 

 
Figura 2: Localização da área de estudo. 
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Materiais e Métodos 

Foram utilizadas quatro imagens da série Landsat, correspondente aos sensores TM-5 e OLI-
8, referentes à órbita 220 e ponto 062.  A maior dificuldade que o estudo de imagens termais para 
o monitoramento da TST apresenta é, sem dúvida, a cobertura de nuvens, sendo, portanto a 
escolha de imagens limitada. A sazonalidade é outro fator que interfere diretamente nos estudos 
termais comparativos. Diante disso, escolheram-se imagens representativas de períodos 
transicionais entre o chuvoso e o seco na área de estudo, evitando a interferência sazonal. As 
datas selecionadas estão dispostas na tabela 1.  

Tabela 1. Quadro de imagens selecionadas 

S
ensor 

Da
ta Bandas 

T
M-5 

30/
06/1999 

1,2,3,6(
Termal) 

T
M-5 

16/
07/2005 

1,2,3,6(
Termal) 

T
M-5 

15/
08/2010 

1,2,3,6(
Termal) 

O
LI-8 

25/
07/2015 

2,3,4,10
(Termal) 

 
A conversão das bandas termais, dos diferentes sensores, em valor de temperatura foi 

realizada a partir da metodologia proposta pela USGS, em ambiente do Sistema de Informação 
Geográfica QGIS. Esta metodologia é baseada em coeficientes de calibração radiométrica para 
canais do infravermelho termal da série Landsat visando à obtenção de temperaturas em Kelvin 
(equação 1).  Os valores radiométricos calibrados de cada pixel são transformados em temperatura 
aparente, em graus kelvin, e posteriormente convertidas em Celsius, conforme destaca Jensen 
(2009) (equação 2). 

 
                                                                  (eq.1) 

 
Onde: 

= Radiância Espectral em sensor de abertura em Watts/( m2 sr μm). 

= Fator multiplicativo de redimensionamento da banda Termal. 

= Valor quantizado calibrado pelo pixel em DN na banda termal. 

= Fator de redimensionamento aditivo específico da banda termal. 

 

                                                                    (eq.2) 

Onde: 
= Temperatura efetiva no satélite em Kelvin (K). 

= Constante de calibração 1. 

= Constante de calibração 2. 

= Radiancia espectral em Watts/( m2 sr μm). 

 
Com o intuito de apoiar a análise térmica, realizou-se um mapeamento dos diferentes tipos 

de usos e cobertura do solo através da classificação supervisionada de MaxVer para os anos de 
interesse. Esse método de classificação é baseado na coleta de amostras representativas, e, 
conforme destaca Fitz (2008), o algoritmo utiliza a média e a covariância dos pixels coletados e 
calculada a probabilidade de um pixel externo a essas amostras pertencer a elas. A classificação 
foi realizada em ambiente QGIS, através do algoritmo SCP, e contou com a composição colorida, 
para o Sensor TM5, das bandas: (R)1, (G)2 e (B)3. Para o Sensor OLI-8, utilizaram-se as bandas 
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R(2), (G)3 e (B)4. Posteriormente, executou-se uma estatística de valores termais para cada classe 
em busca da obtenção dos valores médios termais totais para as classes de referencia. 

Por fim, realizou-se ainda, um levantamento da vegetação através do Índice de Vegetação 
por Diferença Normalizada (NDVI), também em ambiente QGIS, para os anos de 1999 e 2015, 
objetivando buscar relações entre temperatura e cobertura do solo além da influencia termal dessas 
coberturas em regiões vizinhas. 

 
 

Resultados e Discussão 

 
A Figura 3 apresenta os valores de temperaturas superficiais para o município de São Luís nos 

4 anos de interesse, através da conversão dos níveis de cinza termais dos sensores TM-5 e OLI-8. 
Ela apresenta, para o ano de 1999, temperatura máxima de 29,1°C e uma mínima de 20°C. Para o 
ano de 2005, observou-se uma pequena variação térmica na qual a temperatura máxima foi de 
29,5°C e a mínima de 23,4°C. Para 2005, observa-se em relação ao ano anterior, um avanço 
térmico principalmente na porção norte da cidade, além da maior densificação na porção centro 
norte. O ano de 2010 apresentou uma máxima de 34,1°C, 6°C em relação ao ano anterior avaliado 
e, temperatura mínima de 17.5°C. A temperatura mínima para o ano de 2010 associa-se a 
coberturas de nuvens, podendo ser mais elevada que esta, conforme se apresenta a tendência de 
elevação das mínimas temperaturas. 2014 apresenta as maiores temperatura entre os anos 
analisados: máxima de 39,4°C e mínima de 24°C. Este ano é caracterizado pelo avanço das 
temperaturas em todas as direções do município, destacando-se o corredor norte sul, no qual se 
concentram atividades industriais, comunidades agrícolas e a nova frente de ocupação municipal.  

 

 
Figura 3. Distribuição da TST ao longo dos anos avaliados em São Luís-MA. 
 
A classificação supervisionada contou com as seguintes classes: Corpos Hídricos, Vegetação 

e Mangue, Solo exposto e Área Urbana.  Verificou-se que, de 1999 à 2015, estas classes 
apresentaram transições, com supressões ou ganhos, e tiveram seu quantitativo de áreas 
modificadas. Contudo, o maior destaque ocorre quando se verificam as médias termais dentro de 
cada classe, no ano inicial (1999) e final da pesquisa (2015). Tais fatores confirmam 
estatisticamente o que é observado a partir da espacialização (figura 3): aumento e espalhamento 
da TST em todas as direções no Município de São Luís. As maiores médias termais estão 
associadas ao solo exposto e área urbana (gráfico 1) para o ano inicial e final (gráfico 1).  
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Gráfico 1: Comparativo entre médias das classes nos anos de 1999 e 2015. 
 
O aumento da TST das classes urbana e solo exposto é aproximadamente igual, em torno de 

10 °C, demostrando que estes ambientes se comportam de maneira semelhante quanto a retenção 
de calor. As classes de vegetação e mangue possuem 8°C de aumento.  

Para a vegetação de mangue, o aumento da TST é explicado pela interferência da alteração 
das classes vizinhas que chegam a possuir 36°C de máxima. Nessas localidades inseridas 
próximas ao ambiente urbano e solo exposto, as temperaturas máximas, para o ano de 2015 é de 
39 °C. 

Localidades com existência de vegetação apresentaram temperaturas variáveis, frutos da 
interferência externa das classes vizinhas nos ambientes. Ao comparar os índices de vegetação de 
1999 e 2015, observou-se que, nas conversões entre classes de uso e cobertura, a vegetação foi 
destacadamente suprimida, principalmente no corredor norte sul, mostrando dessa forma uma 
correlação entre Índice de vegetação baixo e elevadas TSTs (figura 4). 

 

 
 

Figura 4: a) Distribuição do NDVI para o ano de 1999. b) Distribuição do NDVI para o ano de 2015. 
 
Quando se avaliam as média do índice de vegetação (que varia de -1 a 1 onde, 1 é igual a 

vegetação e -1 ausência de vegetação) em conjunto com as médias de temperatura, observa-se 
que, em áreas de manguezal, a média do NDVI é de 0.5 e a média de temperatura para este 
ambiente é de 22.5ºC para o ano de 1999. Quando se avalia o NDVI e a média de temperatura 
para o ambiente urbano, em 1999, observou-se a existência de uma média de vegetação de 0.2 e 
temperatura média de 24.5. 
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Para o ano de 2015, a vegetação de mangue apresentou uma menor média de NDVI, em 

comparação com o ano inicial da pesquisa, 0.09 (o que mostra uma perda da classe, verificada 
pelos processos de conversão do uso do solo em ambiente urbano e também em solo exposto) e 
uma média de temperatura de 28.5 ºC, maior do que a do ano de inicio da pesquisa.  A área 
urbanizada apresentou para 2015, a mesma média de NDVI do ano inicial da pesquisa, 0.2. A 
temperatura do ambiente urbano, por sua vez, apresentou uma elevação da média, atingindo 
pouco mais de 32ºC. 

Neste sentido, São Luís não difere das demais cidades em relação ao processo de crescimento 
urbano. Como resultado deste processo, a capital maranhense tem produzido novas áreas 
construídas para atender a demanda populacional, como uma tendência do incremento da população 
urbana em todo o país. 

A associação das relações existentes entre a temperatura e a tipologia do solo urbano cria, 
sem dúvida, condições significativas e propicias à formação de células de calor, ou mesmo a 
formação de “ilhas de calor” bem definidas, ao ponto dos resultados das áreas estudadas, quando 
comparadas, apresentarem uma diferença térmica cujo valor supera os ºC, principalmente quando 
comparada a área urbana com as demais superfícies. 

Os registros de temperatura indicam elevação nos seus valores médios, mas, é possível 
detectar, de forma pontual, em diversos trabalhos anteriormente realizados, que, em nível intra-
urbano, os contrastes térmicos demonstram estar cada vez mais acentuados e presentes no cotidiano 
da cidade, produzindo situações que tornam o desconforto térmico uma realidade perceptível na 
população urbana. 

Os estudos produzidos por Araújo (2001), já indicavam que a associação do crescimento 
urbano com o clima local produziam nas áreas urbanas da capital dados preocupantes quanto a 
variação térmica, entre as áreas e que despertavam, na população, a percepção quanto ao 
desconforto térmico produzido pelo processo de urbanização. 

O diferencial térmico existente entre as áreas selecionadas torna-se relevante numa região 
cuja insolação é intensa, e por entender-se que o crescimento territorial que ainda ocorre em São 
Luís, além de ser recente, tem perspectivas e áreas ainda passíveis de ocupação, que implicam em 
uma nova cobertura do solo urbano e consequentemente, influências ainda maiores na deterioração 
da qualidade ambiental para a saúde da população. 

Em um trabalho de percepção ambiental, quanto ao conforto térmico aplicado na população 
que transita frequentemente pelo Centro comercial da cidade no ano de 2010, mas precisamente a 
Praça Deodoro, Coelho, Sousa e Araujo (2010), já identificaram dados térmicos que, relacionados 
com as entrevistas realizadas, não deixam a menor dúvida que a outrora cidade de “clima 
abençoado, de temperaturas constantemente amenas” descritas por Claude D”Abbeville na obra 
“História da missão dos padres capuchinhos na Ilha do Maranhão e terras circunvizinhas”, tornou-se 
um “escaldante” espaço urbano, cujos reflexos percebidos provocam sintomas que comprometem a 
saúde da população. 

Do grupo de aproximadamente 300 pessoas entrevistadas, 86% disseram que se sentem 
desconfortáveis com a temperatura, apenas 9% se sentem confortáveis, 5% responderam que só 
sentem desconforto em determinados horários, geralmente de 12:00 as 14:30, algumas só sentem 
desconforto durante seis meses do ano e no restante do ano não sofrem tanto com o calor. 

A intensidade das doenças provocadas pelo calor varia de leves (exantema cutâneo, síncope, 
cãibras) à graves (exaustão, lesões, choque térmico ou insolação).  
Apesar de qualquer pessoa poder apresentar essas doenças provocadas pelo calor, há um aumento 
do risco associado a uma série de fatores ambientais, características pessoais, condições de saúde e 
medicamentos.  

Diversas características pessoais, condições de saúde, medicamentos e fatores ambientais 
estão associados a doenças provocadas pelo calor. Apesar de extremamente raras, há casos de 
doenças graves provocadas pelo calor, mesmo em indivíduos de populações de baixo risco (em boa 
forma física e aclimatada ao calor) que tomam as devidas precauções e que já tinham sido expostos 
a essas condições muitas vezes. 

Os sintomas que foram apresentados nas respostas (Gráfico 1) indicam uma clara situação, 
em que a população se encontra susceptível e vulnerável aos efeitos da exposição diária a 
temperaturas elevadas. Mesmo que se considere a condição insular de São Luís, beneficiada com 
brisas marítimas diárias, uma topografia e rugosidade urbana que gera poucas “barreiras” a livre 
circulação do ar, a estrutura urbana e as atividades que favorecem a aglomeração de pessoas no 
Centro da cidade superpõe-se a ventilação natural, criando uma condição artificial de clima urbano, 
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cujo reflexo mais direto é a elevação da temperatura, gerando uma série de efeitos nocivos à saúde 
da população. 

Considerando o nível de entendimento da população quanto aos fatores que vem produzindo o 
aumento da temperatura na cidade, 25% da população entrevistada responderam que acham que a 
construção civil é um fator de grande relevância, que contribui para o aumento de temperatura, 24% o 
aumento do fluxo de veículos na cidade, 35% desmatamento e vegetação escassa, 2% asfaltos e 
concretos, 14% outras respostas, que variavam em aterro de mangues, aglomeração urbana, 
poluição de rios e mares, efeitos do fenômeno EL Nino e La Nina. Alguns destes entrevistados deram 
pareceres de como melhorar a cidade para haver mais qualidade de vida, como por exemplo, 
economizar água e energia, ter mais vegetação e praças bem cuidadas, e o fato das calçadas serem 
impermeabilizadas em vez de arborizadas. 

Mais recentemente em 2015, Araujo e Sant’Anna Neto (2015) em pesquisa em residências em 
áreas de vulnerabilidade socioespacial em São Luís, destacaram, a partir de trabalho de percepção 
ambiental, os incômodos do desconforto térmico que os moradores sentem nas suas residências que 
variam da cobertura de fibrocimento a telha de argila. 

A resposta dada com muito calor apareceu em todas as residências, porém, o maior número 
dessa resposta foi dado nas casas com cobertura de fibrocimento. Essa resposta pode estar 
associada à inércia térmica produzida por este tipo de cobertura. A cobertura é a porção das casas 
que recebe a maior quantidade de radiação do sol. Essa superfície está sujeita à radiação luminosa 
durante quase todo o dia. Se a casa tiver uma laje ela atua como um isolante térmico, A princípio, 
quanto maior a massa dos materiais, mais isolantes eles são. Logo, uma parede ou uma cobertura 
mais espessa fará com que o calor leve mais tempo para atingir o interior de residência. Paredes ou 
coberturas muito leves têm pouca inércia térmica e assim o calor entra muito rapidamente na 
construção. 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nessa perspectiva, procurando conhecer um pouco o quadro de saúde dos residentes da Vila 
Cruzado, Salinas do Sacavém e da Forquilha, foi perguntado aos mesmos quais as doenças e 
enfermidades estão presentes entre os moradores entrevistados para se tentar descobrir através das 
suas respostas alguma relação entre as relações, padrões construtivos, conforto térmico e saúde. 

Os resultados apresentados indicam que em todas as três áreas, demonstram a existência de 
doenças que compõem o quadro das doenças cardiovasculares (cardíaca, hipertensão e 
pulmonar) que estiveram presentes em todos os padrões de coberturas das residências. 

Outro caso de enfermidade presente nas respostas em todas as áreas e identificado em todas as 
faixas etárias, mas que está mais ligada às doenças respiratórias foi à alérgica, o que era de se 
esperar, principalmente se considerarmos que a região climática de São Luís se caracteriza por ser 

Gráfico 1. Principais sintomas que a população sente devido a temperatura elevada 
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quente e úmida durante boa parte do ano e ainda por ser insular, propicia o nível de umidade relativa 
do ar sempre acima dos 65% mesmo no período de estiagem. 

Por último, foi perguntado aos residentes que tipo de sintomas são mais sentidos durante o 
desconforto térmico na sua residência. Isso por que essas moradias apresentam uma diversidade de 
problemas, tanto estruturais, como no caso da sua reduzida área construída com dependências 
extremamente pequenas para o número de habitantes, quanto na questão do conforto térmico, em 
que seus ocupantes são colocados em situações de desconforto fisiológico, gerando inclusive 
problemas de saúde que impactam diretamente sua qualidade de vida. Nesses ambientes, nos dias 
de forte insolação, ocorre grande absorção de calor que se acumula dentro das residências, criando 
zona térmica com temperaturas que podem ultrapassar 40º o que causa desconfortos térmicos a seus 
habitantes. 

O sintoma que foi mais presente nas respostas dos entrevistados foi a Irritação, que combinada 
com outros sintomas (cansaço, dor de cabeça, falta de ar, tontura, dificuldade de respirar e 
pressão alta) esteve sempre entre as opções respondidas. 

Embora estivesse presente em poucas respostas, o que não a torna menos importante e 
representativo para a relação com as perguntas realizadas sobre as doenças preexistentes, foi o 
número de respostas dadas pelos residentes que associam o desconforto térmico com a Pressão 
alta, que no total, embora não haja diferenças significativas esteve presente nas respostas, tanto em  
residências com cobertura de fibrocimento como nas cobertura de cerâmica. 

Durante o período de maior elevação das temperaturas, especialmente no verão, pode 
provocar variações no funcionamento do nosso corpo. Uma delas é a queda da pressão arterial - 
força que o fluxo sanguíneo exerce nas paredes das artérias. O calor causa dilatação dos vasos 
sanguíneos, o que reduz a pressão, e pode também causar certo grau de desidratação, contribuindo 
para um mal-estar ainda maior. 

Essa situação de estresse térmico ocorre facilmente nos ambientes tropicais e se intensificam 
com as ilhas de calor. Pessoas submetidas a essa situação por longos períodos, especialmente as 
que fazem parte do grupo de risco, como os idosos, as crianças, as mulheres grávidas, os cardíacos, 
os asmáticos etc., podem ter problemas dos mais simples aos mais graves, como, por exemplo, 
irritabilidade, desconcentração, inapetência, desidratação, cãibras, desmaios, exaustão pelo calor e 
até a morte. (AMORIM, 2010, p. 74) 

Os resultados dos questionários aqui apresentados confirmam o que Oliver e Sant’Anna Neto 
(2010) identificaram ao realizarem uma análise em que relacionam a questão do conforto térmico com 
impactos diretos na saúde da população. Os autores utilizaram os dados da temperatura e umidade 
diária, e os correlacionaram com os casos de doenças derivativas do sistema respiratório e coronário 
(morbidade respiratória) constatando que pessoas expostas à condição ambiente de baixo conforto 
térmico, com grande amplitude térmica e baixa umidade do ar, estiveram mais sujeitas à ocorrência 
de problemas de saúde.  
 

 
Conclusões 

 
Os resultados obtidos expressam que a tendência de aquecimento de temperatura superficial 

terrestre, na cidade de São Luís que, fora antes identificada por Araújo e Rangel (2012), até o ano 
de 2010, continuando até 2015. Em comparação com o trabalho mencionado, observou-se que, a 
elevação da temperatura continua a corresponder à área de maior adensamento urbano, mas que 
também começa a tomar várias direções, acompanhando o fluxo do desenvolvimento urbano, 
mediante a inserção de elementos característicos de retenção de reter calor (como asfalto, 
remoção da vegetação, intenso fluxo de veículos e, até construções com propriedades termais de 
retenção de calor). Além disso, o solo exposto também tem se mostrado um elemento importante 
na absorção de calor e interferência em ambientes próximos. 

A análise num período de 16 anos, também revela que as classes de um modo geral têm 
sofrido elevação da temperatura. Essas elevações decorrem, também, da influência das classes 
vizinhas. Isso fica evidenciado quando se observa as variações termais, principalmente 
intraclasses nos anos analisados.  

Ressalta-se também que, a manutenção da média do índice de vegetação em ambiente 
urbano com 0.2 (para 1999 e 2015) não favoreceu a manutenção das médias termais, 
demonstrando que a densificação urbana tem ocasionado maiores retenções de calor. 
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Tais resultados possibilitam uma melhor identificação comportamental da TST nas classes de 

uso e ocupação e ainda permitem analisar quais as dimensões de interferência externa em 
ambientais extremamente frágeis, como áreas de manguezais. 

A despeito do sensor não apresentar a temperatura do ar, mas temperatura aparente da 
superfície foi possível inferir sobre as áreas que tiveram redução ou aumento de temperatura, 
associando essas às mudanças de usos do solo e aos tipos de cobertura vegetal. Também há de se 
considerar que as diferenças de datas das imagens processadas implicam em uma maior 
necessidade de realização de correções atmosféricas tendo em vista que diferentes fenômenos 
meteorológicos pudessem estar atuando durante o registro dos dados pelo sensor orbital. 

