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RESUMO  

Montes Claros - MG, cidade situada no norte do Estado de Minas Gerais, nas 
últimas décadas vem se deparando com graves problemas relacionados ao rápido 
crescimento populacional, que, associada à precária infra-estrutura existente nas 
áreas em expansão, contribui para criar um quadro crítico no que se refere à 
doenças relacionadas a falta ou ineficiência de saneamento básico. Dessa forma, 
este artigo objetivou conhecer as áreas de ocorrência da doença diarréica aguda 
nessa cidade, avaliando as condições de saneamento básico das áreas de maior 
ocorrência. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica e levantamento 
documental, entrevistas e observação in loco. A partir das abordagens realizadas 
conclui-se que a ocorrência da doença diarréica aguda em Montes Claros está 
associada à rápida expansão urbana da cidade nas últimas décadas e à falta de 
políticas públicas específicas para essas áreas em expansão, principalmente em 
relação à infra-estrutura de saneamento básico. 
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INTRODUÇÃO   

As transformações que vêm ocorrendo no meio ambiente, notadamente nas últimas 
décadas impõem a sociedade desafios até então desconhecidos, uma vez que os recursos 
naturais de uso comum se apresentam com suas disponibilidades ameaçadas pela 
escassez, ou pela deterioração da sua qualidade. O relatório da Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO 92) aponta que é imprescindível um 
melhor gerenciamento desses recursos para que atenda às necessidades do presente, não 
comprometendo o uso das gerações futuras. Entretanto o que se percebe é o uso 
indiscriminado desses recursos, sem a devida preocupação. 

Vale ressaltar que estudos têm demonstrado que entre os grandes desafios a serem 
enfrentados pelas futuras gerações é a disponibilidade de água de boa qualidade para 
consumo humano e para produção de alimentos. Observa-se que os problemas de 
esgotamento e de contaminação dos mananciais de abastecimento humano agravam com o 
adensamento populacional, que ao provocar o aumento do volume de dejetos, diminui a 
capacidade que a água tem de oxidar e diluir tais dejetos, apresentando risco sanitário à 
população.Na Conferência de Mar Del Plata, realizada em 1977, o período de 1981 a 1990 - 
foi declarada como “A década Internacional do Abastecimento de Água e Saneamento”, 
época em que foram estabelecidas metas pelos países membros da Organização das 
Nações Unidas – ONU, de proporcionar até 1990 “abastecimento adequado de água segura 
e saneamento apropriado para todos”, uma vez que "todos os povos, quaisquer que sejam 
seu estágio de desenvolvimento e suas condições sociais e econômicas, têm direito ao 
acesso à água potável em quantidade e qualidade à altura de suas necessidades básicas".  

No entanto, como afirma Hespanhol (2006), desde o início, estava claro que os países em 
desenvolvimento seriam incapazes de atingir tal meta nesse determinado período, o que se 
confirma na atualidade, constatando-se que muitas décadas ainda serão necessárias para 
minimizar os déficits de abastecimento de água e saneamento. 

                                                   
1
 Resultado de Pesquisa de Mestrado, sob a orientação do Prof. Dr. Marcos Bernardino de Carvalho. 

Apresentação em painél 
Eixo 2. Monitoramento e vigilância em saúde - 2.5. Utilização de SIG e difusão espacial de doenças 
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Conforme consta no Relatório Mundial para o Desenvolvimento (2006, p. 5), “(...) Londres, 
Nova Iorque e Paris eram focos de doenças infecto-contagiosas (...)”. “As taxas de 
mortalidade infantil eram tão elevadas como o são agora em grande parte da África 
subsariana”. Porém, na atualidade, esses países são referências mundiais em 
desenvolvimento humano e qualidade de vida, devido progressos na melhoria das 
condições de saneamento. No entanto, esse fato parece não servir como referência ao 
poder público mundial, uma vez que os investimentos em saneamento são incipientes em 
relação à demanda. 