Os estudos que abordam as causas e consequências da urbanização para o clima urbano, 
podem dar subsídios para o planejamento das cidades, para que estas não cresçam 
desordenadamente e sua população não venha a sofrer com o desconforto térmico causado pela falta 
de planejamento da infraestrutura da cidade. Assim surge o chamado clima urbano, que está 
diretamente relacionado à saúde e o bem-estar humano, através dos diferentes elementos 
atmosféricos como a temperatura do ar, a temperatura radiativa, a umidade atmosférica e o vento, 
designados em conjunto por complexo térmico e ao uso do solo urbano em suas várias formas de 
manejo. 

Entende-se que as implicações do clima e do tempo atmosférico sobre a saúde humana ainda 
não são bem entendidos. Nesse sentido, há uma quantidade considerável de estudos que evidenciam 
que as mudanças climáticas cíclicas influenciam os ritmos biológicos, os quais interferem em todas as 
atividades e funções humanas, visto que os seres humanos mostram variações individuais muito 
grandes em sua adaptabilidade, o que interfere na sua maior ou menor sensibilidade ao tempo e ao 
clima e dessa forma, em seu conforto e saúde. 

A aplicação, se bem combinada, de técnicas de sensoriamento remoto para os estudos de 
clima urbano e a abordagem perceptiva, demonstram ser uma excelente ferramenta de pesquisa para 
trabalhos que tratem da relação conforto térmico e saúde. 
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Resumo 
Os desastres evidenciam condições de vulnerabilidades relacionadas às desigualdades sociais, 
econômicas e ambientais, afetando principalmente as pessoas que vivem em áreas menos 
desenvolvidas. Trazem impactos sobre a população e suas condições de vida e interferem na 
capacidade de redução do risco e de resiliência. A implementação de políticas públicas pode alterar a 
situação de risco. Este artigo tem por objetivo contribuir para a compreensão da gestão de risco de 
desastres por meio da contextualização do cenário de desastres no Brasil e no mundo, bem como a 
identificação de seus potenciais impactos e das estratégias para sua gestão. Para isso, foi realizado 
um levantamento bibliográfico na literatura científica e outros documentos de referência bem como 
analisadas ocorrências de desastres. Há uma ampla discussão sobre desastres e suas estratégias de 
redução, de manejo da emergência e de recuperação dos seus efeitos. Observou-se que os 
desastres naturais são abrangentes, provocam perdas econômicas e sociais significativas e atingem 
todas as regiões do Brasil, sendo mais evidentes no período do verão. É recorrente a abordagem de 
que a ocorrência e a magnitude dos seus impactos, incluindo os danos à saúde humana, dependem 
das vulnerabilidades locais associadas às condições sociais, econômicas, políticas, ambientais, 
climáticas, geográficas e sanitárias do território. Quanto mais resilientes as comunidades locais, mais 
capacidade apresenta de se reestabelecer após um desastre. 
 
Palavras chave: Desastres; Emergência em Saúde Pública; Inundações. 
 
 
Abstract 
The disasters show conditions of vulnerability related to social, economic and environmental 
inequalities, affecting mainly the people who lives in underdeveloped areas. They cause impact on the 
population and they interfere in the capability of risk reduction and resilience. The implementation of 
public policies can alter the disasters risk situation. The objective of this article is to contribute to the 
understanding of the disaster risk managment through the contextualization of the occurrence of 
disasters for international and national scenarios, as well as the identification of their impacts and the 
managment’s strategy used. Therefore, a scientific research was carried, mainly with articles and 
pappers using the web of science database, as well as the analysis of the disasters occurrence. There 
is a broad discussion about disasters and strategies to reduce their occurence, about emergency 
logistics and about the recovery from their effects. It was observed that natural disasters are 
comprehensive, they cause significant economic and social losses and affect all Brazilian regions, 
being more evident during the summer.  It is recurrent that the occurrence and magnitude of natural 
disasters, including damage to human health, depends on the social, economic, political, 
environmental, climatic, geographic and sanitary conditions of the territory. The more resilient the local 
communities are, the easier will be to overcome the occurrence of a disaster. 
 
Key works: Disasters; Emergency in Public Health; Floods. 
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Introdução 
 

Desastre é o resultado de eventos adversos, naturais ou antrópicos, sobre um território ou 
ecossistema causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos 
econômicos e sociais (CASTRO, 2009). Seus impactos dependerão das condições de 
vulnerabilidades local, que é definida tanto pela propensão de uma comunidade ou sociedade de 
sofrer de modo mais intenso e grave os efeitos dos desastres, como também nas limitações das 
capacidades de redução de riscos e de resiliência frente a estes eventos (FREITAS e ROCHA, 2014; 
FREITAS et al., 2012). 

A ocorrência de desastres evidencia as condições de vulnerabilidades que são relacionadas 
às desigualdades sociais, econômicas e ambientais, afetando principalmente as populações e áreas 
mais pobres. Essas desigualdades se materializam nas consequências mais graves sobre a 
população exposta e sobre as condições de vida e na baixa capacidade de governança para 
estratégias de redução do risco e de construção da resiliência (OPAS, 2015; TOMINAGA et al., 
2009). 

O processo de gestão do risco de desastre envolve ações de redução do risco (antes da 
ocorrência), de manejo do desastre (durante a ocorrência) e de recuperação dos seus efeitos (após a 
ocorrência) e uma de suas principais características é planejar e agir de forma intersetorial 
(NARVÀEZ et al., 2009). Nesse processo, o olhar sobre o território é essencial para conhecer o 
cenário existente, suas potenciais ameaças ou perigos, bem como as vulnerabilidades nele 
presentes, além dos atores envolvidos, governamentais e não governamentais. Com base nesse 
olhar, é possível identificar os principais problemas e os recursos disponíveis e necessários para 
enfrentá-los (OPAS, 2015). A gestão do risco, a redução de vulnerabilidades e a ampliação da 
resiliência são, portanto, fatores determinantes para a diminuição dos impactos dos desastres e, 
nesse contexto, a definição e implementação adequada de políticas públicas tem potencial para 
reduzir esses impactos sobre o território (FREITAS et al., 2012). 

Em uma escala global, cerca de três quartos da população do planeta vivem em áreas 
afetadas por desastres (terremotos, ciclones tropicais, inundações, seca, dentre outros). Dessa 
fração, 85% das pessoas expostas a desastres de origem natural vivem em países de médio a baixo 
desenvolvimento (HUALOU, 2011). 

No intuito de reduzir os impactos causados por desastres, acordos internacionais, no âmbito 
das Nações Unidas, apontam diretrizes para subsidiar a atuação de seus Países-membros e 
propõem uma agenda global de desenvolvimento pós-2015. Essa agenda envolve compromissos 
assumidos junto aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e ao Marco de Sendai para a 
redução do risco de desastres que devem ser refletidos nas políticas públicas nacionais desses 
países. 

Dentre os tipos de desastres, as inundações têm como característica a possibilidade de 
abranger uma grande área. A sua ocorrência pode causar óbitos e traumas, alteração no 
comportamento das doenças, além de grandes prejuízos ao patrimônio público, ambiente e bens 
coletivos e individuais. A ocorrência e a magnitude desses danos em uma determinada localidade 
dependerão das vulnerabilidades associadas às condições sociais, econômicas, políticas, ambientais, 
climáticas, geográficas e sanitárias do território (BRASIL, 2014). Nesse contexto, o objetivo desse 
trabalho é identificar o cenário de ocorrência de inundações no Brasil bem como seus potenciais 
impactos sobre a saúde. 

 
Procedimentos Metodológicos 
 

Este artigo foi elaborado a partir de uma revisão da literatura científica e outros documentos 
de referência para a gestão de risco de desastres (relatórios, livros e capítulos de livros) bem como o 
levantamento e análise dos dados de ocorrências de desastres em âmbito internacional e nacional. 

Para identificar o cenário internacional foram utilizados os registros do Banco de Dados de 
Eventos de Emergência (EM-DAT), do Centro de Investigação e Epidemiologia de Desastres (CRED), 
e para o cenário nacional foram selecionados decretos de situação de emergência ou estado de 
calamidade pública reconhecidos pelo governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Proteção 
e Defesa Civil. Esses dados foram tabulados e analisados utilizando o Microsoft Excel e 
espacializados utilizando o software Qgis e os artigos foram selecionados na base de dados Web of 
Science (WoS), classificados com base na relevância e pertinência para a pesquisa.  
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O cenário de ocorrência de desastres  
 

A classificação internacional de desastres do Centro de Pesquisa de Epidemiologia em 
Desastres (CRED) considera que os desastres são divididos em duas categorias:  naturais ou 
tecnológicos. Segundo o CRED, os desastres naturais são divididos em cinco subgrupos: geológicos 
- envolvem os processos erosivos, de movimentação de massa seca e deslizamentos resultantes de 
processos geológicos ou fenômenos geofísicos; climatológicos - envolvem os processos relacionados 
à estiagem e seca, incêndios florestais, chuvas de granizo, geadas e ondas de frio e de calor; 
hidrológicos - envolvem os processos que resultam em alagamentos, enchentes; inundações 
graduais e bruscas e movimentos de massa – deslizamentos; meteorológicos - envolvem os 
processos que resultam em fenômenos como raios, ciclones tropicais e extratropicais, tornados e 
vendavais; e os biológicos – dentre os quais estão inseridos as epidemias, invasão de pragas, dentre 
outros (Figura 1).  

No Brasil, essa mesma classificação foi utilizada na revisão da codificação brasileira de 
desastres no ano de 2012, por meio da Instrução Normativa GM/MI nº. 1, que estabelece 
procedimentos e critérios para a decretação de situação de emergência ou estado de calamidade 
pública pelos Municípios, Estados e Distrito Federal, e para o reconhecimento federal das situações 
de anormalidade decretadas.  

Os desastres naturais degradam o ambiente natural e construído das áreas afetadas, 
provocando danos que podem exceder a capacidade de recuperação da localidade atingida 
culminando na necessidade de assistência externa. São responsáveis por impactos ambientais e 
socioeconômicos visto que provocam perturbações ou desequilíbrios ambientais, econômicos e 
sociais que podem superar as fronteiras da área onde ocorrem. Esses impactos afetam as 
comunidades de forma desigual e de diferentes maneiras, direta e indiretamente, com efeitos que 
variam de curto a longo prazos, a depender da característica do evento, da vulnerabilidade do 
território e de sua capacidade de resiliência (FREITAS et al., 2012; MATA-LIMA et al., 2013; 
GURGEL et al, 2014; GUHA-SAPIR et al., 2015; OPAS, 2015). 

Mudanças ambientais, tanto naturais quanto antrópicas, influenciam os efeitos de eventos 
climáticos extremos e têm sido associadas a alterações ou mudanças climáticas. O comportamento e 
os impactos decorrentes dos desastres têm despertado a preocupação da comunidade científica que 
tem envidado esforços para ampliar o conhecimento sobre alterações de ecossistemas, sua 
biodiversidade e como isso afeta seus ciclos naturais e a vida. No âmbito da saúde, os desastres 
trazem impactos tanto à saúde das pessoas quanto a infraestrutura de saúde, que muitas vezes é 
danificada ou destruída, impedindo a prestação de serviços e deixando a população em situação 
ainda mais vulnerável (GURGEL et al, 2014). 
 
Figura 15. Classificação dos desastres 

 
Fonte: FREITAS e ROCHA, 2014 



 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1204 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
Nas últimas décadas, estudos têm demonstrado o aumento frequência e intensidade da 

ocorrência de desastres naturais bem como na relação dos seus impactos com as condições sociais 
e econômicas dos países atingidos. Cerca de 226 milhões de pessoas são afetadas por desastres 
naturais e 102 milhões de pessoas são afetados por enchentes a cada ano no mundo (FREITAS et 
al., 2012; MATA-LIMA et al., 2013). Os prejuízos causados por desastres hidrológicos (US 37,4 
bilhões) foram, em 2014, 19,4% acima da sua média anual de 2004-2013. Os desastres estão 
acarretando globalmente mais vítimas e maior custo econômico ao longo do tempo (GUHA-SAPIR et 
al., 2015). Entre os desastres ocorridos entre 1970 e 2010 na América Latina, 45% das ocorrências 
foram de desastres hidrológicos (principalmente enchentes e deslizamentos relacionados às chuvas 
intensas), seguidos dos meteorológicos (tempestades e ciclones, por exemplo) com 25% (XAVIER, 
et. al., 2014). 

Segundo dados do EM-DAT, entre 1995 e 2015, foram registrados 6.457 desastres 
relacionados ao clima, que causou 606.000 óbitos e afetou mais de 4 bilhões de pessoas entre 
feridos, desabrigados ou que precisaram de ajuda de emergência. Em média, 205 milhões de 
pessoas foram afetadas por tais desastres a cada ano (UNISDR, 2015).  

A Ásia foi o continente que registrou esse tipo de desastres de forma mais frequente e maior 
número de pessoas mortas e afetadas do que qualquer outro continente e, em termos de países, 
EUA e China foram os que tiveram maior número de desastres (Figura 2). China e Índia dominam o 
ranking dos países mais afetados por desastres naturais e, juntos, esses dois países respondem por 
mais de 3 bilhões de pessoas afetadas nos últimos 20 anos e as inundações correspondem a 43% 
dessas ocorrências. Embora menos frequentes que as inundações, as tempestades (28%) se 
apresentaram como a tipologia mais mortal e foi responsável por 40% dos óbitos por desastres 
registrados por eventos meteorológicos no mundo. A maioria das mortes foi registrada em países 
mais pobres, mesmo que eles tenham registrado apenas 26% das ocorrências (UNISDR, 2015). 

 

Figura 16. Distribuição do número de desastres relacionados ao clima relatados por país, 1995 a 
2015 

 

Fonte: UNISDR, 2015. 

Nesse período, as perdas econômicas causadas por desastres associados ao clima 
chegaram a quase 2 bilhões de dólares, o que equivale a 71% de todas as perdas registradas 
atribuídas a desastres naturais. Considerando as perdas absolutas provocadas, por continente, as 
das Américas correspondem a 49% (870 bilhões), seguidos da Ásia com 37% (709 bilhões), a Europa 
com 14 % (262 bilhões), a Oceania com 2% (40 bilhões) e, por último, a África com 1% (10 bilhões) 
(UNISDR, 2015). 

Considerando todos os tipos de desastres registrados, a maioria foi provocado por 
inundações (43%). Embora menos frequentes que as inundações, as tempestades (28%) se 
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apresentaram como a tipologia mais mortal e foi responsável por 40% dos óbitos por desastres 
registrados por eventos meteorológicos no mundo. A maioria das mortes foi registrada em países 
mais pobres, mesmo que eles tenham registrado apenas 26% das ocorrências (UNISDR, 2015). 

Em 2016, no cenário mundial, dados preliminares do EM-DAT indicam que os impactos 
desastres apontam para uma estimativa de 97 bilhões de dólares em danos econômicos e novamente 
a China foi o país mais atingido computando 52% das ocorrências por eventos hidrológicos. Na 
República Popular Democrática da Coreia, 538 pessoas perderam a vida devido a inundações entre 
agosto e setembro. Quando analisados os registros por tipologia de ocorrência, as inundações são 
responsáveis por 50% dos eventos ocorridos nesse ano (CRED, 2016). 

No Brasil, as inundações estão entre os desastres mais frequentes, atingem todas as regiões 
e provocam impactos significativos sobre a população. De um total de 31.909 desastres naturais 
registrados entre 1991 e 2010, 32,7% foram por eventos hidrológicos (inundações bruscas ou 
graduais), e estes foram responsáveis por 40,3% dos afetados, 44,8% da mortalidade, 63,5% da 
morbidade e 67,5% da população atingida, principalmente desalojados e desabrigados (UFSC, 2012; 
Brasil, 2014). Resultaram em 1.567 óbitos, 309.529 lesionados ou doentes, 1.812 pessoas 
desaparecidas, mais de 3 milhões de pessoas com suas habitações impactadas além de outras 
610.764 que migraram (UFSC, 2012; XAVIER, et. al., 2014).  

Esses eventos provocam perdas e danos imediatos e seus impactos em médio e longo prazo 
têm sido pouco avaliados e compreendidos e há impactos que perduram ao longo do tempo e serão 
percebidos muito depois da ocorrência do desastre dificultando a correlação causa-efeito (XAVIER, et 
al., 2014).  

O desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, a rápida urbanização, a 
ocupação desordenada e a degradação ambiental são fatores que impulsionam o aumento das 
vulnerabilidades e das perdas relacionadas a desastres (FREITAS et al., 2012; OPAS, 2015).  

A incorporação da gestão do risco de desastres no plano de desenvolvimento e nas políticas 
públicas pode inverter a atual tendência de aumento do impacto dos desastres, reduzir as 
vulnerabilidades e ampliar a capacidade de resiliência das áreas atingidas. A gestão do risco de 
desastres tem caráter multidisciplinar e intersetorial e exige a articulação das ações, governamentais 
e não governamentais, uma vez que elas se complementam quando implementadas no território. A 
intersetorialidade deve ser considerada na formulação e implementação de políticas públicas, 
principalmente aquelas que influenciam direta ou indiretamente a capacidade de atuar na prevenção, 
mitigação, preparação, resposta e reconstrução de territórios atingidos por desastres (FREITAS et al., 
2012; OPAS, 2015). 

No Brasil, dados da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) apontam que 
em 20 anos foram registrados 31.909 desastres afetando a vida de mais de 96 milhões de pessoas e 
obrigando que mais de 6 milhões de pessoas deixassem suas residências. Considerando os impactos 
diretos, ou seja, aqueles ocorridos imediatamente após o desastre, foram registrados quase 3,5 mil 
óbitos e 490 mil pessoas que ficaram enfermas ou feridas (OPAS, 2014).  

Observando os registros de situação de emergência e estado de calamidade pública 
decretados por municípios brasileiros atingidos por desastres, e reconhecidos pelo governo federal, 
entre 2003 e 2015 foram registradas 25.878 ocorrências de desastres naturais, sendo que destes a 
maioria foram por eventos climatológicos - principalmente seca e estiagem (68, 68%), seguidos dos 
eventos hidrológicos - inundações (21,07%). A distribuição por região aponta que ao longo do período 
todas elas foram atingidas por desastres naturais, sendo que maior recorrências são observadas nas 
regiões Nordeste, Sul e Sudeste. Quanto distribuídos ao longo do ano há registros de todos os 
grupos de desastres e observa-se um número relativamente mais elevado no verão. Os eventos 
climatológicos se destacam, principalmente entre março-maio e entre setembro-novembro, enquanto 
que os hidrológicos aparecem ao em todos os meses do ano, alterando apenas os locais de sua 
ocorrência (Figura 3). 
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Figura 17. Decretos de situação de emergência e estado de calamidade pública por desastres, 2003 
a 2015, Brasil.  

 

 

 

Fonte: SEDEC/MI, 2016 
 
 
Os impactos provocados por desastres 
 

Segundo a Estratégia Internacional de Redução de Desastres (UNISDR, sigla em inglês), 
analisando os impactos econômicos entre 1995 e 2015, o EM-DAT registrou perdas de quase 2 
bilhões de dólares por desastres associados ao clima, o que equivale a 71% de todas as perdas 
registradas atribuídas a desastres naturais. Considerando as perdas absolutas provocadas, por 
continente, as das Américas correspondem a 49% (870 bilhões), seguidos da Ásia com 37% (709 
bilhões), a Europa com 14 % (262 bilhões), a Oceania com 2% (40 bilhões) e, por último, a África com 
1% (10 bilhões), conforme Figura 4.  
 
Figura 18. Perdas econômicas por continente, 1995 a 2015 (dólares) 
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Desde 1995, quanto analisados apenas as tipologias de desastres relacionadas ao clima, a 

ocorrência de inundações é ainda mais expressiva e representa 47% dos registros, que afetou 2,3 
bilhões de pessoas sendo que 95% dessa população foi no continente asiático. O número de 
inundações por ano subiu para uma média de 171 no período 2005-2014, em comparação com uma 
média anual de 127 na década anterior. Inundações atingiram a Ásia e África mais do que outros 
continentes, mas representam um perigo crescente em outros lugares. Na América do Sul, por 
exemplo, 560.000 pessoas foram afetadas pelas enchentes em média, a cada ano entre 1995 e 2004. 
Na década seguinte (2005-2014) esse número aumentou para 2,2 milhões de pessoas, um aumento 
de quase quatro vezes. O número de mortes por inundações também subiu em muitas partes do 
mundo. Em 2007, as inundações mataram 3.300 pessoas na Índia e em Bangladesh. Em 2010, 
mataram 2.100 pessoas no Paquistão e outras 1.900 na China, enquanto em 2013 cerca de 6.500 
pessoas morreram devido a inundações na Índia (UNISDR, 2015). 

Inundações recorrentes de terras agrícolas, particularmente na Ásia, teve um alto custo em 
termos de perda de produção, escassez de alimentos e subnutrição. Segundo Rodriguez-Llanes 
(2011), na Índia rural, por exemplo, as crianças de famílias expostas a inundações recorrentes 
apresentaram baixo peso e crescimento abaixo do esperado do que aquelas que viviam em locais 
não inundados. As crianças expostas a inundações em seu primeiro ano de vida também 
apresentaram maior nível de desnutrição crônica, devido à perda de produção agrícola que 
interromperam o abastecimento de alimentos.  

Diversos autores abordam os impactos provocados pelas inundações, direta ou 
indiretamente, em diversos setores, que culmina na alteração do modo de vida das populações e tem 
exigido que políticas específicas de gestão de risco de desastres sejam cada vez mais importantes 
como uma estratégia para a redução do risco de desastres, dentre eles, os associados às 
inundações. Essas discussões podem ser observadas em diversos países, por exemplo, na China, 
que é um dos países mais afetados, conforme apresenta ZOUl (2010) e onde há uma crescente 
discussão sobre o papel do Estado para assegurar uma abordagem governamental integrada, 
apontada por SHI (2012) bem como o envolvimento da comunidade na discussão e implementação 
de políticas públicas de redução do risco conforme aborda ZHANG (2013).  

Para a Europa se identifica a preocupação com as previsões de aumento do risco de 
inundações em virtude alterações climáticas, conforme aborda KUNDZEWICZ (2010) que analisa 
projeções de risco climático como fator que influencia o período de recorrência e intensidade de 
inundações na região, no entanto, ressalta que a incerteza científica das projeções climáticas dificulta 
a concepção de abordagens mais sólidas para a solução do problema. 

Na Colômbia, MARULANDA (2010) analisa o efeito dos pequenos desastres no país e aponta 
que essas ocorrências provocam impactos sobre o meio de vida das pessoas e que normalmente é 
um problema invisível a nível nacional e, por isso, seus efeitos não são considerados relevantes 
quando observados de uma ótica macro, no entanto, seu impacto acumulado provoca significativos 
danos econômicos, ambiental e social. 

Kundzewicz (2013) faz um levantamento de diversas ocorrências e, em uma perspectiva 
global, em 2010, as inundações atingiram muitos países em todos os continentes. Dentre as que mais 
impactaram destacam-se as que ocorreram no Paquistão, Índia, China, Colômbia e Austrália. Na 
China foi computada uma perda estimada em mais de 51 bilhões de dólares e o registro de quase 
2000 óbitos no Paquistão. 

LANE (2013) faz uma análise exploratória sobre as mudanças no olhar sobre as inundações e 
enfatiza duas abordagens na prática da gestão do risco de inundações sendo a mudança significativa 
no uso de tecnologias para mapeamento desses eventos e o impacto das intervenções experimentais 
em comunidades que vivem com o risco de inundações.  

Muitos dos impactos das inundações são evitáveis quando são adotadas medidas de 
preventivas por meio de investimento em tecnologias acessíveis (diques, barragens, etc.) e também 
ações educativas em áreas vulneráveis, a exemplo de ações de orientação voltadas para as mães, 
que se mostraram eficazes para proteger as crianças e reduzir a desnutrição. 

Os impactos provocados por desastres naturais são difíceis de caracterizar e mensurar de 
forma exata, pois eles se propagam ao longo do tempo, em diferentes escalas, em diversos setores 
(saúde, economia, ambiente, dentre outros) não se restringindo apenas ao momento da sua 
ocorrência. Meyer (2009) aponta que os danos causados pelas inundações podem ser classificados 
diretos e indiretos e que os diretos são aqueles que ocorrem devido ao contato da água da inundação 
com as pessoas, a propriedade ou quaisquer outros objetos, enquanto que danos indiretos são 
provocados pela influência dessa ocorrência sobre outros lugares fora da área inundada. Além disso, 
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ambos os danos podem ainda ser classificados em dano material (mensurável monetariamente) e 
imaterial (não mensurável monetariamente). 

Meyer (2009) ainda aponta alguns exemplos para os diferentes tipos de danos: a) direto e 
material: destruição ou danificação de edifícios, infraestrutura (estradas, pontes, etc), destruição de 
safras agrícolas; agropecuária, interrupção de atividades econômicas, dentre outros mensuráveis 
financeiramente; b) direto imaterial: envolve a perda de vidas; lesões; perda de memórias/história de 
vida; sofrimento psíquico, danos ao patrimônio cultural; efeitos negativos sobre os ecossistemas; c) 
indireto material: interrupção de serviços, fornecimento de produtos ou fatores que podem trazer 
impactos econômicos fora a área inundada, mas que se relacionam com a inundação e, por fim d) 
indireto imaterial: provoca trauma; perda de confiança nas autoridades, dentre outros. Os custos de 
impactos diretos são geralmente mais fáceis de quantificar que os custos dos indiretos. Os impactos 
indiretos podem ter efeitos sobre escalas de tempo de dias a anos.  

Lindell (2003) analisa a diversidade desses impactos e aponta que um dos caminhos para 
reduzi-los é por meio da adoção de práticas de mitigação de risco. Enfatiza que essa abordagem 
complexa e que envolve a adoção de diversas medidas preventivas e de preparação que resultarão 
na redução do dano quando da ocorrência do desastre. Cita como exemplo a realização de obras de 
proteção da comunidade (infraestrutura), mudança ou adequação do uso da terra e práticas mais 
adequadas de construção. 

Todos esses aspectos abordados pelos autores apontam para a necessidade de ampliar o 
conhecimento sobre a gestão de risco de desastres uma vez que os impactos por eles causados 
podem apresentar dimensões de difícil mensuração já que tem efeitos sobre diversos fatores 
determinantes que influenciam as condições ambientais, econômicas e sociais. 

 
Potenciais impactos dos desastres naturais na saúde 
 

A intensidade dos impactos dos desastres naturais sobre a saúde da população está 
diretamente relacionada com as características dos eventos e a situação de vulnerabilidade 
socioambiental do território. Quanto mais vulnerável um território maior poderá ser o impacto sobre a 
saúde, que de maneira geral pode ser afetada com a alteração do perfil da morbidade e mortalidade, 
o aumento da demanda pelos serviços de saúde, a redução da capacidade de atendimento ou 
interrupção da prestação dos serviços, a superação da capacidade de resposta local, seja pelo 
impacto na infraestrutura como também aos profissionais que prestam o atendimento (OPAS, 2015; 
FREITAS et al, 2014).  

Os desastres podem afetar a saúde de forma direta e indireta e esses impactos podem ser de 
curto, médio e longo prazo. Dentre os impactos observam-se danos materiais e de infraestrutura, 
traumas físicos e psicológicos, óbitos e ainda a ocorrência de doenças, no entanto, somam-se a isso 
efeitos sobre os fatores determinantes da saúde (produção de alimentos, qualidade da água, 
comportamento dos vetores e de agentes infecciosos, dentre outros) e ainda os efeitos sobre os 
processos sociais que podem culminar na migração de populações e redução da qualidade de vida. 
Esses aspectos se constituem um desafio para a área de saúde, em especial para a vigilância e 
atenção à saúde atuar de forma oportuna e promover a redução da exposição da população de um 
território atingido pelo desastre aos riscos dele decorrentes (FREITAS et al, 2014; OPAS, 2015). 

Alguns efeitos são mais potenciais que reais e muitas vezes podem não se concretizar. 
Podem ser reduzidos e até mesmo evitados mediante ações de prevenção e preparação eficientes 
que levem informação, educação e capacitação aos serviços de saúde, aos profissionais de saúde e 
à população (FREITAS e ROCHA, 2014).  Nesse contexto, os impactos de um desastre sobre uma 
região ou comunidade dependem diretamente de suas condições de vulnerabilidade, provocando 
efeitos diferenciados em cada área atingida e quanto menos vulnerável estiver a área, menor será o 
impacto. 

Existe uma relação entre o tipo de evento adverso e os efeitos que ele provoca sobre a saúde 
da população atingida (Figura 5). Alguns efeitos são mais potenciais que reais e, em geral, podem ser 
reduzidos e até mesmo evitados mediante ações de prevenção e preparação eficazes que levem 
informação, educação e capacitação aos serviços de saúde e às comunidades (NOJI, 2000; OPAS, 
2000). 
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Figura 19. Efeitos dos desastres na saúde 

 
Fonte: ASMUS, 2014 

 
Na maioria dos eventos adversos, a maior demanda pelos serviços de saúde se produz nas 

primeiras 24 a 48 horas. Depois das primeiras 72 horas podem surgir doenças causadas pelo 
consumo de água contaminada, pela aglomeração de pessoas, pela exposição climática, pelo 
aumento de vetores, entre outros (ASMUS, 2014). 

Após a ocorrência de um desastre, podem ocorrer problemas específicos que necessitam de 
atuação do setor saúde em diferentes momentos. As lesões graves ou traumas, que necessitam de 
atenção imediata, normalmente ocorrem no momento e no lugar de ocorrência do evento (são mais 
comuns em casos de terremotos, enxurradas e deslizamentos), enquanto que o risco de transmissão 
de doenças pode aparecer e se ampliar ao longo do tempo, sendo as áreas mais vulneráveis aquelas 
onde há aglomeração de pessoas e condições higiênico-sanitárias deficientes (NOJI, 2000; OPAS, 
2000; ASMUS, 2014, FREITAS et al, 2014) 

A resposta efetiva o Setor Saúde a esses problemas dependem essencialmente do 
conhecimento da região e da antecipação das ações de prevenção e preparação proporcionando o 
desenvolvimento de intervenções apropriadas no momento e no lugar mais necessitado. Em geral, os 
desastres naturais, além do potencial para causar surtos de doenças infecciosas, também podem 
agravar doenças crônicas, seja pelos impactos psicossociais ou pela interrupção do acesso ao 
tratamento, bem como pelo agravamento de comportamentos de risco, como abuso de álcool e 
drogas. O Quadro 1 apresenta os efeitos específicos, em curto prazo, dos grandes desastres de 
origem natural. 

 
Quadro 3. Efeitos em curto prazo dos grandes desastres de origem natural 

Efeito Vendavais 
(sem 
inundação) 

Enxurradas Enchente Escorregamento 

Mortes* Poucas Muitas Poucas Muitas 
Lesões graves que 
necessitam de 
tratamento complexo 

Moderadas Poucas Poucas Poucas 

Maior risco de 
doenças 
transmissíveis 

Risco potencial depois de qualquer grande desastre natural de origem 
natural: a probabilidade aumenta em função da aglomeração de pessoas e 
da deterioração da situação sanitária 

Danos aos 
estabelecimentos de 
saúde 

Graves Graves, porém 
localizados 

Graves 
(somente 
equipamento
s) 

Graves (estrutura e 
equipamentos) 

Danos aos sistemas 
de abastecimento de 
água 

Leves Graves Leves Graves 

Escassez de 
alimentos 

Raramente 
(pode vir a ter 
por problemas 
econômicos 
ou logísticos) 

Frequente Frequente Raramente 
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Grandes movimentos 
de população 

Raramente 
(somente 
ocorrem em 
áreas urbanas 
que foram 
gravemente 
danificadas) 

Frequente (geralmente limitados) 

Fonte: Adaptado de OPAS, 2000 
* por efeito potencial letal na ausência de medidas de prevenção. 

 
Observando os efeitos dos desastres na saúde fica clara a necessidade de conhecer os 

cenários locais e os perfis epidemiológicos para o desenvolvimento de planejamento adequado às 
necessidades regionais e locais. Para isso é necessário fazer o levantamento das ameaças e das 
vulnerabilidades e trabalhar para atender as situações específicas da localidade. Com isso, é possível 
a identificação ou até a mensuração do risco e uma atuação voltada para a sua gestão, reduzindo-o, 
manejando-o e, principalmente, preparando para fazer frente aos impactos dos desastres sobre a 
saúde (FREITAS, et al 2014). 

 
Políticas públicas e a redução do risco de desastres 
 

Adotar medidas voltadas para a gestão do risco de desastres apresenta-se como um desafio 
em diversas escalas, sejam elas em um contexto internacional ou local. O estabelecimento de uma 
cooperação global para a redução do risco de desastres, tendo a Organização das Nações Unidas 
(ONU) como articuladora dessa agenda junto a seus países-membros, trouxe avanços na 
compreensão dessa temática e na adoção de ações de gestão do risco, mas isso se deu forma 
desigual, segundo o que analisa Briceño (2015) quando faz uma retrospectiva da gestão de risco de 
desastres nos últimos anos. Observou-se que nos 10 anos seguintes à adoção do Marco de Ação de 
Hyogo (2005-2015) os países buscaram fortalecer a sua capacidade de atuação e buscaram a 
formulação e implementação de políticas e medidas para a redução do risco dos desastres 
(KELMAN, 2015; DICKINSON et al., 2016) 

O Marco de Ação de Hyogo foi assinado por 168 países no intuito de fortalecer e aumentar a 
capacidade de resiliência a situações de eventos adversos, de nações e comunidades com potencial 
de risco de ocorrência de desastres (UNISDR, 2005). O compromisso estabelecia ações prioritárias e 
era composto por metas a serem alcançadas até 2015. Dentre as ações contavam a necessidade de 
garantir que a redução do risco de desastres (RRD) fosse uma prioridade nacional e local, com sólida 
base institucional para sua implantação; a identificação, avaliação e observação dos riscos melhorar 
alertas precoces; a utilização do conhecimento, inovação e educação para criar uma cultura de 
segurança e resiliência em todos os níveis. Arranjos de governança, avaliação de risco, sistemas de 
alerta precoce e outras capacidades institucionais e técnicas eram desafios dessa agenda. 

Dando sequência a essa estratégia, o Marco de Ação de Sendai (2015-2030), aprovado em 
2015, tem como meta alcançar nos próximos 15 anos a redução substancial dos riscos de desastres 
e perdas de vida, meios de subsistência e saúde e dos ativos econômicos, físicos, sociais, culturais e 
ambientais das pessoas, empresas, comunidades e países. Abrange riscos de pequena e grande 
escala, de frequência intensa ou eventual, desastres súbitos e ou gradual, causados por riscos 
naturais ou de ação antropogênica. Tem por objetivo nortear a gestão de risco de desastres a partir 
de um enfoque multirrisco e multissetorial. Coloca uma ênfase sem precedentes sobre o papel da 
ciência e da tecnologia na redução do risco e apela para um reforço das redes, plataformas e 
instituições de pesquisa para ampliar a investigação dos padrões de risco de desastres, examinando 
causas e efeitos (BRICEÑO, 205;  KELMAN, 2015; UNISDR, 2015 e DICKINSON et al., 2016). 

Todo o contexto da gestão do risco de desastres estabelece que o Estado tem o papel 
principal para reduzir o risco de desastres, mas essa responsabilidade deve ser compartilhada com 
outros atores, incluindo os governos locais, o setor privado, a comunidade científica, organização não 
governamental e a comunidade. Aponta como áreas prioritárias de ação, tais como a compreensão 
do risco de desastres, o reforço governamental para gerir o risco de desastres, investir na redução do 
risco e melhorar a preparação para uma resposta eficaz além de "reconstruir melhor" no processo de 
recuperação, reabilitação e reconstrução buscando reduções substanciais a) na mortalidade, b) no 
número de pessoas afetadas, c) nas perdas econômicas diretas e d) na redução dos danos à 
infraestrutura crítica e interrupção de serviços básicos. Ressalta ainda como fundamental um 
aumento substancial nas estratégias nacionais e locais de redução do risco de desastres e no reforço 
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da cooperação com os países em desenvolvimento buscando ampliar sistemas de alerta precoce 
multirrisco, gestão da informação e avaliação de risco dos desastres (UNISDR, 2015). 

No planejamento da redução do risco de desastres devem ser considerados como fatores 
essenciais que o crescimento populacional pode aumentar o número de pessoas em perigo e a 
ocupação de planícies de inundação e zonas costeiras vai aumentar a vulnerabilidade humana a 
eventos climáticos extremos. No contexto das inundações, Meyer (2009) aponta que nos últimos 
anos, tem se apresentado uma mudança nas estratégias de gestão de risco de uma política de 
resposta e proteção contra inundações ' para um novo paradigma que visa o gerenciamento do risco 
de inundação. 

Nesse contexto, Meyer (2009) reforça que diversas são as estratégias e ferramentas que se 
apresentam para a gestão do risco de inundações, como uma das tipologias de desastres, que 
englobam desde a previsão da sua ocorrência, seu controle e a redução dos seus impactos. Medidas 
de controle como a construção de barragens, canalizações, diques, dentre outras, acreditava-se ser a 
forma mais adequada para a sua redução. No entanto, a experiência demonstrou que tais medidas 
podem não se apresentar como a melhor solução. A gestão do risco de inundação deve envolver em 
seu planejamento ações de redução do risco, de manejo da emergência e de recuperação dos seus 
efeitos. Para isso, ações para conhecer o cenário de risco, como a identificação e análise das 
vulnerabilidades, o estabelecimento das ações necessárias para a mitigação, a preparação para a 
resposta à emergência e a recuperação dos efeitos das inundações são essenciais para a redução 
dos impactos. Nesse processo, ressalta novamente que a articulação com os diversos atores 
envolvidos tanto na preparação quanto na resposta e recuperação é essencial para a ampliação da 
capacidade de atuação. O envolvimento das comunidades das áreas de risco é fundamental para a 
conscientização do problema e a efetividade das ações de redução dos danos, que inclui a 
comunicação de risco adequada. 

Para buscar a articulação desses processos deve-se considerar que o estabelecimento de 
políticas públicas interfere nos índices de vulnerabilidades e de resiliência, influenciando de forma 
direta e indireta a dimensão dos impactos. Considerando a organização administrativa brasileira e a 
forma como está estruturado o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil no Brasil, que tem a 
atribuição de coordenação e articulação das ações nessa temática, nas três esferas de gestão 
governamental (federal, estadual e municipal), a organização do processo de gestão do risco é 
complexa e multissetorial que envolve, dentre outros, os setores de defesa civil, assistência social, 
saúde, educação, segurança. Estabelecer ações preventivas, de resposta e recuperação, que são 
componentes do processo gestão de risco, exige a formulação, implementação, monitoramento e 
avaliação de políticas públicas de forma articulada, considerando que estas têm alcances diversos e 
a adoção de medidas proposta por uma Política Nacional, por exemplo, pode influenciar, direta ou 
indiretamente, os resultados de políticas públicas, tanto quando se analisa as políticas públicas de 
âmbito nacional quanto local.  

O conhecimento do cenário de risco, dos fatores que influenciam ou determinam as 
condições de vulnerabilidades ou resiliência de uma determinada área é essencial para o 
desenvolvimento de ações de gestão do risco de desastres, tanto as prospectivas - conhecer o 
passado e planejar intervenções para a redução de risco futuro -, quanto as corretivas, que é a 
menos adequadas, mas necessária, uma vez que trabalha com passivo que é a situação mais 
encontrada no Brasil. 

Observa-se, por exemplo, que estratégias adotadas pela Política Nacional de Meio Ambiente 
podem influenciar a situação socioeconômica e de saúde e com isso interfere nas condições de 
vulnerabilidade, que tanto pode diminuir quanto aumentar. e assim ocorre com as demais políticas 
públicas (saneamento, saúde, defesa civil, educação, agricultura, economia, etc).  conforme 
esquematizado na Figura 6. 
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Figura 20. Gestão de risco de desastres e transversalidade de políticas públicas 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
O caráter interssetorial, multidisciplinar e transversal da implementação de políticas públicas é 

essencial quando se estabelece um processo de gestão de risco. 
 