Alguns momentos históricos devem ser enfatizados como avanços ocorridos nessa direção. 
Entre eles, a Conferência sobre Desenvolvimento e Ambiente – CNUMAD/92, ocorrida no 
Rio de Janeiro em 1992, que merece destaque, pois trouxe como principal resultado as 
bases da Agenda 21, que disponibiliza alguns capítulos na abordagem da questão da água, 
saneamento e saúde. Assim voltam à tona com mais vigor as discussões em torno da 
urgência de se recuperarem os recursos naturais, especialmente os cursos d’água. 

Na Agenda 21, no capítulo 18 – “Proteção da qualidade e do abastecimento dos recursos 
hídricos: aplicação de critérios integrados no desenvolvimento, manejo e uso dos recursos 
hídricos”. Entre as abordagens feitas, são ressaltadas a importância vital da água , a 
escassez generalizada, a destruição gradual e o agravamento da poluição dos recursos 
hídricos em muitas regiões do mundo e a necessidade de garantir a oferta adequada e de 
boa qualidade para toda a população do planeta, preservando também as “funções 
hidrológicas, biológicas e químicas dos ecossistemas, adaptando as atividades humanas 
aos limites da capacidade da natureza e combatendo vetores de moléstias relacionadas 
com a água”. 

Na área programática D - Abastecimento de água potável e saneamento – a Agenda 21 
aponta que a oferta de água segura, bem como o saneamento ambiental são essenciais 
para a proteção do meio ambiente, implicando a melhoria da saúde e mitigação da pobreza. 
Consta ainda nessa área programática que a estimativa é de que “80 por cento de todas as 
moléstias e mais de um terço dos óbitos dos países em desenvolvimento sejam causados 
pelo consumo de água contaminada”. É destacado também que “em média, até um décimo 
do tempo produtivo de cada pessoa se perde devido a doenças relacionadas com a água”. 
Além de os custos do uso da água imprópria e do mau saneamento serem cobrados, 
ceifando milhares de vidas, há vários outros entraves. É visível a total ausência do Estado 
diante dessa situação, mostrada também em relatórios desenvolvidos por várias 
organizações como Organização das Nações Unidas (ONU), Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BIRD), Organização das Nações unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO), Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), entre outros.  Esses relatórios 
apresentam os dados da dimensão dos problemas que ocorrem no mundo decorrente da 
falta ou ineficiência do serviço de saneamento, ainda assim, o “mundo” continua indiferente 
a essa problemática. 

Ratificando essa abordagem destacam-se na íntegra alguns dos custos para o 
desenvolvimento humano, que constam no Relatório Mundial para o Desenvolvimento 
(2006, p. 5-6):  

 Cerca de 1,8 milhões de mortes de crianças por ano causadas por diarréia (4.900 
mortes por dia), ou seja, uma população menor de cinco anos de dimensão 
equivalente à existente em Nova Iorque e Londres combinadas. Em conjunto, a água 
e o mau saneamento constituem a segunda maior causa mundial de morte infantil. 
As mortes por diarréia em 2004 foram seis vezes mais numerosas do que a média 
anual de mortes em conflitos armados nos anos 90. 

 A perda de 443 milhões de dias escolares por ano devido a doenças relacionadas 
com a água. 
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 Perto de metade do total de pessoas dos países em desenvolvimento sofrem, em 
determinada altura, de um problema de saúde causado pela falta de acesso à água 
e saneamento. 

 Milhões de mulheres passam várias horas por dia a recolher água. 

 Ciclos de vida de desfavorecimento afetam milhões de pessoas, com as doenças e 
as oportunidades de educação perdidas na infância resultando em pobreza na vida 
adulta. 