A gestão de risco de desastres no âmbito da Saúde 

 
A redução de riscos de desastres constitui uma das funções essenciais da saúde pública. No 

marco de proposição das Funções Essenciais da Saúde Pública (FESP), sistematizado pela 
Organização Pan-americana da Saúde, a Redução do Impacto das Emergências e Desastres em 
Saúde envolve: 1) o desenvolvimento de políticas, o planejamento e a realização de ações de 
prevenção, mitigação, preparação, resposta e reabilitação para reduzir o impacto dos desastres sobre 
a saúde pública; 2) um enfoque integral com relação aos danos e a origem de todas ou cada uma das 
emergências ou desastres possíveis na realidade do país; a participação de todo o sistema de saúde 
e a mais ampla colaboração intersetorial e interinstitucional na redução do impacto de emergências 
ou desastres. 

No Brasil, a organização de uma estratégia nacional de emergência em saúde pública 
contribuiu para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) na preparação e resposta à 
emergência em saúde pública por desastres, favorecendo a formulação de políticas de saúde mais 
efetivas. 

Na ocorrência de um desastre, dependendo de sua dimensão, a tendência é que os recursos 
locais sejam mobilizados para atender as necessidades de urgência, no entanto para esse 
atendimento é necessário um olhar mais amplo e o desenvolvimento de ações de preparação dessa 
atuação. No setor saúde esse aspecto não é diferente e, em princípio, a resposta é direcionada às 
ações de urgência e emergência, especialmente ao atendimento pré-hospitalar e hospitalar. No 
entanto, as responsabilidades dos sistemas de saúde em um desastre vão além das ações de 
resposta ao evento e devem ser abordadas da mesma forma de organização da gestão do risco de 
desastres em geral. 

O processo de gestão de risco no SUS deve englobar todos os níveis potencialmente 
envolvidos na atuação em desastres, considerando desde um evento de pequeno porte onde os 
recursos locais (municipais) são suficientes até um evento que supere a capacidade local de 
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atendimento, podendo o município recorrer ao apoio estadual, regional ou nacional, dependendo do 
nível da emergência ou desastre. 

O planejamento prévio deve definir estratégias e ações para conhecer o risco e promover a 
sua redução, manejar o desastre e se recuperar dos seus efeitos. Essas estratégias devem ser 
baseadas nos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente a integralidade e a 
equidade, compreendendo atenção integral no cuidado. Deve-se ressaltar ainda que a atuação do 
Setor Saúde em desastres engloba ações de promoção, vigilância e atenção à saúde da população e 
dos profissionais envolvidos no processo. 

Um ponto essencial a ser considerando é que a primeira etapa para a gestão de risco de 
desastre no Setor Saúde envolve conhecer a sua própria capacidade de atuação. Para isso é 
necessário estimar o risco identificando as ameaças e suas vulnerabilidades estimando riscos 
potenciais. Conhecendo estes potenciais riscos é possível definir um planejamento onde sejam 
identificados os atores, recursos e ações do Sistema de Saúde para atender a uma emergência ou 
desastre. 

Cabe ressaltar que, como em todo processo de atuação em um desastre, esse planejamento 
deve ser avaliado e atualizado constantemente, permitindo que novas estratégias sejam definidas 
quando necessário. 

Além de pensar nas etapas de gestão do risco, o Setor Saúde deve considerar que sua 
atuação envolve ações integradas de promoção, vigilância e atenção à saúde e que estas devem ser 
complementares e perpassarem todas as etapas de gestão do risco, ressaltando as ações redução 
do risco, conforme representado na Figura 7. 
 
Figura 21. Ações coordenadas na gestão de risco de desastres no contexto de saúde 

 
Fonte: Adaptado de Narváez et al, 2009 
 
Independente da definição de risco atual ou risco futuro é importante ressaltar que o processo 

de gestão do risco exige constante articulação uma vez que é transversal não apenas no âmbito da 
Saúde, mas também nos outros setores envolvidos. Nesse sentido, as responsabilidades setoriais em 
uma situação de emergência ou desastres não vão diferir daquelas competências já definidas 
legalmente para cada ente, em todos os níveis de gestão.  

Para fortalecer a capacidade de atuação local e reduzir o risco de exposição da 
população, dos profissionais e da infraestrutura de saúde é necessário o desenvolvimento de um 
trabalho contínuo de preparação, baseado na gestão do risco, envolvendo a organização do Setor 
Saúde para atuar com ações de redução do risco, manejo do desastre e com a recuperação dos seus 
efeitos. Esse trabalho deve estar em consonância com a organização institucional local e com os 
planos de outros setores para a preparação e resposta a desastres. O Plano de preparação e 
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resposta do Setor Saúde complementa os demais planos locais e propicia o atendimento oportuno 
em uma situação de emergência e, quando pensado com um olhar preventivo, reduz o risco e os 
impactos dos desastres, tornando-os menos graves do que poderiam ser. 

O processo de gestão do risco de desastres, composto por essas etapas de redução do 
risco, manejo do desastre e recuperação, quando aplicado ao Setor Saúde também tem objetivos 
bem definidos no intuito de estabelecer as ações mais adequadas à necessidade local. 

Na etapa de redução do risco, as ações desenvolvidas visam eliminar ou mitigar o risco 
existente, prevenir os riscos futuros, bem como preparar para a resposta a um desastre. São 
atividades a serem realizadas antes da ocorrência de um desastre. Todas as áreas que são 
necessárias na resposta a uma emergência em saúde pública por inundação devem se envolver no 
processo de planejamento e preparação da Secretaria de Saúde para desenvolver suas ações de 
forma oportuna, caso um desastre ocorra. Esse planejamento deve levar em consideração e 
complementar as ações intersetoriais (defesa civil, assistência social, etc.). 

Para que na etapa de manejo do desastre as ações desenvolvidas sejam adequadas, é 
necessária preparação prévia. É nesse período que todo o planejamento anterior vai se colocar em 
prática e todos os setores desenvolverão as ações de sua responsabilidade. Tem início a partir do 
momento que uma inundação se converte em um desastre. As ações desta etapa são desenvolvidas 
no intuito do enfrentamento do desastre visando reduzir ao máximo seus impactos sobre a saúde por 
meio de uma atuação oportuna do setor saúde. A etapa de recuperação compreende a reabilitação 
das atividades e programas para restituir à sociedade a prestação dos serviços de saúde. Envolve 
também a reconstrução da infraestrutura danificada ou destruída. O processo de recuperação após a 
ocorrência de um desastre traz a oportunidade para desenvolver e aplicar medidas de redução do 
risco para ocorrências futuras. O processo de gestão implica na importância da Secretaria de Saúde 
planejar as ações adequando à realidade do município, mediante o conhecimento das características 
locais e das ameaças ou perigos e vulnerabilidades presente no território. Deve ainda, conhecer a 
estrutura organizacional do governo local, incluindo as áreas técnicas da própria Secretaria de Saúde, 
suas competências e atribuições, para articular e coordenar a preparação de forma adequada e com 
a participação de todos os atores que serão envolvidos, na ocorrência de um desastre. 

Vale ressaltar que a organização para atuar em situações de desastres é um processo 
contínuo, dinâmico e, sobretudo, participativo, visando o fortalecimento da capacidade instalada, de 
modo a garantir a implementação efetiva de ações de prevenção, preparação e recuperação no 
intuito de dotar a Secretaria de Saúde da capacidade necessária para o desenvolvimento de suas 
ações. Por ser um processo contínuo e dinâmico deve ser atualizado sempre que necessário para se 
adequar às possíveis mudanças no território. Para isso, é importante observar as estratégias e 
mecanismos que são utilizados para a organização da atuação em desastres. A primeira estratégia é 
conhecer a dinâmica do território e o cenário da ocorrência de desastres. 

 
Considerações Finais 
 

Os desastres evidenciam as condições de vulnerabilidade socioambiental que se encontram 
relacionadas às desigualdades sociais, econômicas e ambientais, afetando, principalmente as 
populações e países mais pobres. Essas desigualdades se materializam nas consequências mais 
graves sobre a população exposta e sobre suas condições de vida e na baixa capacidade de 
governança para estratégias de redução do risco e construção da resiliência. 

Considerando as abordagens apresentadas, é notório que a atuação em situações de 
desastres prescinde de preparação prévia e envolve desde a formulação e a implementação de 
políticas públicas e estratégias até o desenvolvimento de ações e instrumentos concretos de redução 
e controle dos riscos, em escala global, regional e local. A redução da vulnerabilidade e a ampliação 
da capacidade de ação são elementos-chave na gestão do risco de desastres e isso só é possível 
quando se conhece o comportamento dessas ocorrências por meio do registro e análise do seu 
histórico. 

A revisão da literatura e a identificação de outros documentos produzidos, principalmente no 
âmbito da Organização das Nações Unidas e de instituições governamentais nacionais, apontam 
dificuldades em especificar numericamente o perfil da ocorrência dos desastres bem como os seus 
impactos reais (humanos e econômicos). Demonstram que os números apresentados nos relatórios 
oficiais nem sempre apontam as perdas financeiras, o que dificulta a mensuração dos danos 
deixando uma margem significativa de subnotificação e a necessidade de recorrer a estimativas. 
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É possível observar a crescente preocupação em apontar diretrizes e estratégias que 

subsidiem a atuação dos países na busca pela redução do risco de desastres. Exemplos disso 
podem ser constatados por meio da pactuação de acordos internacionais, a exemplo do Marco de 
Ação de Hyogo (2005 – 2015) e do Marco de Ação de Sendai (2016 – 2030), além do 
estabelecimento da Estratégia Internacional de Redução de Desastres, sob a coordenação da ONU. 
Esses acordos têm se apresentado como uma linha norteadora da atuação envolvendo orientações 
tanto para as ações de redução do risco de desastres (antes de sua ocorrência), de manejo da 
emergência (quando os desastres ocorrem) e de recuperação dos seus efeitos (após a sua 
ocorrência - curto, médio e longo prazo). 

A implementação de políticas públicas pode influenciar as condições vulnerabilidades e de 
resiliência de uma região. Políticas setoriais que abordam temas específicos interferem ou 
condicionam o risco de impacto sobre a população. Em síntese, e utilizando como exemplo as 
políticas de saúde, assistência social, ambiental e de proteção e defesa civil , mesmo que pensadas e 
implementadas de forma vertical suas ações têm abrangência transversal e intersetorial (Quadro 2). 

 
Quadro 4. Transversalidades de políticas setoriais 

Política Pública Setorial  Fatores de Vulnerabilidade  Aspectos de transversalidade  

Lei nº 6.938/1981 - Política 
Nacional de Meio Ambiente – 
PNMA  
Objetivo: preservação, melhoria e 
recuperação da qualidade 
ambiental.  
- Sistema Nacional de Meio 
Ambiente - SISNAMA  

→ Ocupação desordenada do 
solo e margens de cursos 
d’água  
→ Supressão da vegetação 
nativa  
→ Uso inadequado de 
recursos naturais  
→ Manutenção e recuperação 
dos recursos naturais  
→ Contaminantes ambientais 

A implementação de uma 
Política Pública influencia fatores 
condicionantes ou determinantes 
que alteram a situação de sua 
área de interesse e culminam em 
influência em outros setores.  
Alterações ambientais promovem 
impactos nas condições de risco 
para a proteção e defesa civil 
que influencia a situação de 
saúde que pode trazer efeitos 
aos índices de assistência social. 
Políticas públicas, mesmo que 
temáticas, são de abrangência 
intersetorial e multidisciplinar. 
Impactam direta e indiretamente 
de forma transversal na situação 
de vulnerabilidade e de 
resiliência uma vez que, dentre 
outros interferem: 
  no Ecossistema; 
  no Ambiente natural e 
construído; 
  na Economia 
  no Estilo de vida 
  na Sociedade 
  na Habitação 
  no Comportamento da 
comunidade 
  na Dinâmica 
institucional e da sociedade 
(individual e coletiva) 

Lei 8.080/1990 - Política Nacional 
de Saúde  
Objetivo: dispor sobre as condições 
para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos 
serviços.  
- Sistema Único de Saúde - SUS  

→ Disponibilidade, quantidade 
e qualidade da água 
→ Acesso a Alimentos 
→ Acesso aos serviços de 
saúde 
→ Identificação e controle de 
surtos e epidemias 
→ Fatores biológicos ou 
comportamentais 

Lei 8.742/1993 - Política Nacional 
de Assistência Social  
Objetivo: garantia à vida, à redução 
de danos e à prevenção da 
incidência de riscos; a vigilância 
socioassistencial e a defesa de 
direitos.  
 - Sistema Único de Assistência 
Social – SUAS  

→ Condições de Pobreza e 
miséria 
→ Não garantia de direitos 
sociais 
→ Exclusão social 
→ Violência 
→ Negligência.  

Lei 12.608/2012 - Política Nacional 
de Proteção e Defesa Civil  
Objetivo: prevenção, mitigação, 
preparação, resposta e recuperação 
voltadas à proteção e defesa civil 
para reduzir o risco de desastre, 
prestar socorro e assistência a 
populações atingidas, recuperar 
áreas afetadas.  
- Sistema Nacional de Proteção e 
Defesa Civil – SINPDEC  

→ Ocupação de áreas de 
risco  
→ Capacidade de prevenção 
e preparação 
→ Capacidade de resposta e 
recuperação  
→ Atuação inoportuna 
→ Legislação  
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A dinâmica do mundo em que se vive está interligada em seus diversos aspectos (sociais, 

econômicos, ambientais, dentre outros) e uma intervenção em uma determinada área pode causar 
um efeito em cadeia e alterar as condições de vulnerabilidade e resiliência – por exemplo, de outra 
região, mesmo que indiretamente. 

Nesse contexto e considerando que a gestão de risco de desastres também é um tema 
intersetorial e multidisciplinar, ampliar o conhecimento sobre o comportamento dos desastres e seus 
impactos e identificar e incentivar mecanismos de redução do risco é essencial para nortear o 
processo de estabelecimento de políticas públicas e seus aspectos de transversalidade e 
intersetorialidade. 

Por ser um tema amplo e complexo, neste artigo não há a intenção de exaurir as 
possibilidades de discussão do tema e sim de apresentar o contexto geral da gestão do risco de 
desastres, seu cenário de ocorrência - em âmbito internacional e nacional -  bem como os potenciais 
impactos sobre as áreas atingidas além de apontar a relevância da temática para a área de geografia, 
ambiente e saúde. 
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Resumo 
Este artigo resulta da pesquisa realizada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Sustentabilidade de Ecossistemas – Mestrado, da Universidade Federal do Maranhão, entre os anos 
2010 e 2012. O principal objetivo é subsidiar reflexões e ações no que tange aos efeitos da 
mineração manual sobre a saúde dos trabalhadores que a executam na APA da Região de 
Maracanã, Unidade de Conservação (UC) estadual localizada na zona rural de São Luís - MA. Os 
objetivos específicos são: evidenciar aspectos da saúde dos agentes da mineração manual 
associados a essa atividade laboral; facilitar a percepção da relação entre saúde do trabalhador e 
gestão de áreas protegidas; discutir sobre possibilidades voltadas à sustentabilidade e melhoria das 
condições de trabalho nas minas exploradas manualmente na referida APA. A metodologia envolveu 
pesquisa bibliográfica, assim como coleta de dados e informações in loco, partindo dos princípios do 
método fenomenológico, da percepção ambiental e da aplicação de entrevistas semiestruturadas 
elaboradas especificamente para a pesquisa. Os resultados indicam que a mineração manual na APA 
causa diversos problemas à saúde dos sujeitos sociais que executam-na, gerando, inclusive, óbitos e 
deficiências físicas. Conclui-se que a saúde dos trabalhadores da mineração manual realizada na 
APA da Região de Maracanã é prejudicada pelas condições de trabalho a que estão submetidos, o 
que exige providências do Poder Público. 

 
Palavras-chave: Trabalho. Saúde. Ambiente. Conservação. 

 
 

Abstract 
This article results of a research performed at the scope of a Postgraduate Program on Ecosystem 
Sustainability – Master, of Maranhão’s Federal University, between the years 2010 and 2012. The 
main objective is supporting reflections and actions with regards to the effects of manual mining on the 
health of workers who execute it at the EPA of Maracanã's Region, state Unit of Conservation (UC) 
located at the rural zone of São Luís-MA.The specific objectives are: to evidence health aspects of 
manual mining agents associated to this labor activity; to facilitate the percepetion between the 
worker's health and the management of protected areas; to discuss about possibilities focused on 
sustainability and improvements of working conditions at the manually explored mines in the 
mentioned EPA.The methodology  involved bibliographic research, as well as collection of data and 
informations in the site, based on the principles of phenomenological method, environmental 
perception and application of semi-structured interviews  elaborated specifically  to the research. The 
results indicate that manual mining at the EPA cause various problems to the health of social subjects 
who execute them, including generating deaths and physical disabilities. It is concluded that the health 
of workers from manual mining performed at EPA of the Maracanã's Region is impaired  by the 
working conditions that they are submitted, what demands providences of Government. 

 
Key words: Work. Health. Environment. Conservation. 
 
 
Introdução 
 

Saúde e ambiente são aspectos basilares no que tange ao bom funcionamento de uma 
sociedade, fato relevante no contexto de abordagens científicas cujos focos incidem sobre atividades 
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econômicas, caso da mineração, especialmente quando estas são realizadas em áreas protegidas, a 
exemplo das APAs. Trata-se de fenômenos complementares, portanto, devem ser compreendidos a 
partir de uma lógica integrada, tendo em vista a premissa de que exercem influência sobre todas as 
dimensões da vida humana. 

No Brasil, questões socioambientais têm sido amplamente discutidas principalmente a partir 
da década de 1960, quando da mobilização internacional frente à constatação de que o modelo de 
crescimento adotado pela maioria das nações caracteriza-se, sobretudo, pela busca desenfreada 
pelo lucro, pela intensa degradação dos ecossistemas e, consequentemente, pela diminuição da 
qualidade de vida das populações humanas. 

Os temas em destaque (saúde e ambiente) estão contidos no Título VIII da Constituição 
Federal de 1988 (CF/1988), que versa especificamente sobre questões inerentes à ordem social, 
portanto, é possível perceber que são fundamentais para a estruturação de um efetivo Estado 
Democrático de Direitos. É importante lembrar que a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a 
justiça social, dois aspectos relevantes para o pleno exercício da cidadania. Assim, o Art. 196 da 
CF/1988 determina “saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e a ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1998). 

No mesmo sentido, o Art. 225 da CF/1988 ratifica, de forma clara e objetiva, a relação direta 
entre saúde e ambiente: “Todos têm 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” (BRASIL, 
1998). 

A mineração constitui uma das atividades antrópicas mais antigas e integra o rol dos 
empreendimentos responsáveis pela estruturação das culturas humanas. Sua posição na economia 
mundial é estratégica e o Brasil se destaca no setor. Embora a relevância social da atividade seja 
inquestionável, o contexto minerário desencadeia uma série de problemas socioambientais cujas 
consequências implicam, por exemplo, em problemas à saúde dos sujeitos sociais que a executam. 

Desde a Antiguidade, o ser humano utiliza os minerais para melhorar suas condições de 
sobrevivência. Sob essa óptica, Andrade (1987) destaca que o uso dos minerais aumentou à medida 
que a população humana cresceu e que a construção civil emprega grande quantidade de minerais, 
como rochas, argila e areia. Ao longo da história, consoante ao incremento populacional da espécie 
humana e ao processo de urbanização acelerada, a demanda por recursos minerais foi intensificada, 
determinando, consequentemente, o crescimento da economia minerária de mercado, cujos 
fundamentos se baseiam no modo de produção capitalista. Face à expansão das cidades, a 
valorização financeira dos minerais utilizados na construção civil foi inevitável, despertando o 
interesse de muitos trabalhadores pelo extrativismo mineral. 

Na expectativa de melhorar suas condições de vida e considerando as oportunidades 
financeiras geradas pelo modo de vida urbano-industrial-capitalista, cujo objetivo central é a obtenção 
de lucros, parte da população economicamente ativa, principalmente a masculina, se dispõe a 
trabalhar na mineração, apesar dos riscos inerentes à atividade. 

A mineração integra o setor básico da economia, sendo inegável a contribuição dos produtos 
de origem mineral ao conforto e bem-estar das populações humanas. Lima (2006) define a atividade 
como aquela que se destinada à pesquisa, descoberta e aproveitamento dos recursos minerais. No 
Brasil, a exploração mineral é declarada como de utilidade pública desde a década de 1940 (Decreto-
lei nº 3.365/1941), condição ratificada pela Resolução nº 369/2006 do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA). 

Farias (2002) afirma que a mineração foi primordial para a ocupação do território brasileiro e 
estruturação da economia nacional. Erigido sobre os fundamentos do colonialismo de exploração, o 
Brasil é um dos países latino-americanos onde a mineração se destacou como atividade capaz de 
proporcionar rápido acúmulo de capital às nações colonizadoras. Sob a ideologia do progresso, 
povos e ecossistemas foram submetidos a diversas formas de exploração e degradação atreladas à 
mineração, fato intrinsecamente ligado a verdadeiros atentados à saúde. Nesse sentido, Galeano 
(2010) destaca, por exemplo, que em consequência da exploração mineral das colônias americanas, 
grupos indígenas foram exterminados em função dos processos de lavagem de ouro, pois eram 
obrigados a revolver as areias auríferas com a metade do corpo submersa e trabalhando 
exaustivamente, com as costas dobradas sobre pesados instrumentos de arar originários da Europa. 

Convém destacar que o direito minerário brasileiro é regulamentado pelo Código de Minas de 
1967, que inclui questões referentes à exploração, beneficiamento e comercialização dos recursos 
minerais do país, os quais são conceituados como “massas individualizadas de substâncias minerais 
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ou fósseis, encontrados na superfície ou no interior da terra” (BRASIL, 1967). Esse instrumento 
jurídico atribui à União o dever de administrar os minérios, a indústria de produção mineral, a 
distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais. 

A atividade minerária no território brasileiro é assegurada pelos artigos 170 e 176 da 
CF/1988. O primeiro apresenta a ordem econômica como algo fundado na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tendo por finalidade precípua, assegurar existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, os princípios da defesa ambiental e a redução das desigualdades sociais. O 
artigo 176 afirma que os recursos minerais do território pertencem à União, a quem cabe conceder a 
terceiros, autorizações para pesquisa ou exploração. 

Em âmbito nacional, a mineração rudimentar, denominada garimpagem, ainda é muito 
praticada por populações de baixa renda, sendo o trabalho dos atores sociais que a exercem regido 
pela Lei nº 11.685/2008 (Estatuto do Garimpeiro), segundo a qual o exercício da atividade só poderá 
ocorrer mediante a outorga do título minerário. A legislação assegura ao garimpeiro a 
comercialização de seu produto diretamente ao consumidor final, desde que a titularidade da área 
minerada seja comprovada. 

Assim como outras atividades econômicas, a mineração brasileira é regida por instrumentos 
jurídicos atinentes à saúde e segurança do trabalhador, caso das Normas Regulamentadoras (NR) e 
demais diretrizes observadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Apesar da existência de 
amplo aparato jurídico, muitos mineiros exercem suas atividades laborativas sob a perspectiva da 
informalidade e de forma perigosa, expondo-se a riscos e doenças ocupacionais, como se observa na 
mineração manual desenvolvida na APA da Região de Maracanã. 

Segundo Feitosa e Trovão (2006), no Estado do Maranhão o potencial mineral é 
representado principalmente pela ocorrência de jazidas de calcário, gipsita, ouro, bauxita, ilmenita e 
zircônio. Os autores destacam que a mineração em território maranhense começou com a extração 
de ouro de aluvião na região do Gurupi e que a incipiência tecnológica da atividade resulta em baixo 
aproveitamento das reservas e precárias condições de vida para os garimpeiros. 

Na APA em questão, UC estadual localizada na zona rural do município de São Luís, capital 
do estado do Maranhão, destaca-se a exploração de minerais utilizados na construção civil, como 
areia, argila e laterita, esta popularmente conhecida como pedra. Muitas jazidas são exploradas de 
forma manual, com o emprego de instrumentos simples. Em geral, esse tipo de exploração mineral é 
executado por pessoas empobrecidas pela lógica do capital, as quais ficam extremamente 
vulneráveis a riscos e problemas de saúde durante o labor. 

A problemática do trabalho manual nas minas da referida APA está diretamente relacionada à 
sustentabilidade socioambiental dessa área protegida, uma vez que a maior parte das áreas 
submetidas à mineração manual é explorada de forma ilegal. A ilegalidade propicia o surgimento de 
uma série de problemas socioambientais, dentre os quais se ressalta a precarização das condições 
de trabalho, algo extremamente nocivo à saúde dos trabalhadores que integram essa realidade. 

Em geral, pesquisas que abordam questões concernentes à gestão de áreas protegidas 
privilegiam aspectos ambientais, raramente se reportando à saúde das pessoas que se relacionam 
diretamente com essas áreas e suas implicações para a sustentabilidade socioambiental. 
Preocupações com essa lacuna, especialmente na conjuntura do estado do Maranhão, estão entre as 
principais motivações para a abordagem cujos resultados são socializados por meio deste artigo. 

O objetivo geral é subsidiar reflexões e ações no que tange aos efeitos da mineração manual 
sobre a saúde dos trabalhadores que a executam na APA da Região de Maracanã, Unidade de 
Conservação (UC) estadual localizada na zona rural de São Luís - MA. No que diz respeito aos 
objetivos específicos, busca-se evidenciar aspectos da saúde dos agentes da mineração manual 
associados a essa atividade laboral, facilitar a percepção da relação entre saúde do trabalhador e 
gestão de áreas protegidas, bem como discutir sobre possibilidades voltadas à sustentabilidade e 
melhoria das condições de trabalho nas minas exploradas manualmente na referida APA. 

 

 
Procedimentos metodológicos 
 

A pesquisa que originou este artigo, de caráter essencialmente qualitativo, foi desenvolvida a 
partir dos direcionamentos do método fenomenológico, sob a perspectiva da percepção ambiental. A 
fenomenologia, segundo Penha (2004), privilegia a consciência na complexa tarefa de conhecer o 
fenômeno estudado. Segundo Tuan (1980; 1983), a percepção ambiental é propícia à compreensão 
de determinada realidade socioambiental, mediante a observação dos sentimentos das pessoas ao 
se referirem aos seus lugares. 
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Em relação aos procedimentos metodológicos, destaca-se:  
- Revisão bibliográfica e dos instrumentos jurídicos pertinentes: a fundamentação teórica 

constituiu-se numa etapa extremamente relevante para a compreensão da realidade estudada e 
execução da pesquisa; lançou-se mão de revisão e análise de literatura específica e dos aspectos 
jurídicos atinentes à conservação ambiental e à atividade minerária. 

Nessa etapa foram consultadas algumas obras de referência nos acervos bibliográficos da 
Biblioteca Central, Biblioteca do Laboratório de Hidrobiologia, do Núcleo de Estudos e Pesquisas 
Ambientais, e do Núcleo de Documentação, Pesquisa e Extensão Geográfica, todos estes no âmbito 
da Universidade Federal do Maranhão. Foi possível consultar também o acervo bibliográfico da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais do Maranhão (SEMA) e de 
estudiosos da temática. 

Em relação à pesquisa dos instrumentos jurídicos federais inerentes ao problema, optou-se 
por consultar leis, decretos e outros dispositivos disponíveis na rede mundial de computadores, 
especialmente no âmbito dos sítios eletrônicos da Subchefia para Assuntos Jurídicos da Casa Civil 
da Presidência da República Federativa do Brasil (http://www.planalto.gov.br), do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM) (http://www.dnpm.gov.br) e do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) (http://www.mma.gov.br). 

No que concerne aos instrumentos jurídicos estaduais, foram feitas consultas junto ao arquivo 
eletrônico da SEMA, disponível na instituição, a fim de acessar o decreto de criação da APA da 
Região de Maracanã e outros documentos necessários à compreensão e interpretação da 
problemática. 

- Levantamento e análise de base cartográfica da área de estudo: supriu a necessidade de 
confecção do mapa de localização, bem como a visualização e análise da situação geográfica da 
APA em relação à atividade minerária. O referido mapa foi gerado mediante uso do Sistema de 
Informações Geográficas Quantum Gis (versão 2.0.1), a partir da base cartográfica disponível nos 
sítios eletrônicos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Cadastro Nacional de 
Unidades de Conservação (CNUC). 

- Reconhecimentos de campo: objetivaram o contato direto com a realidade estudada. Nessa 
etapa, lançou-se mão de registros fotográficos e conversas com sujeitos sociais que trabalham na 
mineração manual local. Cabe enfatizar que a colaboração de pessoas das comunidades e de 
mineradores manuais foi imprescindível à consecução dos objetivos da pesquisa; 

- Elaboração e aplicação de entrevistas semiestruturadas junto aos sujeitos sociais que 
trabalham há mais de 20 anos na exploração mineral manual local; 

O caráter qualitativo da pesquisa permitiu que a amostragem fosse definida pelo critério de 
saturação, fundamentado no seguinte princípio: quando as respostas das pessoas entrevistadas 
começam a se repetir, significa que a quantidade de entrevistas aplicadas é suficiente para elucidar 
questões centrais da pesquisa. Minayo (2007) esclarece que se trata da constatação do pesquisador, 
em campo, de que conseguiu compreender a lógica interna da realidade estudada. Nessa lógica, 
foram aplicadas 18 (dezoito) entrevistas junto aos mineiros. 

 
 
Considerações gerais sobre a APA da Região de Maracanã 
 

A APA da Região de Maracanã é uma UC estadual classificada, de acordo com a Lei nº 
9.985/2000, como pertencente à categoria Uso Sustentável. Essa área protegida foi criada na década 
de 1990, através do decreto estadual nº 12.103/1991; seu território se localizada na zona rural do 
município de São Luís (Mapa 01) e possui, segundo o decreto de criação, uma área de 1.831 
hectares. No âmbito da estrutura político-administrativa do estado do Maranhão, a SEMA é o órgão 
responsável pela gestão da UC, assim como das demais UCs estaduais, cabendo à Superintendência 
de Biodiversidade e Áreas Protegidas (SBAP) a administração desses territórios protegidos. 

Acerca da categoria em que a APA se enquadra, é importante destacar que a mesma permite 
o uso direto dos recursos naturais, desde que este seja realizado mediante os princípios da 
sustentabilidade socioambiental, respeitando-se as determinações jurídicas relacionadas à gestão do 
território protegido. 

No que tange aos principais instrumentos de gestão, previstos pelo Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), convém destacar que a APA possui Conselho 
Gestor, instituído por meio da Portaria SEMA nº 052, de 16 de junho de 2014 e não possui Plano de 
Manejo, documento técnico imprescindível à gestão efetiva das UCs; destaca-se que a inexistência 
do Plano de Manejo inviabiliza vários processos inerentes ao gerenciamento adequado da APA. 
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Outro fator limitante diz respeito à quantidade insuficiente de funcionários que atuam especificamente 
na gestão das UCs estaduais. 

 
Mapa 01: Localização da APA da Região de Maracanã 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: elaborado pelos autores, a partir de base cartográfica do IBGE e do CNUC. 
 

Em relação às características geológicas locais, o território da APA assenta-se sobre a Bacia 
Sedimentar Costeira de São Luís, que, conforme Almeida (1967), corresponde a um ambiente 
deposicional marginal do tipo rift fissural, formado durante o Cretáceo e implantado na porção 
setentrional da Bacia Paleozoica do Parnaíba. Segundo Góes e Rossetti (2001), essa estrutura limita-
se ao norte com o Graben de Ilha Nova, a oeste com a Bacia de Bragança-Vizeu, a leste com a Bacia 
Sedimentar Costeira de Barreirinhas e ao sul com a Bacia de Grajaú. 

Rodrigues et al., (1994) identificam as seguintes unidades litoestratigráficas para o domínio 
sedimentar em questão: Formação Itapecuru (Cretáceo Superior), Terciário Paleógeno (Terciário/ 
Mioceno), Formação Barreiras (Meso-Mioceno) e Formação Açuí (Quaternário/ Pleistoceno). A 
Formação Barreiras é a de maior distribuição superficial, constituindo-se de areias finas a médias, 
com concreções ferruginosas e intercalações argilosas cauliníticas. 

De acordo com Pereira (2006), os afloramentos da Formação Barreiras predominam na Ilha 
do Maranhão, constituindo falésias, colinas, encostas e topos de tabuleiros, sendo que sua espessura 
não excede 30m. Suas potencialidades minerais incluem argila e laterita, materiais amplamente 
utilizados na construção civil. Pereira et al., (2011) informam que na microbacia do rio Maracanã, 
principal corpo hídrico da APA, as áreas mais elevadas do topo das colinas favorecem a infiltração de 
água no solo, contribuindo para a recarga do Aquífero Barreiras. 

Segundo a classificação climática de Thornthwaite (1948), a área de estudo tem sua dinâmica 
associada ao subtipo B1WA’a’, cujas principais características são: moderada deficiência hídrica 
entre os meses de junho e setembro, temperatura média mensal superior a 18ºC e evapotranspiração 
potencial inferior a 48% nos meses mais quentes do ano. 

Rodrigues et al., (1994) afirmam que a insolação média anual para a região é da ordem de 
2.200 h, com maior média mensal recorrente no mês de agosto (230 h) e a menor em março (116 h). 
Os altos níveis de insolação se devem à situação geográfica em relação à Linha do Equador, que 
facilita a incidência perpendicular dos raios solares sobre a superfície terrestre. 
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Segundo o Núcleo Geoambiental e o Laboratório de Meteorologia da Universidade Estadual 

do Maranhão, os índices pluviométricos variam entre 2.000 e 2.400 mm/ano e a umidade relativa do 
ar é superior a 82% (NUGEO/LABMET, 2002a,b). Tais índices são atribuídos à influência de dois 
grandes emissores de umidade: o Oceano Atlântico e a Floresta Amazônica. Feitosa e Trovão (2006) 
afirmam que os índices pluviométricos mais elevados ocorrem, com relativa regularidade, nas zonas 
de maior convergência dos dois sistemas úmidos. 

Na APA, assim como em toda a Ilha do Maranhão, predominam os latossolos. De acordo 
Guerra e Botelho (2006), esse tipo de solo é característico de ambientes florestais e de cerrado, 
desenvolvendo-se sobre relevos planos a fortemente ondulados, geralmente apresentando horizonte 
B em avançado estágio de intemperização e formando argilas de baixa atividade. 

Os mesmos autores afirmam que a coloração dos latossolos é fortemente pigmentada, 
tendendo a tons brumados, amarelados e avermelhados. Trata-se de solos profundos, ácidos a 
fortemente ácidos, extremamente permeáveis, com textura variante de média a muito argilosa, onde 
se destacam os argilo-minerais cauliníticos-gipsíticos, quartzo e outros minerais muito resistentes ao 
intemperismo. 

O espaço total da APA se constitui de ecossistemas tipicamente amazônicos, destacando-se 
as áreas úmidas associadas aos corpos hídricos – suporte para extensos brejos de juçarais e 
buritizais – e as terras altas com remanescentes de cobertura florestal de terra firme, compostas, 
segundo Farias Filho (2010), por espécies como alçoita-cavalo (Luhea grandifolia Mart.), amescla ou 
breu-branco-verdadeiro (Protium heptaphyllum [aubl.] Marchand), andiroba (Carapa guianenses 
Aubl.) e jacarandá (Machaerium opacum Vogel). 

De acordo com Cunha et al., (2010), a região de Maracanã abriga uma população que tem 
como principal fonte de renda o trabalho informal. Agricultura familiar, extrativismo vegetal e extração 
de laterita formam a base da economia local. Com a antropização acelerada, decorrente do processo 
de urbanização, os ecossistemas da UC, apesar de localizados na zona rural, passam por drásticas 
transformações associadas principalmente à crescente substituição da cobertura vegetal nativa por 
habitações, indústrias e infraestrutura necessária ao atendimento das demandas de mercado ou por 
vegetação secundária, como babaçu e árvores frutíferas (matas de sítio). 

 
 
Mineração no contexto da sustentabilidade socioambiental 
 

A atividade minerária tem sido apontada como um dos desafios à estruturação de sociedades 
sustentáveis. Kopezinsk (2000) enfatiza que a mineração possui alta capacidade de gerar 
degradação do meio físico, como erosão, assoreamento de canais e movimentos de massa; Miller 
(2008) ratifica essa ideia ao afirmar que o processamento e uso dos recursos minerais consomem 
muita energia e, frequentemente, causam danos ao solo e poluição do ar e da água. 

Desde o início da exploração mineral em solo brasileiro, são perceptíveis as consequências 
nocivas da atividade aos sistemas ambientais. Nessa perspectiva, Courcy (1997) afirma que pode 
datar do século XVII o início da exploração do ouro e dos diamantes de Minas Gerais, que resultou 
em “aterros imensos, cavidades enormes e obras de mais de vinte gerações sucessivas”. Barreto 
(2001) lembra que grande parte do parque industrial mineral brasileiro foi construída nas décadas de 
1970 e 1980, destinando-se à exploração e industrialização de minério de ferro, entretanto até a 
década de 1980 não foram identificadas preocupações significativas do setor em relação às questões 
ambientais. 

Dentre as primeiras iniciativas do Poder Público federal com foco nos problemas 
socioambientais situa-se a Política Nacional de Meio Ambiente, instituída por meio da Lei nº 
6.938/1981, a qual associa degradação da qualidade ambiental às alterações adversas das 
características do ambiente. No mesmo sentido, a Resolução CONAMA nº 01/86 considera impacto 
ambiental qualquer alteração física, química e biológica do ambiente, causada por qualquer tipo de 
matéria ou energia resultante das atividades antrópicas que, direta ou indiretamente, afete a saúde, a 
segurança e o bem-estar humano, as atividades socioeconômicas, a biota, as condições estéticas e 
sanitárias do meio e a qualidade dos recursos ambientais. O mesmo instrumento determina que a 
extração de qualquer minério depende de licenciamento ambiental. 

As pesquisas e explorações previstas pelo artigo 176 da CF/1988 devem ser executadas a 
partir do cumprimento das disposições do artigo 225 da mesma, especialmente no que tange ao 
inciso VII, § 2º: “Aquele que explora recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente” (BRASIL, 1998). 
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A inobservância dessa determinação constitucional, segundo o § 3º, sujeita os infratores a sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 

Segundo Brasil (2008), o Ministério de Minas e Energia fica obrigado a elaborar políticas 
públicas destinadas a promover a sustentabilidade socioambiental da garimpagem. Preocupação afim 
é percebida no que se refere aos deveres do garimpeiro, que fica obrigado a recuperar as áreas 
degradadas por suas atividades. 

A atividade minerária, quando executada de forma desordenada e ilegal, pode contribuir para 
o surgimento e incremento de problemas associados à degradação dos solos, como a erosão 
acelerada. No que concerne à problemática, Guerra e Hoffman (2006) salientam que: 

 

In recent years, nearly all the densely populated areas of Brazil have been affected 
by soil erosion, whether they are in former tropical rainforest areas, like São Luís […], 
the problem is increasing rapidly. Deforestation and urbanisation are both 
accompanied by increased runoff and gully erosion. Once they have begun to form, 
gullies can be hazardous for local inhabitants and careful management is needed to 
reverse the process (Guerra e Hoffman, 2006, p. 26). 

 

Os mesmos autores concluem que em São Luís, os principais fatores responsáveis pela 
degradação dos solos são o desmatamento e a exploração descontrolada dos recursos naturais. 
Diante da alta capacidade da mineração em impor modificações aos ecossistemas, configurando-se 
como atividade potencialmente lesiva à qualidade socioambiental, pressupõe-se que quando 
desenvolvida ilegalmente em UCs, a situação seja agravada. Para Araujo et al., (2007) o uso 
inadequado do solo pode causar inclusive perdas de vidas humanas. 

Ambientes alterados pela mineração geralmente apresentam quadros preocupantes de 
degradação socioambiental, que incluem tanto danos relativos à qualidade dos solos, das águas, do 
ar e da biota, quanto à saúde da população humana. Leff (2009) assevera que a degradação 
ambiental está diretamente relacionada à deterioração das condições sociais nas quais se produzem 
e propagam novas epidemias e doenças da pobreza, ao passo que Stroh (2009, p. 276) enfatiza que 
“embora não seja direta a relação entre pobreza, exclusão social e degradação ambiental, seus 
efeitos indiretos são visíveis”. 