No Brasil, a partir da década de 1980 com os processos de tratamento da água, 
especialmente a cloração, juntamente com o desenvolvimento de novas tecnologias, houve 
redução nos efeitos danosos de doenças como disenteria, hepatites A, dengue, febre 
amarela, esquistossomose, entre outras. Entretanto observa-se que nas áreas onde a 
Gestão do saneamento é deficiente e o poder aquisitivo da população é mais baixo, ainda 
prevalecem altos índices dessas doenças. 

No caso de Montes Claros - MG, cidade situada no norte do Estado de Minas Gerais, vem 
se deparando com graves problemas relacionados à escassez quantitativa e qualitativa de 
suas águas. Esses problemas são decorrentes do aumento da quantidade de lixo e dejetos 
humanos, provenientes do grande crescimento populacional das últimas décadas, que, 
associada à precária infra-estrutura existente nas áreas em expansão, contribui para criar 
um quadro crítico no que se refere ao uso da água. 

Dessa forma, este artigo objetivou conhecer as áreas de ocorrência da doença diarréica 
água nessa cidade, avaliando as condições de saneamento básico das áreas de maior 
ocorrência. Para tanto realizou-se pesquisa bibliográfica e levantamento documental, 
utilizando como fontes o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Fundação 
Osvaldo Cruz – Fiocruz, Centro de Zoonoses de Montes Claros, Companhia de Saneamento 
de Minas Gerais – COPASA, Secretaria Municipal de Saúde - SMS, entre outros. Para 
conhecer as áreas de ocorrência da doença foi solicitada à Secretaria Municipal de Saúde 
informações que constam no banco de dados do Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação – SINAN que é alimentado, principalmente, pela notificação de casos de 
doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória. 
Depois de conhecidas as áreas de maior incidência da doença, a área foi mapeada, 
utilizando os dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, os quais foram 
espacializados com o auxílio do software arcview gis 3.2 e ligados aos respectivos bairros a 
partir da base cartográfica georreferenciada pela Prefeitura Municipal de Montes Claros - 
Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação Estratégica - Divisão de Informações 
Geográficas - SEPLAN.; posteriormente foi realizado trabalho de campo nesses bairros, 
momento em que foram entrevistadas suas lideranças. Foram entrevistados também 
representantes de órgãos responsáveis pelo saneamento básico de Montes Claros. 

A partir das abordagens realizadas conclui-se que a ocorrência da doença diarréica aguda 
em Montes Claros está associada à rápida expansão urbana da cidade nas últimas décadas 
e à falta de políticas públicas específicas para essas áreas em expansão, principalmente em 
relação à infra-estrutura de saneamento básico. 

Nesse contexto a espacialização da diarréia em Montes Claros torna-se relevante já que 
desencadeará um processo de comunicação no qual poderá subsidiar políticas públicas na 
Gestão de Saneamento, podendo minimizar os impactos negativos dessa doença na cidade.  

Algumas considerações sobre a expansão urbana de Montes Claros 

O município de Montes Claros (Mapa 01) 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. O 
município 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 possui 97 km², tendo como marco as coordenadas 
latitude 16 43' 41"S e longitude 43 51' 54" W. 



II INTERNATIONAL CONGRESS OF GEOGRAPHY HEALTH 

IV Simpósio Nacional de Geografia da Saúde 

 

1296 
Geosaúde, 30 de novembro a 03 de dezembro de 2009                                                                                   

 

 

 

                 Mapa 1 - Localização de Montes Claros na Mesorregião Norte Mineira 

Fonte: SEPLA, 2005. Org.: Magalhães, 2008 

O crescimento da cidade, que antes ocorria de forma lenta, acelera-se a partir de 1970 
ocorrendo uma expansão urbana acentuada. Leite e Pereira (2003, p. 03) observam que “O 
processo de ocupação da cidade, até essa década, seguia o padrão centro-periferia, 
denotando um espaço dual, com as elites residindo na área central, que centralizava 
também o emprego, e os pobres ocupando a periferia desprovida de infra-estrutura”. Ainda 
que mudanças tenham ocorrido em relação a esse padrão de ocupação, quando a elite 
passa a deslocar-se para as áreas periféricas em busca de ar menos poluído, menos 
barulho, trânsito menos tumultuado, enfim onde possam desfrutar de amenidades que já 
não possuem na área central, a situação dos pobres continua sem grandes alterações, pois 
as áreas ocupadas por essa população continuam sem as infra-estruturas necessárias para 
uma boa qualidade de vida. 