 

 
Mineração manual no contexto da APA da Região de Maracanã 
 

A extração mineral exerce pressão significativa sobre os ecossistemas locais e começou a 
ser executada tão logo iniciado o processo de ocupação da região. Segundo Rocha et al. (2010), 
quando agricultores ali se instalaram descobriram afloramentos rochosos e começaram a explorá-los 
para uso próprio e, posteriormente para comercializá-lo na própria localidade. Com o aumento da 
demanda e valorização dos produtos nos depósitos de material de construção da cidade, a prática se 
transformou num empreendimento em que estão envolvidas empresas, maquinário, grandes áreas de 
extração e mão de obra barata. 

Analisando aspectos referentes à mineração local, Farias Filho (2010), observa que é muito 
comum a exploração de minas de areia e laterita na APA e que essa atividade já é a maior causa dos 
processos erosivos ocorrentes no território protegido. O autor atesta a clandestinidade da atividade 
destacando a inexistência de licenciamento ambiental. 

Rocha et al., (2010) associam a perda da qualidade ambiental da APA à extração de laterita. 
Cunha et al., (2010), discorrendo sobre trabalho e degradação ambiental na UC em destaque, 
indicam que a extração de laterita também é uma atividade permeada por problemas sociais, 
considerando que a maior parte dos trabalhadores envolvidos na mineração possui baixo nível de 
escolaridade e trabalha informalmente. 

No mesmo sentido, Nascimento (2004) concluiu que a extração mineral é apontada pelos 
moradores da APA como o impacto ambiental mais expressivo do território e que, além de laterita e 
areia, é extraída argila. Lopes (1996) observou que a população da APA tem a comercialização de 
laterita, argila e areia como principal fonte de renda e que a atividade é responsável pelo 
desmatamento, pela modificação do solo e pelas alterações microclimáticas do território. 

A atividade minerária desenvolvida na APA é predominantemente manual e masculina (Figura 
01), sendo executada mediante a utilização de instrumentos simples como pá, picareta, enxada, foice, 
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chibanca, alavanca, ponce

214
, marreta e martelo (Figura 02). Os materiais geológicos explorados 

pertencem, conforme o Código de Minas de 1940, às classes VI (jazidas primárias de minerais
215

 e 
minérios

216
 não-metálicos) e VII (aluviões e eluviões

217
 de minérios e minerais não-metálicos). Brasil 

(1968) enquadra-os na classe II (jazidas de substâncias minerais de emprego imediato na construção 
civil). 

 
Figura 01: Minerador manual da APA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

Figura 02: Principais instrumentos utilizados na mineração manual da APA (da esquerda 
para a direita: alavanca, enxada, marreta 4 kg, pá, foice, alavanca, ponce e marreta 8 kg) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados de pesquisa 
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A grafia da palavra em destaque corresponde à compreensão da maneira como os entrevistados 
pronunciaram-na. 
215

 Mineral: massa inorgânica natural, de decomposição química definida, com um ou vários tipos de cristalização 
(GUERRA e GUERRA, 2005, p. 428).  
216

Minério: mineral ou associação de minerais (rocha), que pode ser explorado do ponto de vista comercial 
(GUERRA e GUERRA, 2005, p. 431). 
217

Eluvião: depósito detrítico ou simples capa de detritos resultantes da desintegração da rocha matriz, 
permanecendo in situ. O termo elúvio ou eluvião é o oposto do material transportado pelas águas dos rios, isto é, 

alúvio ou aluvião (GUERRA e GUERRA, 2005, p. 220). 
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O principal produto da mineração local é a laterita, popularmente conhecida como pedra. Para 

Guerra e Guerra (2005), trata-se de rocha ferruginosa típica de regiões de climas intertropicais 
úmidos, resultante da alteração de qualquer tipo de rocha. O processo de laterização é característico 
de ambientes com dois períodos climáticos alternados, um chuvoso e um seco. Ressalta-se que a 
laterização é responsável pela configuração dos latossolos, predominantes no território protegido em 
questão. 

Apesar das rochas extraídas derivarem do mesmo tipo de matriz geológica, são distintas no 
tocante às dimensões e à posição em relação à superfície do solo. Os mineiros locais referem-se às 
menores como “matacão” e às maiores como pedra bruta (Figura 03); as primeiras afloram, sendo 
facilmente removidas, e as demais se localizam no subsolo, logo, sua extração e manipulação 
demandam o emprego de mais instrumentos e esforço físico. 
 
    Figura 03: Tipos de laterita explorada na área da APA (A: Matacão; B: Rocha bruta) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    Fonte: Dados de pesquisa 
 

Em geral, a extração de laterita ocorre no período matutino, devido às temperaturas mais 
amenas, e nas áreas mais elevadas, sendo mais intensa na época chuvosa, quando o material 
geológico envolvente (areno-argiloso) torna-se mais úmido e elástico, facilitando a retirada das 
rochas. As áreas exploradas manualmente não possuem licença ambiental nem autorização do 
DNPM, situação denotativa de ilegalidade, considerando que Brasil (1981) condiciona atividades 
efetiva ou potencialmente poluidoras capazes de, sob qualquer forma, causar degradação ambiental, 
a licenciamento. 

O emprego de instrumentos e técnicas rudimentares caracteriza processos de garimpagem e 
cata. De acordo com Brasil (1967), o primeiro inclui o trabalho de quem utiliza instrumentos 
rudimentares na extração de minerais não-metálicos e a cata difere da garimpagem porque a 
extração ocorre na parte decomposta dos afloramentos, ou seja, os fragmentos de rocha são 
recolhidos da camada superficial do solo. 

A idade dos atores sociais envolvidos na atividade variou de 32 a 75 anos, entretanto, relato 
de antiga moradora da APA denuncia a presença de menores trabalhando na extração mineral, fator 
propício ao abandono dos estudos. O Estatuto do Garimpeiro proíbe o trabalho de menores de 18 
anos nas atividades de garimpagem, podendo ser citado em ações judiciais contra esse tipo de 
injustiça social. 

Acerca da naturalidade dos tiradores de pedra
218

, 75% são maranhenses, dentre os quais 
apenas 31% ludovicenses, sendo os demais cearenses e piauienses. Durante os reconhecimentos de 
campo foi possível registrar o momento em que uma senhora de 75 anos trabalhava na mineração; 
quando entrevistada, a mesma declarou exercer a atividade desde os 15 anos de idade. 

O tempo de residência desses trabalhadores na região concentra-se em torno de 37 anos, o 
que coincide com a época de implantação dos grandes projetos de desenvolvimento do Maranhão, 
que segundo Sant’ana Júnior e Muniz (2009), foram instalados na capital no final da década de 1970, 
como desdobramentos do Projeto Grande Carajás, cujos principais objetivos são explorar, 
industrializar e exportar recursos minerais da Amazônia Oriental. 

Todos os entrevistados não-autóctones citaram a expectativa de melhoria de vida como 
motivo determinante da migração. A maior parte desses trabalhadores rurais é casada, tem em média 
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 Autodenominação dos trabalhadores da mineração manual da APA da Região de Maracanã. 

A B 

A B 
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4 filhos e nível de escolaridade muito baixo (59% possuem Ensino Fundamental incompleto e 25% 
não são alfabetizados). Pouca ou nenhuma escolarização justifica a entrada e permanência dos 
tiradores de pedra na atividade, visto que a maioria afirma exercê-la por não ter alternativas. O baixo 
nível de escolaridade dessas pessoas dificulta o cumprimento da legislação específica vigente e, 
consequentemente, o exercício da cidadania. 

Dentre os entrevistados, 41% declararam que a atividade não corresponde à sua profissão; 
desse percentual, 40% são lavradores, 20% operadores de máquinas, 20% sucateiros e 20% 
prestadores de serviços diversos. Em geral moram quatro pessoas em suas residências, sendo duas 
as responsáveis pela renda familiar mensal, preponderantemente menor que um salário mínimo. No 
que tange aos preços pelos quais os tiradores de pedra vendem seus produtos, constatou-se que a 
carrada

219
 de matacão custa R$ 100,00 e a de pedra bruta R$ 200,00. Esse material geralmente é 

vendido a intermediários (proprietários das caçambas), que o revendem ao preço de R$ 350,00 por 
carrada. 

A maioria dos mineradores (58%) declarou não receber subsídio governamental de combate 
à pobreza, como Bolsa Família; metade deles afirmou que a renda mensal obtida com a extração 
mineral é inferior a um salário mínimo. Para ter direito à extração mineral, os atores sociais pagam R$ 
20,00 por carrada de material extraído ao proprietário do terreno, o que configura um sistema de 
arrendamento, inexistindo qualquer tipo de vínculo empregatício. Portanto, a atividade se desenvolve 
sob o prisma da informalidade e o trabalho é autônomo. Registra-se, como agravante da situação, a 
inexistência de organização ou sindicato da categoria na região. 

Normalmente os tiradores de pedra solicitam ajuda de parentes e amigos para executar 
determinadas tarefas, como a remoção e fragmentação das rochas maiores; quando isso acontece, a 
renda obtida é igualmente dividida entre todos os colaboradores. As dificuldades inerentes à 
atividade, como os esforços físicos, a desvalorização do trabalho e a baixa remuneração, motivam 
esses trabalhadores a buscar fontes alternativas de renda e fazem com que a maioria não goste de 
trabalhar na exploração mineral manual. 

Dentre as atividades extras, destacam-se o extrativismo vegetal, principalmente da juçara 
(Euterpe oleracea Mart.),  e a prestação de serviços gerais, a exemplo da capina e do auxílio em 
canteiros de obras de construção civil. A renda proveniente do extrativismo vegetal é condicionada à 
sazonalidade da fruta, sendo restrita ao período de outubro a dezembro. As demais atividades são 
executadas esporadicamente, em função da demanda. 

 
 
Efeitos da mineração manual na saúde dos trabalhadores que a executam na APA da Região 
de Maracanã 
 

Questões inerentes à saúde do trabalhador na mineração são intrinsecamente relacionadas 
aos riscos ambientais envolvidos no processo produtivo. De acordo com a NR-9, os riscos ambientais 
incluem os agentes físicos, químicos e biológicos existentes no ambiente de trabalho, que, em razão 
de sua natureza, concentração, intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à 
saúde do mineiro. Da extração ao transporte e beneficiamento dos produtos e subprodutos da 
atividade minerária, os trabalhadores são permanentemente expostos a riscos ambientais cujos 
efeitos são potencialmente danosos à saúde. 

Considerando a saúde em seu aspecto social e sua relação direta com o trabalho na 
mineração, convém destacar a concepção apresentada pela Organização Pan-Americana da Saúde 
(1992) apud Natal (2004, p. 336): 

 
(...) a saúde, tanto individual quanto coletiva, resulta das complexas interrelações 
entre os processos biológicos, ecológicos, culturais e socioeconômicos que se dão 
na sociedade, ou seja, trata-se do produto das interrelações que se estabelecem 
entre o homem e o ambiente social e natural em que vive. 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é o estado de completo bem-estar 
físico, mental e social do indivíduo (OMS, 1946). Nessa perspectiva, um indivíduo submetido à 
exclusão social, “representada pela ausência de políticas de qualidade de vida e de saúde pública” 
(PHILIPPI JUNIOR e MALHEIROS, 2005, p. 18), não estaria saudável; infelizmente essa situação foi 
verificada na realidade dos agentes da mineração manual da APA da Região de Maracanã. Os 
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 Uma carrada corresponde a aproximadamente 5.000 kg, capacidade de carga de caminhões com um eixo. 
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mesmos autores ressaltam que essas políticas deveriam assegurar, de maneira justa, direitos e 
oportunidades aos cidadãos, independente de condições econômicas, de origem, raça, idade, etc. 

Percebe-se que as características sociais da mineração manual realizada na APA da Região 
de Maracanã são constituídas por fatores e elementos que denotam problemas significativos em 
termos de ordenamento público efetivo da atividade, situação desfavorável à salubridade do trabalho. 
As pessoas que trabalham na extração mineral local são constantemente expostas a situações 
potencialmente lesivas à saúde. O contexto socioeconômico e ambiental auxilia na compreensão das 
implicações da atividade na saúde dos trabalhadores envolvidos na extração manual dos minerais. 
Neste termos, concorda-se com as seguintes considerações: 

 
O nível de saúde das pessoas reflete a maneira como vivem, numa interação 
dinâmica entre potencialidades individuais e condições de vida. Não se pode 
compreender ou transformar a situação de um indivíduo ou de uma comunidade sem 
levar em conta que ela é produzida nas relações com o meio físico, social e cultural. 
Falar de saúde implica levar em conta, por exemplo, a qualidade do ar que se 
respira, o consumismo desenfreado e a miséria, a degradação social e a 
desnutrição, formas de inserção das diferentes parcelas da população no mundo do 
trabalho, estilos de vida pessoal (BRASIL, 1997). 
 

A situação dos tiradores de pedra da APA da Região de Maracanã integra o panorama 
das mazelas socioambientais vinculadas ao fenômeno das desigualdades sociais, ratificando as 
ideias de Natal (2004): 

 
As desigualdades das classes sociais, levando de um lado ao superenriquecimento 
de minorias e a geração da pobreza em massa no polo oposto da estrutura social, 
são vistas como as grandes desencadeadoras dos fatores associados às doenças. 
O homem adoece porque a sociedade é injusta. Nesta óptica, as populações só 
alcançariam um estado de saúde satisfatório se ocorresse uma profunda 
transformação social, o que seria inaceitável para as minorias dominantes. (NATAL, 
2004, p. 359) 
 

Ao longo da pesquisa, a fala de um dos trabalhadores entrevistados evidenciou a 
necessidade de maior atenção das autoridades no que concerne à segurança e saúde nos processos 
laborais manuais envolvidos nas minas da APA. Trata-se de um problema de saúde agravado tanto 
pelo trabalho extenuante quanto pelas limitações impostas pelo Sistema Único de Saúde. O referido 
sujeito social tem sua saúde fragilizada em função de doença hemorroidária, que tem seus sintomas 
– como sangramentos na região afetada – intensificados pelos esforços físicos requeridos pela 
mineração manual. 

Foi citada a ocorrência de fraturas na bacia, nas mãos, nos dedos, nas pernas, assim como 
acidentes que resultaram em deficiências físicas e dores recorrentes em várias partes do corpo, como 
nas pernas, braços, mãos e coluna. Uma pessoa enfatizou que adquiriu um problema muito grave na 
coluna devido a um acidente de trabalho, ocasião em que parte do material mineral desmoronou 
sobre suas costelas. 

Um dos mineiros entrevistados relatou que seus problemas na coluna e nas articulações são 
consequências do trabalho na mineração manual e que na tentativa de tratar os problemas 
mencionados, pratica automedicação. Outro trabalhador declarou que atribui ao trabalho manual nas 
minas da APA a recorrência de dores no estômago, nos rins e na coluna. Também foi comentada a 
ocorrência de um ferimento profundo na mão (corte causado por fragmento de rocha), o que exigiu 
tratamento por meio da realização de procedimento cirúrgico, bem como um acidente que implicou na 
amputação de um braço do trabalhador vitimado. 

Sobre a mineração manual local, Cunha et al. (2010), afirmam: ainda que se configure 
enquanto alternativa econômica para diversos moradores da área em questão, possui várias 
implicações sociais diretamente relacionadas à superexploração da força de trabalho e ao uso de 
drogas lícitas e ilícitas. A afirmação dos autores possibilita correlacionar tal situação à degradação da 
saúde durante os processos laborais realizados nas áreas de mineração manual da APA. 

Embora a mineração manual seja um trabalho árduo e perigoso, exigindo muito esforço físico, 
constitui-se na principal fonte de renda de muitas famílias da região. Aspectos relativos à segurança 
do trabalho nas áreas mineradas indicam que não há uso de Equipamentos de Proteção Individual 
(EPIs), situação propícia à ocorrência de acidentes. Todos os entrevistados declararam ter sofrido 
algum tipo de lesão corporal enquanto trabalhavam, variando de arranhões a cortes e fraturas. Os 
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motivos elencados para o não uso de EPIs durante o trabalho na mineração foram: falta de recursos 
financeiros para aquisição desses equipamentos, crença que os EPIs dificultam o exercício da 
atividade e ausência de mosquitos e outros insetos incômodos nas áreas exploradas. 

Ainda que os tiradores de pedra sejam conscientes dos riscos a que ficam expostos durante o 
labor e da ocorrência de acidentes com vítimas fatais nos locais de extração, continuam trabalhando 
desprotegidos. Nenhum dos trabalhadores que morreram utilizava EPIs, sendo soterrados pelo 
material inconsolidado ou esmagados pela rocha movimentada. Algumas áreas mineradas foram 
abandonadas depois da ocorrência dos acidentes com mortes. 

Acidentes similares aos supracitados provocam danos permanentes à saúde dos 
trabalhadores. Há casos em que as pessoas afetadas adquiriram deficiências físicas permanentes, 
problemas nos membros inferiores, na coluna, nas articulações e nervos, na bacia, nos rins e no 
estômago. Ressalta-se que o período chuvoso facilita a ocorrência de acidentes, pois com o material 
envolvente escorregadio, as rochas são mais facilmente movimentadas e removidas, podendo 
desmoronar sobre os trabalhadores. 

É importante sublinhar: ainda que os trabalhadores da mineração manual da APA da Região 
de Maracanã estejam submetidos a situações insalubres durante a atividade, esta assume extrema 
relevância social, pois gera renda para pessoas que não têm acesso ao mercado de trabalho formal. 
A questão é tão problemática que os trabalhadores afirmaram que em geral as minas em que 
ocorreram acidentes com mortes só deixam de ser exploradas quando os minerais são esgotados. 

 
 
Considerações finais 
 

As características naturais da APA propiciam a ocorrência de minérios utilizados na 
construção civil, fato que, aliado às consequências das desigualdades sociais, induz moradores à 
prática da mineração manual informal, a qual propicia a ocorrência de de problemas de saúde, como 
os decorrentes de acidentes. 

Os resultados indicam que a mineração manual na APA, devido às condições em que o 
trabalho é realizado, tem sido nociva à saúde das pessoas que a exercem, o que exige ações efetivas 
do Poder Público em prol da dignidade e melhoria das condições de trabalho naquela realidade. 

Destaca-se a necessidade de mais pesquisas que evidenciem os problemas de saúde 
associados às precárias condições de trabalho na mineração local, na tentativa de chamar atenção 
da sociedade para a situação e subsidiar ações do Poder Público, voltadas à melhoria da qualidade 
de vida dos trabalhadores e trabalhadoras que atuam na mineração manual na APA e em outros 
territórios em que ocorrem situações similares. 

As atividades minerárias precisam ser desenvolvidas mediante o cumprimento dos princípios 
da sustentabilidade socioambiental. Essa preocupação perpassa pelos aspectos inerentes à saúde e 
segurança dos trabalhadores da base do setor. 

Apesar de no Brasil a mineração ser regida por vasto universo de instrumentos jurídicos 
específicos, onde constam aspectos voltados à saúde e segurança do trabalhador, em muitos 
lugares, como na APA da Região de Maracanã, ela ocorre de forma ilegal, o que propicia a 
ocorrência de acidentes de trabalho, situação potencializada pelas características naturais das minas. 
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Resumo 
O desenvolvimento das cidades e crescimento da populações contribuem para o aumento de materiais 
que possam ser reaproveitados por trabalhadores de recicláveis. Consiste em analisar os principais 
riscos a saúde que os trabalhadores de recicláveis podem ser acometidos considerando os aspectos 
econômicos, sociais e espaciais da questão. Vem sendo a melhor destinação para o lixo. As formas de 
comercialização são através de cooperativas. Homens, mulheres e crianças buscam esse trabalho 
como meio de sobrevivência e se expõem a todo tipo de contaminação presente naquele meio 
colocando em risco a saúde. As principais patologias, sinais e sintomas que possa ter com o contato 
com o lixo são: Verminoses, infecção intestinal, gripe, leptospirose, dengue, meningite, dor de cabeça, 
febre, alergias, náuseas, dermatose. 
 
Palavras chave: Trabalhadores. Recicláveis. Risco. Saúde. 
 