Situação que se agrava com a dependência que os municípios norte mineiros têm em 
relação a Montes Claros, pois todos dependem direta ou indiretamente dessa cidade, seja 
na área de educação, de saúde, ou mesmo para realizar transações comerciais ou de outros 
serviços, uma vez que Montes Claros é a cidade que oferece melhores condições para esse 
fim. Pereira (2007, p. 277) salienta que: 

Montes Claros surge como um centro regional que comanda as áreas do seu 
entorno e os municípios com menor diversidade de funções. Abriga fluxos regulares 
de mercadorias, pessoas, informação, interagindo com a capital estadual (que a 
polariza) e com municípios vizinhos. 

Observa-se que apesar da cidade apresentar um desenvolvimento bastante significativo em 
diversas áreas, como saúde, educação e transporte, trouxe também os problemas próprios 
das grandes cidades, o intenso fluxo de pessoas modificou sua estrutura, forçando a 
expansão urbana para áreas impróprias, causando problemas desagregadores desse 
espaço. Leite (2003, p. 83-84) afirma que “A maneira de ocupação e expansão urbana não 
condizente com os aspectos físicos, e até mesmo, a falta de um planejamento para atender 
à crescente demanda demográfica, geraram graves problemas sócio-ambientais [...]”, em 
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função disso a cidade hoje se encontra com graves problemas de moradia, ocorrendo a 
proliferação de favelas, alto índice de desemprego e violência.  

Desse modo, há a necessidade de desenvolvimento de novas formas de uso do espaço 
montesclarense, o que inclui a ampliação das infra-estruturas de saúde, educação, 
transporte e saneamento. 

Todavia, as políticas públicas direcionadas para o setor de saneamento em Montes Claros, 
ao longo dos anos, não foram satisfatórias, e a inoperância do poder público local tem 
acarretado diversos problemas de ordem social, pois a oferta de serviços permanece 
insuficiente até os dias atuais, acarretando problemas como a ocorrência de alto índice de 
diarréia na cidade.  

Uma caracterização da Doença Diarréia Aguda em Montes Claros 

De acordo com o Ministério da Saúde – MS (1993), “Diarréia aguda é uma doença 
caracterizada pela perda de água e eletrólitos, que resulta no aumento do volume e da 
freqüência das evacuações e diminuição da consistência das fezes, apresentando algumas 
vezes muco e sangue (disenteria)”. Freqüentemente, é acompanhada de febre, dor 
abdominal e vômito, sendo que em alguns casos ocorre presença de muco e sangue. Sua 
duração é de 2 a 14 dias, tendo variações das formas que podem ser leves ou graves. 

A principal estratégia para a redução da morbimortalidade por doenças diarréicas agudas é 
a prevenção e/ou tratamento da desidratação, manutenção da alimentação durante e após o 
episódio diarréico e uso de medicamentos adequadamente. 

Segundo dados da Fiocruz (2008), a diarréia é importante causa de morbimortalidade no 
Brasil e em países subdesenvolvidos, sendo que suas complicações e causas de mortes 
mais importantes estão relacionadas a desnutrição e desidratação. A incidência é elevada e 
acomete principalmente crianças e particularmente áreas com precárias condições de 
saneamento. O reservatório, modo de transmissão e período de incubação são específicos 
para cada agente etiológico. 