 
Abstract 
The development of cities and population growth contribute to the increase of materials that can be 
recycled by recyclable workers. It consists of analyzing the main health hazards that recyclable 
workers can be affected considering the economic, social and spatial aspects of the issue. It is the 
best destination for the garbage. The forms of commercialization are through cooperatives. Men, 
women and children seek this work as a means of survival and are exposed to all kinds of 
contamination present in that environment putting at risk health. The main pathologies, signs and 
symptoms you may have with the garbage are: Verminoses, intestinal infection, influenza, 
leptospirosis, dengue, meningitis, headache, fever, allergies, nausea, acne. 
 
Key works: Workers. Recyclable. Risk. Cheers. 
 
 
Introdução 

 
As cidades vêm se desenvolvendo gradativamente com um grande crescimento das 

populações, tecnologias e com isso aumentando a variedade e quantidade de material que possam 
ser reaproveitados, sendo que nem sempre estes resíduos são dispostos de forma correta, 
provocando sérios riscos à saúde das populações. 

O presente estudo consiste na análise dos principais riscos à saúde que os trabalhadores 
com materiais recicláveis podem ser acometidos não levando em consideração apenas os seus 
aspectos ambientais dos materiais recicláveis, ou melhor, o impacto que este material causa à 
natureza. Reafirmamos que o caminho que pretendemos trilhar neste trabalho pode se considera os 
aspectos econômicos, sociais e espaciais da questão. Este artigo é uma contribuição aos estudos 
através da análise envolvendo os trabalhadores de recicláveis, particularmente catadores de 
materiais recicláveis e os riscos a sua saúde  

A reciclagem de materiais vem sendo colocada como a melhor destinação para o volume cada 
vez maior de lixo produzido pelas cidades. No entanto, a cadeia produtiva envolvida em tal atividade, 
bem como, a constituição de cooperativas, inclusive com a participação de catadores de materiais 
recicláveis das ruas, indicando com isso uma inserção social de pessoas desempregadas que viviam 
do e no lixo não tem sido objeto de estudo por aqueles que reproduzem o discurso da necessidade de 
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reciclar. Sabemos que é de grande l importância a reciclagem de materiais, não somente pelos 
benefícios ambientais, mas, também, pela economia. (GONÇALVES, 2001). 

A cooperação da atividade de coleta de materiais recicláveis na cidade é a solução colocada 
por instituições sociais e algumas administrações municipais para a grave questão do lixo que se 
acumula atualmente concomitantemente ao número cada vez maior de pessoas que tiram deste lixo o 
seu meio de reprodução. 

Uma forma de comércio, são as cooperativas de catadores de recicláveis e sua análise 
geográfica que envolve padrões de localização, estrutura de distribuição de suas mercadorias, e a 
função dessa atividade. Tem como objetivo a associação entre “iguais” e não o contrato entre 
“desiguais” (SINGER, 1999), isto significa que os sócios desta empresa representados pelos ex 
catadores das ruas estariam unidos em busca de melhores condições de concorrer no mercado 
(GONÇALVES, 2001). 

As cooperativas de catadores de recicláveis são iniciativas locais que materializam estratégias 
de desenvolvimento humano com vistas a novas referências do ponto de vista da produção, 
distribuição, troca e consumo. É necessário que se trabalhe com estas cooperativas a fim de 
conscientizar os catadores de recicláveis com relação as doenças que este pode adquirir ao longo de 
seu trabalho proporcionando uma melhor qualidade de vida para o mesmo (GODOY,2005).  

Segundo Godoy, (2005), uma das preocupações das instancias dos governos nas 
administrações municipais, estaduais e na esfera nacional é o trabalho informal desenvolvido pelos 
catadores das ruas. Esse trabalho não é passível dos benefícios que recebem os trabalhadores 
formais (GODOY, 2005)  

O desemprego de longa duração e a necessidade de obter meios de sobrevivência levaram 
homens, mulheres, idosos, crianças a buscar este tipo de trabalho. A maioria que no Brasil sobrevive a 
partir da comercialização dos resíduos recicláveis que interessam à indústria e aos agentes que 
compõem os circuitos que daí se estrutura, desenvolve suas atividades, na maioria dos casos, à 
margem do mercado de trabalho formal, sem nenhum tipo de vínculo empregatício com os 
comerciantes ou as indústrias recicladoras. 

A Associação Brasileira de normas e técnicas (ABNT), em sua NBR 10.004/04, define 
resíduos sólidos como: resíduos no estado sólido e semissólido que resultam de atividades da 
comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de 
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, 
aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 
líquidos cujas particularidades tornem inevitável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 
corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor 
tecnologia disponível.  

Os trabalhadores de recicláveis, ficam expostos a todos os tipos de contaminação presentes 
naquele meio, colocarem em risco sua própria saúde, servem de vetores para a propagação de 
doenças contraídas no contato com esses resíduos. 

As principais patologias, sinais e sintomas que possa ter com o contato com o lixo são: 
Verminoses, infecção intestinal, gripe, leptospirose, dengue, meningite, dor de cabeça, febre, alergias, 
náuseas, dermatose. 
 Da se então, a necessidade de intensificar estudos, pesquisas, procurando uma 
abrangência maior, inclusive atingindo-se a comunidade em geral, através do envolvimento das 
administrações municipais, estatuais e federais, a fim de que todos possam ter acesso a estes 
conhecimentos, num contexto sócio, político e econômico, que abrange aspectos como o espaço 
urbano, o desenvolvimento sustentável, a saúde pública (GONÇALVES, 2001).  

 
 

Procedimentos Metodológicos 
 

O presente artigo sintetiza os resultados de estudos realizados a partir de uma revisão de 
literatura no qual buscamos em livros, banco de dados e outros documentos, elementos que apontem 
o conhecimento estruturação conceitual que dará sustentação ao desenvolvimento da pesquisa. A 
revisão de literatura implica em um conjunto ordenado de procedimentos de busca por soluções, 
atento ao objeto de estudo. (LIMA, MIOTO, 2007) 

O trabalho resultou do processo de levantamento e análise do que já foi publicado sobre o 
tema e o problema de pesquisa escolhido.  

Compreendeu uma análise descritiva acerca dos trabalhadores de recicláveis, sendo 
utilizados para a pesquisa os bancos de dados Gonçalves, Singer, Bortoli, Godoy e outros, e para a 
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busca, os descritores: trabalhadores de recicláveis, gerenciamento de resíduos sólidos, riscos a 
saúde, de forma individual e combinados. 

A pesquisa bibliográfica incluiu artigos originais, artigos de revisão, editoriais, legislação, de 
acordo com os critérios de relevância e abordagem do tema, independentes da data de publicação. 
Os resultados obtidos foram analisados de forma descritiva, e a compilação e observação dos dados 
foram utilizadas para direcionar os riscos a saúde relacionada aos trabalhadores de recicláveis. 

O tema “trabalhadores de recicláveis - risco a Saúde” , apesar de aparentemente técnico, 
está diretamente inserido num contexto sócio, político e econômico, que abrange aspectos como o 
espaço urbano, o desenvolvimento sustentável, a saúde pública (GONÇALVES, 2001) 
 
Os trabalhadores de recicláveis 
 

Os trabalhadores de recicláveis exercem atividade individual ou coletiva, recolhendo material 
que possa ser reaproveitado. A atividade exercida por eles tem sido considerada por Bortoli (2009), 
uma alternativa de geração de trabalho e renda. 

O trabalho informal desenvolvido pelos trabalhadores de recicláveis é o caminho buscado 
para sobrevivência de uma massa cada vez maior de pessoas. Não se deve esquecer, no entanto, 
que o trabalho informal não é passível dos benefícios que recebem os trabalhadores formais e que, 
por isso, esses terão que trabalhar para conseguir sobreviver, ou, viver da misericórdia de outrem. 
Esta deve ser uma das preocupações de todas as instâncias dos governos, seja nas administrações 
municipais, estaduais ou na esfera nacional (GODOY, 2005). 

A participação de catadores na segregação informal do lixo seja nas ruas ou nos vazadouros 
e aterros, é o ponto mais agudo e visível da relação do lixo com a questão social. Trata-se do elo 
perfeito entre o inservível – lixo – e a população marginalizada da sociedade que, no lixo, identifica o 
objeto a ser trabalhado na condução de sua estratégia de sobrevivência. Outra relação delicada 
encontra-se na imagem do profissional que atua diretamente nas atividades operacionais do sistema. 
Embora a relação do profissional com o objeto lixo tenha evoluído nas últimas décadas, o gari ainda 
convive com o estigma gerado pelo lixo de exclusão de um convívio harmônico na sociedade. Em 
outras palavras, a relação social do profissional dessa área se vê abalada pela associação do objeto 
de suas atividades com o inservível, o que o coloca como elemento marginalizado no convívio social 

Já para Barros e Pinto (2008) as iniciativas de economia solidária não seriam apenas uma 
maneira de proteção contra o desemprego, mas também permitiriam uma nova significação da 
autoimagem dos catadores, melhorando a autoestima e resgatando significados do trabalho. Os 
resíduos sólidos adquiriram uma imagem negativa e são comumente associados à miséria, à morte e 
a doença. (VELLOSO, 2008) 

As cooperativas de trabalho têm sido um avanço, pois permitem a mecanização de algumas 
etapas do processo e eliminam, em parte, a necessidade do uso de carrinhos, ao se considerar que o 
material passa a ser coletado pelo poder público (SOUZA, 2005). 

A forma como o lixo é gerado, sua composição, a proporção de seu reaproveitamento e sua 
disposição final são indicadores do desenvolvimento e da cultura de uma sociedade (ZUBEN, 1998). 

 
 
Os resíduos sólidos no Brasil 

 
Se enquadrando em um dos setores do saneamento básico, o gerenciamento dos resíduos 

sólidos não tem merecido a atenção necessária por parte do poder público. Com isso, compromete-
se cada vez mais a saúde da população, bem como se degradam os recursos naturais, como solo e 
os recursos hídricos. A interdependência dos conceitos de meio ambiente, saúde e saneamento é 
hoje bastante evidente, sendo assim necessária a integração das ações desses setores em prol da 
melhoria da qualidade de vida da população brasileira.  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT define "lixo" ou "resíduos sólidos" como 
os"restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou 
descartáveis, podendo-se apresentar no estado sólido, semi sólido ou líquido, desde que não seja 
passível de tratamento convencional". 

De certa forma o lixo é fonte de sustento para diversas famílias. De problema a solução, o lixo 
passa por uma simples mudança de ponto de vista. 

Os resíduos sólidos, o popular “lixo”, configuram um dos grandes problemas que ameaçam a 
vida sobre a Terra. Além de poluir o solo, a água e o ar, também são capazes de oferecer abrigo para 
animais que veiculam doenças diversas. A crescente utilização de produtos descartáveis e o 
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desperdício são fatores que agravam a produção de lixo em todo o mundo, somando-se à produção 
de resíduos gerados durante a sua fabricação, sendo estes resíduos recicláveis ou não. 
(GONÇALVES, 2001) 

Resíduos descartados por grande parte das pessoas podem ser reciclados ou reutilizados, 
evitando-se assim a necessidade de aumento na produção de matérias primas, ou seja, uma fonte de 
poluição e degradação ambiental. O lixo orgânico pode produzir gás combustível e adubo 
(GONÇALVES, 2001)  

A coleta do lixo é o segmento que mais se desenvolveu dentro do sistema de limpeza urbana 
e o que apresenta maior abrangência de atendimento junto à população, ao mesmo tempo em que é 
a atividade do sistema que demanda maior percentual de recursos por parte da municipalidade. Esse 
fato se deve à pressão exercida pela população e pelo comércio para que se execute a coleta com 
regularidade, evitando-se assim o incômodo da convivência com o lixo nas ruas. Contudo, essa 
pressão tem geralmente um efeito seletivo, ou seja, a administração municipal, quando não tem 
meios de oferecer o serviço a toda a população, prioriza os setores comerciais, as unidades de saúde 
e o atendimento à população de renda mais alta. A expansão da cobertura dos serviços raramente 
alcança as áreas realmente carentes, até porque a ausência de infra estrutura viária exige a adoção 
de sistemas alternativos, que apresentam baixa eficiência e, portanto, custo mais elevado. 
 

Conceito, classificação e destinação de Resíduo Sólido  

 

O chamado, "resíduo sólido", significa lixo,  e outras descargas de materiais sólidos, incluindo 
resíduos sólidos de materiais provenientes de operações industriais, comerciais e agrícolas e de 
atividades da comunidade . Qualquer atividade humana produz resíduos.  

 
 Segundo a NBR 10.004/04, os resíduos sólidos são classificados em três categorias: 
 

 Classe I – Perigosos: são os que apresentam riscos ao meio ambiente, se manejados ou 
dispostos de maneira inadequada, ou que apresentam riscos à saúde pública. Esta classe exclui 
os resíduos domésticos, de tratamento de esgoto e da construção civil. 

 Classe II A – Não-Inertes: são os que não se enquadram na classe I ou III, basicamente são os 
resíduos com características próximas aos do rejeito doméstico. 

 Classe II B – Inertes: são os que não possuem nenhum constituinte solubilizado em concentração 
superior aos padrões de potabilidade d’água. Excetuando-se os padrões de aspectos como cor, 
turbidez, odor e sabor. 
 
De acordo com Ferreira, 2000 pode-se classificar o lixo como seco ou molhado, orgânico ou 

inorgânico, como veremos a seguir:  
 

 LIXO SECO é composto pelos papéis, plásticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, 
madeiras, isopor, parafina, cerâmicas, porcelanas, espumas, cortiças e etc.  

 LIXO MOLHADO é aquele composto por restos de comida, alimentos estragados, cascas e 
bagaços de vegetais, etc.  

 LIXO ORGÂNICO é composto por toda matéria orgânica descartada, como os restos de 
alimentos, borra de café, folhas e galhos de árvores, pelos de animais, cabelo humano, papel, 
madeira, tecidos, etc.  

 LIXO INORGÂNICO é composto por matéria inorgânica como os metais e os materiais sintéticos.  
Uma classificação mais detalhada do lixo pode ser feita quanto à sua tipologia, suas 

características físicas, químicas e biológicas. 
 

Quanto à sua tipologia o lixo pode ser de origem urbana e agrícola. 
        

O resíduo urbano pode ser: 
 

 Domiciliar, que é formado pelos resíduos sólidos produzidos pelas atividades residenciais e 
apresenta em torno de 60% de composição orgânica e o restante formado por embalagens 
plásticas, latas, vidros, papéis, etc.  
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 Comercial, varia de acordo com a atividade desenvolvida no estabelecimento de origem. No caso 

de bares, restaurantes e hotéis predomina o lixo de origem orgânica, enquanto os escritórios 
geram lixo onde predomina o papel.  

 Publico, é aquele resultante das atividades de limpeza de vias e logradouros públicos e é 
composto por papéis, terra, folhas, etc. (AMBIENTE BRASIL, 2015) 

      O resíduo agrícola é aquele composto pelos resíduos das atividades agropecuárias. Embalagens 
de adubos, defensivos agrícolas, restos de ração, restos de colheita, estrume, etc.. Atenção especial 
deve ser dada as embalagens de defensivos agrícolas que merecem um tratamento adequado. 
Também o estrume produzido em atividades de criação intensiva deve merecer o devido tratamento 
devido ao grande volume de produção.  
 
Os Lixões 
 

Os lixões constituem uma das formas mais primitivas para destinação final do lixo. Desde os 
primeiros núcleos urbanos, algumas áreas próximas às cidades são destinadas à recepção do lixo 
nelas produzidos e muitas cidades em todo o Brasil ainda dão o mesmo destino para o seu lixo. Todo 
o lixão coletado é transportado para um local afastado e descarregado diretamente no solo, sem 
tratamento algum. (GONÇALVES, 2001).  

Assim, todos os efeitos negativos para a população e para o meio ambiente, vistos 
anteriormente, se manifestarão. Infelizmente, é dessa forma que a maioria das cidades brasileiras 
ainda "trata" os seus resíduos sólidos domiciliares. Os inconvenientes e os riscos dos lixões não são 
poucos. Imensas áreas, a céu aberto, recebem diariamente toneladas de lixo de toda espécie, sem 
qualquer tratamento ou seleção prévia, tornando-se com isto verdadeiros focos de problemas de toda 
ordem. Famílias de baixa renda, que vivem da catação do lixo, passam a conviver com animais 
transmissores de doenças e com o ambiente infectado dos lixões. Algumas aves também encontram 
nestes locais sua fonte de sustento, como no caso dos urubus. Outra importante questão associada 
aos lixões é a degradação do solo onde os resíduos são instalados e o risco de contaminação dos 
lençóis freáticos pelos efluentes produzidos na sua degradação, quando são absorvidos pelo solo. 
Além disso, em condições inadequadas, os lixões podem permitir a contaminação de riachos, rios e 
lagos. Por estas razões os lixões representam uma forma extremamente inadequada de destinação 
do lixo urbano, tornando-se infinitamente superior a adoção dos aterros sanitários como forma de 
destinação final. (GONÇALVES, 2001). 
 
O Aterro Sanitário  
 

De acordo com Gonçalves, (2001), o Aterro Sanitário é um tratamento baseado em técnicas 
sanitárias (impermeabilização do solo/compactação e cobertura diária das células de lixo/coleta e 
tratamento de gases/coleta e tratamento do chorume), e outros procedimentos técnico-operacionais 
responsáveis em evitar os aspectos negativos da deposição final do lixo, ou seja, proliferação de 
ratos e moscas, exalação do mau cheiro, contaminação dos lençóis freáticos, surgimento de doenças 
e o transtorno do visual desolador por um local com toneladas de lixo amontoado. É um método de 
disposição de resíduos sólidos urbanos no solo que visa proteger o meio ambiente e a saúde pública 
favorecendo a segurança da saúde da população. 

Tem grande necessidade de ser associado à coleta seletiva de lixo e à reciclagem, o que 
permitirá que sua vida útil seja bastante prolongada. Entretanto, apesar das vantagens, este método 
enfrenta limitações por causa do crescimento das cidades, associado ao aumento da quantidade de 
lixo produzido. a instalação de Aterros Sanitários deve ser planejada e sempre associada à 
implantação da coleta seletiva e de uma indústria de reciclagem (BAPTISTA 2003).  

As áreas destinadas para implantação de aterros têm uma vida útil limitada e novas áreas são 
cada vez mais difíceis de serem encontradas próximas aos centros urbanos. Critérios e requisitos 
mais aprimorados, para análise, nas aprovações dos Estudos de Impacto Ambiental pelos órgãos de 
controle do meio ambiente, são necessários, além do fato de que os gastos com a operação dos 
aterros se elevam com o seu distanciamento. (GONÇALVES, 2001). 

Para tanto se indica a implantação de áreas verdes, orientadas por profissional gabaritado, 
para evitar erosão do terreno, uma vez que o ambiente é inadequado para grande parte dos vegetais, 
principalmente para aqueles com raízes profundas (GONÇALVES, 2001).  

A implantação de edificações sobre o aterro encerrado  é totalmente desaconselhável, devido 
à baixa capacidade de suporte do terreno e a possibilidade de infiltração dos gases para o interior das 
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edificações. É possível, portanto, concluir que para implantação, operação e encerramento de um 
aterro é necessária a elaboração de planos específicos, com orientação de profissionais 
especializados. (GODOY, 2005) 
 
A Coleta Seletiva  
 

A implantação do processo de coleta seletiva necessita antes passar  por um processo de 
educação que conscientizará o trabalhador das vantagens que podem ser alcançadas pela 
coletividade e pelo município. Como é um ato voluntário, é necessário que o cidadão esteja convicto 
da sua importância, eficácia do sistema como um todo. (IPT, 1995) 
 Faz-se necessário conscientizar os catadores que material reciclável não é lixo, portanto deve 
ser recolhido separadamente, promover ou oferecer condições para que a população possa descartar 
seletivamente os recicláveis diretamente ou através de terceiros, para que as pessoas não se vejam 
obrigadas a acumular estes materiais em suas casas ou escritórios, dispor a municipalidade, quando 
necessário, de centro de triagem para a separação, classificação e armazenamento destes materiais 
para sua futura comercialização, proceder a estudo de mercado para conhecer a viabilidade de 
comercialização dos materiais recicláveis.  
 E por fim, para implantação do processo é necessário também a estruturação de um sistema 
de coleta dos recicláveis, em separado do programado para coleta convencional.   

A coleta de lixo nos centros urbanos é feita por caminhões que obedecem a rotas pré-
estabelecidas, visando atender um conjunto de regiões com eficiência e economia. Para tanto um 
estudo de rotas, número de viagens, número de veículos, capacidade de cada veículo, tempo máximo 
de cada tripulação no trabalho e tempo de coleta deve ser efetuado a fim de se alcançar as metas 
estabelecidas pela administração municipal (GONÇALVES, 2001).  

A coleta seletiva do lixo pressupõe a separação dos materiais recicláveis do restante do lixo, 
que pode ser feita na própria fonte geradora, em centros de triagem ou nas usinas de reciclagem. 
Independente do sistema de disposição final adotado esta prática poderá contribuir para a redução de 
custos.  

Na coleta seletiva o lixo é separado entre  orgânicos que são todo aquele de origem orgânica, 
ou seja, restos de alimentos, folhas, galhos de árvores, cascas de vegetais, etc. Recicláveis que são 
o papel, vidro, metal e plástico e rejeitos que são embalagens de agrotóxicos, lixo de banheiro. (IPT, 
1995) 
  

Materiais mais selecionados pelos trabalhadores com recicláveis 
 

Reciclando prolonga-se a utilidade de recursos naturais, além de reduzir-se o volume de lixo. 
Reduzindo e reutilizando evitara que maior quantidade de produtos se transforme em lixo. Para 
melhor controle do lixo três procedimentos são importantes, reduzir, reutilizar e reciclar. 
(GONÇALVES, 2001). 

Exemplos: 
a) cacos de vidros são usados na fabricação de novos vidros, o que permite a economia de 

energia; 
b) o reaproveitamento do plástico ajuda a poupar petróleo e, portanto, dinheiro; 

c) reciclar papel, além da economia, significa menos árvores derrubadas.  
 
Reduzir 
 
Reduzir o lixo em nossas casas implica em reduzir o consumo de tudo o que não nos é 

realmente necessário. Isto significa rejeitar produtos com embalagens plásticas e isopor, preferindo 
as de papelão, que são recicláveis, que não poluem o ambiente e desperdiçam menos energia. 
(GONÇALVES, 2001) 
 

Reutilizar 
 
Reutilizar significa usar um produto de várias maneiras. Como exemplos: 

a) reutilizar depósitos de plásticos ou vidro para outros fins, como plantar, fazer brinquedos; 
b) reutilizar envelopes, colocando etiquetas adesivas sobre o endereço do remetente e destinatário; 
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c) aproveitar folhas de papel rasuradas para anotar telefones, lembretes, recados; 

d) instituir a Feira de Trocas para reciclar, aproveitando ao máximo os bens de consumo, como: 
roupas, discos, calçados, móveis. (GONÇALVES, 2001) 

 
Reciclar  
 
Reciclar é uma maneira de lidar com o lixo de forma a reduzi lo e reusá-lo. Este processo 

consiste em fazer coisas novas a partir de coisas usadas. A reciclagem reduz o volume do lixo, o que 
contribui para diminuir a poluição e a contaminação, bem como na recuperação natural do meio 
ambiente, assim como economiza os materiais e a energia usada para fabricação de outros produtos. 

Grande parte do que se jogam fora pode e deve ser reciclado, reaproveitando-se assim a 
matéria prima já disponível e processada. Exemplos do que pode ser reciclado em nosso lixo de todo 
dia. (GONÇALVES, 2001) 

De acordo com GONÇALVES, 2001, papel e papelão, plástico, vidros, metais, orgânicos, 
cada recipiente tem uma cor específica:  

Papel e papelão  

Cor do recipiente para depósito: azul 
 A matéria-prima para produção de papel é a celulose, extraída da madeira. Ou seja, fabricar 
papel implica em cortar árvores. Entretanto, de modo geral, qualquer tipo de papel pode ser reciclado, 
o que representa a diminuição do volume de árvores derrubadas e também a economia de energia, 
de água e a redução na geração de poluentes (74% do ar e 35% da água), uma vez que dispensa a 
utilização dos agentes químicos utilizados no cozimento da madeira para fabricação da celulose. 
 Para fabricação de uma tonelada de papel consomem-se 50 árvores em média e 100.000 
litros de água. Para a mesma quantidade de papel reciclado, além de dispensar a derrubada de 
árvores, são necessários apenas 2.000 litros de água. Reciclando economiza-se também energia, 
chegando à uma economia de até 70% do que se consome na fabricação. O processo de reciclagem 
do papel é bastante simples, podendo inclusive se resumir à mistura de papel usado e água. O 
material a ser reciclado é lançado numa centrífuga onde, misturado com água, é transformado numa 
polpa, que em seguida é refinada e filtrada, para depois ser submetida à um sistema de rolos 
compressores que darão consistência às folhas produzidas, que serão posteriormente secadas e 
cortadas. 
 
Plástico  

Cor do recipiente para depósito: vermelho 
 Por não ser biodegradável o plástico leva 100 anos para se decompor na natureza. Produzido 
a partir de petróleo o plástico pode ser totalmente reciclado, transformando-se em matéria prima para 
produção de outros materiais plásticos. O plástico apresenta várias "famílias" que apresentam 
características e aplicações diferentes. Para a reciclagem faz-se necessária a separação do material 
disponível por tipo.  
 Outra observação a ser feita é a sujidade presente no material. O plástico que é misturado ao 
lixo pode estar sujo de materiais diversos, o que compromete a sua qualidade. Portanto a prévia 
separação é bastante recomendada. Alguns produtos resultantes da reciclagem do plástico, em 
função da qualidade, são destinados a utilização menos "nobre", como embalagem de produtos não 
destinados a consumo humano. A reciclagem pode ser feita em instalações bastante simples, 
dispondo apenas de um triturador, de equipamento para fusão e extrusão. Podem ser fabricadas 
embalagens, sacos de lixo, mobiliários, etc.  
 
Vidros  

Cor do recipiente para depósito: verde 
 O vidro na natureza leva mais de 4.000 anos para se decompor, o que demonstra o quanto é 
resistente e durável. Por isto uma das formas de reciclagem das embalagens de vidro está na sua 
reutilização. Garrafas de bebidas e vidros de alimentos podem ser lavadas e esterilizadas para que 
sejam reaproveitados no acondicionamento de produtos alimentícios. Para acondicionamento de 
produtos que não sejam para consumo humano nem sempre a esterilização é necessária. 
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 Já o vidro quebrado, em cacos, pode ser triturado e fundido para a produção de novos 
artefatos de vidro, incorporando a vantagem de serem 100% recicláveis, ou seja, cada quilo de cacos 
de vidro produz um quilo de vidro reciclado.  
 
Metais  

Cor do recipiente para depósito: amarelo 
 A reciclagem de metais é extremamente vantajosa, sob vários aspectos. Reciclando-se os 
metais diminui-se a necessidade da exploração mineral, o que representa economia de recursos 
financeiros e naturais, uma vez que a atividade mineradora sempre degrada o meio ambiente. Poupa-
se também energia e água.  
 O processo de reciclagem consiste basicamente na fusão da sucata metálica para produção 
de matéria prima que será utilizada na produção de chapas, que por sua vez serão utilizadas na 
produção de novos artefatos metálicos.  
 Faz-se necessária a separação dos materiais conforme o metal predominante. No caso de 
aços, também é necessária a separação de acordo com a composição química.  

Os principais metais encontrados no lixo doméstico são o aço, das latas de óleo e conservas, 
e o alumínio, das latas de refrigerantes e cervejas. Na natureza uma lata de aço leva 10 anos para 
ser corroída, enquanto o alumínio leva até 500 anos para ser corroído.  

Cada tonelada de alumínio reciclado economiza a extração de cinco toneladas de bauxita.  
Como vantagens adicionais podem citar a geração de emprego nas atividades de coleta, 

separação e preparação da sucata para reciclagem, além das economias já citadas.  
 

Orgânicos  
Cor do recipiente para depósito: marrom.   
O lixo orgânico pode ser tratado e transformado em humus o que pode ser visto na seção 

específica que trata de compostagem.  
 
Os resíduos sólidos podem muitas vezes conter materiais perigosos, que oferecem sérios 

riscos à saúde humana e ao meio ambiente, como por exemplo:  
 

 baterias de veículos, pilhas e baterias comuns e de celulares; 

 embalagens de produtos químicos, tóxicos e/ou corrosivos; 

 embalagens de produtos inflamáveis e venenosos, como agrotóxicos; 

 lâmpadas fluorescentes; 

 lixo de banheiro; 

 lixo hospitalar; 

 materiais radioativos; 

 restos de remédios, vencidos ou não. 
  

Estes resíduos devem ser acondicionados separadamente e depositados nos aterros 
sanitários em valas especiais, pois liberam produtos que contaminam o meio ambiente, provocando 
riscos para todos os seres vivos. Alguns deles, como os materiais radioativos, devem receber 
tratamentos específicos, regulamentados por leis próprias. . (GONÇALVES, 2001) 
  

Riscos à saúde 

Os resíduos sólidos podem muitas vezes conter materiais perigosos, que oferecem sérios 
riscos à saúde humana e ao meio ambiente. 

A reciclagem como qualquer outra atividade, pode gerar resíduos, cuja quantidade e 
características também vão depender do tipo de reciclagem escolhida. Esses novos resíduos, nem 
sempre são tão ou mais simples que aqueles que foram reciclados. É possível que eles se tornem 
ainda mais agressivo a saúde e ao meio ambiente do que o resíduo que está sendo reciclado.  

É preciso considerar os resíduos gerados pelos materiais reciclados no final de sua vida útil e 
na possibilidade de serem novamente reciclados, fechando-se assim o ciclo. Um parâmetro que 
geralmente é desprezado na avaliação de produtos reciclados é o risco à saúde dos usuários do novo 
material, e dos próprios trabalhadores da indústria recicladora, devido a lixiviação de frações solúveis 
ou até mesmo pela evaporação de frações voláteis.  

Os resíduos muitas vezes são constituídos por elementos perigosos como metais pesados 
(Cádmio, Chumbo) e compostos orgânicos voláteis. Estes materiais mesmo quando inertes nos 
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materiais - após a reciclagem - podem apresentar riscos, pois nem sempre os processos de 
reciclagem garantem a imobilização destes componentes (GODOY, 2005).  

A saúde é definida de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) como estado de 
completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas pela ausência de doença. 
e ainda  saneamento como o controle de todos os fatores físicos do homem, que exercem ou podem 
exercer efeito deletério sobre seu bem estar físico, mental e social. Com isso, é evidente que pela sua 
própria definição o saneamento é indissociável do conceito de saúde. 

A maior parte das doenças transmitidas para o homem é causada por microrganismos, de 
pequenas dimensões que não podem ser observados a olho nu e que têm no meio ambiente uma 
fase de seu ciclo de transmissão. (BARROS, 1995) 

Segundo Neves, (2005) os principais grupos de microrganismos que podem provocar 
doenças no homem são os vírus, bactérias, protozoários e os helmintos.  
Além das doenças de origem biológica, o lixo pode ser também um potencial para a transmissão de 
inúmeras substâncias químicas, capazes de provocar problemas graves para a saúde do homem. 

Para Barros, (1995), várias doenças podem ser transmitidas quando não há coleta e 
disposição adequada do lixo. Como fator indireto, o lixo tem grande importância na transmissão de 
doenças através de vetores que nele encontram alimento, abrigo e condições adequadas para 
proliferação.   

 
Os principais vetores relacionados ao lixo e transmissores de doenças são: ratos, moscas, 

mosquitos, baratas, suínos e aves (BARROS, 1995). 
 

 Ratos: podem transmitir doenças através da mordida, urina, fezes e da pulga que vive em seu 
corpo, causando a peste bubônica, tifo murino e leptospirose. 

 Moscas: transmitem doenças por via mecânica (através das asas, patas e corpo) e através das 
fezes e saliva, causando febre tifóide, salmonelose, cólera, amebíase, disenteria e giardíase. 

 Mosquitos: transmitem doenças através da picada da fêmea, causando a malária, leishmaniose, 
febre amarela, dengue e filariose. 

 Baratas: transmitem doenças por via mecânica (através das asas, patas e corpo) e também pelas 
fezes, causando febre tifóide, cólera e giardíase. 

 Suínos: transmitem doenças pela ingestão de carne contaminada, causando cisticercose, 
toxoplasmose, triquinelose e teníase. 

 Aves: transmitem doenças através das fezes e também podem fazer o transporte de bactérias e 
fungos colhidos no lixo, causando a toxoplasmose e criptococose. 

Deve-se mencionar ainda que alterações na saúde podem ocorrer através de acidentes de 
trabalho ocorridos com trabalhadores com recicláveis que manuseiam o lixo, muitas das vezes sem 
meios de proteção adequados.  
 
Considerações Finais   
 

A miséria que se aprofunda com o desemprego leva alguns trabalhadores a viverem do lixo 
sendo um dos aspectos mais cruéis da sociedade capitalista. Na quase totalidade dos casos os 
catadores trabalham sem qualquer tipo de condição para desenvolverem suas atividades 
aumentando o risco dos mesmos sofrerem acidentes ou se contaminarem com algum tipo de material 
existente no lixo. Com isso os trabalhadores, além de colocarem em risco sua própria saúde, servem 
de vetores para a propagação de doenças contraídas no contato esses resíduos (GONÇALVES, 
2001).  

Para assegurar uma melhor condição no trabalho diário dos trabalhadores, faz-se necessário, 
o trabalho de conscientização com os trabalhadores, observando os hábitos relacionados à coleta, 
assim obtendo as informações necessárias para tal trabalho. 

Em todos os sentidos, esse estudo visa o bem-estar da população, por esta razão deve-se 
orientar e conscientizar os trabalhadores, a usarem equipamentos de proteção e à não armazenar 
resíduos em seus domicílios ou em terrenos baldios, tendo como consequência uma série de 
impactos à saúde pública, gerando diversas patogenias.  

Os resíduos geram problemas de saúde pública pela presença de vetores potencializando, 
assim epidemias de dengue, leptospirose e acidentes com animais peçonhentos. 

As condições básicas de vida a que todos seres humanos têm direito (saúde, segurança, 
trabalho, educação, moradia, etc.), dependem diretamente de um meio ambiente saudável (Johnston, 
1995). 



 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1243 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
 
Referências 

 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Resíduos Sólidos –Classificação. ABNT-NBR-
10004, 2004.  
 
BAPTISTA, S. G. Del. Rozália. O trabalho reciclado: a institucionalização da atividade dos catadores 
de papel no Brasil como estratégia de legitimação e de inclusão social. Mimeo, 2003. 
 
BARROS, V. A., & Pinto, J. B. M. (2008). Reciclagem, trabalho e cidadania. In V. H. Kemp & H. M. 
T. Crivellari (Orgs.), Catadores da Cena Urbana, construção de políticas socioambientais (pp. 65-82). 
Belo Horizonte: Autêntica.  
 
BORTOLI, M. A. (2009). Catadores de recicláveis: a construção de novos sujeitos políticos. Revista 
Katálysis, 12(1), 105-144.  
 
CEMPRE. Compromisso Empresarial Para a Reciclagem. Disponível em: 
http/www.cempre.org.br>. Acesso em: 08 mar. 2017. 
 
Dicionário Sócio ambiental Brasileiro- ambiente Brasil 2 edição 
015http://www.ambientebrasil.com.br/>. Acesso em: 12 mar. 2017. 
 
FEREEIRA A.B.H. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira. 2000 
 
GODOY, T. M. P. de. O espaço da produção solidária dos catadores de materiais recicláveis: 
usos e contradições. Rio Claro, 2005. 
 
GONÇALVES, M. A.. O Trabalho no lixo.  Presidente Prudente, 2001. 
 
IPT/CEMPRE. Lixo Municipal: manual de gerenciamento integrado. Coordenação Niza Silva 
Jardim. et. alli. 1ª ed. São Paulo, 1995, 278 p. 
 
LEITE, V.D. Avaliações dos aspectos Sociais, Econômicos e Ambientais Causados pelo 
Lixão, Campina Grande, 2000. 
 
LIMA,T. C. S. de; MIOTO, R. C. T. Procedimentos metodológicos na construção do 
conhecimento científico: a pesquisa bibliográfica. Rev. Katál. Florianópolis v. 10 n. esp. p. 37-45 
2007. 
 
NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 11° ed. São Paulo: Ed. Atheneu, 2005.  
 
OMS - Organização Mundial de Saúde. Disponível em: <http://www.anvisa.gov.br>. Acesso em: 08 
mar. 2017. 
 
PESSÔA, S. B. Parasitologia Médica. 9º ed. 1973, Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan. 757 p. 
 
SILVA, Â.a M; PINHEIRO, M. S. de F; FRANÇA, M. N.. Guia para normalização de trabalhos 
técnico-científicos: projetos de pesquisa, trabalhos acadêmicos, dissertações e teses. 5.ed. 
Uberlândia: Edufu, 2005. 144 p 
 
SINGER, P. Globalização e desemprego. Diagnóstico e alternativas. 3ª ed. São Paulo: Contexto, 
1999. 
 
SOUZA, J. R. (2005). Possibilidades e limites da associação na estruturação de unidades locais 
de reciclagem: o caso da associação NORA - Novo Osasco Reciclando atitudes- dos trabalhadores 
com Materiais Recicláveis. Dissertação de mestrado não-publicada, Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais Aplicadas, Universidade do Vale dos Sinos, 214pp.  
 



 

 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1244 

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

             V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                        UFGD - 2017 

 
VELLOSO, M. P. (2005). Os catadores de lixo e o processo de emancipação social. Ciência e Saúde 
Coletiva, 10, 49-61.  
VERONESI.- Doenças Infecciosas e Parasitárias. 6º ed. 1976, Rio de Janeiro: Ed. Guanabara 
Koogan. 787 p. 
 
ZUBEN, F. von. Meio ambiente, cidadania e educação. São Paulo: Tetra Pak, 1998. 101p. 
INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. Lixo Municipal: Manual de Gerenciamento 
Integrado. 2° ed. São Paulo, 2000. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1245 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                   UFGD - 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEÇÃO DE  

PÔSTERES 

 

 

 

 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1246 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                   UFGD - 2017 

 
 

A GEOGRAFIA DA SAÚDE: CONSIDERAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO NO 
BAIRRO MANGUINHA EM FLORIANO (PI) 

 
GEOGRAPHY OF HEALTH: CONSIDERATIONS ABOUT A SPACE ORGANIZATION IN THE 

MANGUINHA NEIGHBORHOOD IN FLORIANO (PI) 
 

Wanderson Benigno dos Santos 
dynho-wand@hotmail.com 

Universidade Estadual do Piauí – UESPI 
 

Fábio José de Carvalho Leão 
geofabio@hotmail.com 

Universidade Federal do Piauí - UFPI 
 

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 
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                                 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/


 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1281 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                   UFGD - 2017 

 
 

 
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.  
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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). 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1328 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                   UFGD - 2017 

 
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 

B 

C 
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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. 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1372 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
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. 
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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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1399 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
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):  
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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 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1426 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 

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). 

 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1442 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
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. 
 
 
 
 

mailto:lcocenas@uol.com.br


    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1453 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
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 

mailto:gvasconcelodasilva@gmail.com
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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.  

 

 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1487 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
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. 
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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 
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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. 
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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.  



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1532 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
   

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 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1533 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
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 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1554 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
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 
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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.  

 



    
 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1569 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                       UFGD - 2017 

 
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 
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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.  
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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/> 
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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-



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1629 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                  UFGD - 2017 

 
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. 

 
 
 
 

                                                           
240

 Apoio através da modalidade: Edital do programa de Extensão Universitária (PROEXT/MEC – 2014, com 

registro SIEX Nº: 12645/2015. 
241 

Edital FAPEMIG 07/2013 projeto de extensão em interface com pesquisa - projeto (CHE - APQ-02914-13). 
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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 
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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 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1642 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                  UFGD - 2017 

 

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 
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 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 

                                                           
243

 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 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1651 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                  UFGD - 2017 

 

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. 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1696 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                  UFGD - 2017 

 

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: 
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“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 



 

Anais do VIII GeoSaúde 

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

   1712 

 

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

            V Fórum Internacional de Geografia da Saúde                  UFGD - 2017 

 

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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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. 

mailto:flabiogon@yahoo.com.br
mailto:anapavim@gmail.com
mailto:donizeteufg@gmail.com
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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). 
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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. 
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 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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