Pereira e Cabral (2008, p. 225) apontam que:  

A despeito do progresso na redução da taxa de mortalidade infantil (TMI), em todas 
as Regiões do Brasil, ainda persistem grandes diferenças inter-regionais. No ano de 
1998, a Região Sul apresentava a menor TMI em média de 22,4 por 1.000 NV, 
seguida pela Região Sudeste, em 24,8 por 1.000 NV, e logo depois pelo Centro-
Oeste, com 25,1 por 1.000 NV, ficando as Regiões Norte e, principalmente, o 
Nordeste com as maiores taxas, com uma média de 35,2 e 57,9 por 1.000 NV, 
respectivamente. 

As autoras afirmam ainda que, no Brasil, a Doença Diarréica Aguda - DDA está em terceiro 
lugar entre as causas de morbidade infantil em crianças menores de 5 anos, com 30% dos 
casos por 1.000 NV. 

O município de Montes Claros, conforme Gráfico 01, em 2000 não apresenta óbitos por 
diarréia, enquanto no Estado de Minas a taxa é de 12.1 a cada 100.000 habitantes. Em 
relação à taxa de morte por diarréia em Montes Claros ser 0,0 nesse ano, ressalta-se que 
nesse período a notificação dessa doença não era compulsória, dificultando o 
monitoramento da doença no município. Em 2001 a taxa para Montes Claros é de 3.3 e de 
Minas Gerais é 8.7. Em 2002, a taxa de Montes Claros se mantém, enquanto ocorre uma 
queda na taxa de Minas Gerais. Estudos apontaram que, em 2003, tanto o Estado quanto o 
município apresentam quedas, que se acentuam em 2004, sendo que o município de 
Montes Claros apresenta taxa 0.0, entretanto em 2005 o município apresenta uma taxa de 
3.1 a cada grupo de 100.000 e o Estado 5.6.  
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Gráfico 1 - Taxa de mortalidade por diarréia em menores de 5 anos em  
Montes Claros – 2000/2005 

Fonte: Fiocruz (2008) 

Na cidade de Montes Claros no ano de 2007 foram notificados 2.456 casos de DDA. 
Verificou-se que entre as crianças e os idosos ocorreu a maior quantidade de casos da 
doença, pois na faixa etária de 1 a 5 anos ocorreram 651 casos, e na de 60 anos e mais 
houve 325 casos. Conforme apresenta o Mapa 02, os bairros de maior ocorrência da DDA 
são os bairros São Judas Tadeu com 11,36%, ou seja, 279 casos notificados, Delfino 
Magalhães com 269 (11%), Maracanã com 8%, se referindo a 189 casos, Lourdes com 181 
e Cidade Industrial com 175, com respectivamente 7,37% e 7,13% de casos da doença. Os 
bairros Jardim Eldorado, Esplanada, Major Prates e outros também apresentaram 
quantidades elevadas de casos.  
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                 Mapa 2 - Doenças Diarréicas Agudas em Montes Claros – 2007 

Observa-se que em todos os bairros onde foi detectado grande quantidade dessa doença, 
foi percebido fatores que explicam esses números, pois verificou-se esgotos correndo a céu 
aberto, grande quantidade de água empoçada em quintais de domicílios após o 
transbordamento de rios, crianças brincando nessas águas e animais domésticos 
transitando juntamente com essas crianças.  

Caracterização das condições de saneamento básico nos bairros de maior 
concentração da DDA 

Entre os bairros analisados, o Cidade Industrial que teve ocorrência de 175 casos de 
diarréia, foi um dos bairros em que se detectou a maior quantidade de problemas 
relacionados à infra-estrutura de saneamento básico. 

A Presidente da Associação de Moradores deste bairro, informa que há água tratada em 
todo o bairro e canalização de esgoto em quase todo o bairro, apenas uma pequena área 
não possui canalização para esgoto, entretanto vários domicílios não usam a rede geral, 
utilizando fossas sépticas que constantemente transbordam, escorrendo dejetos pelas ruas, 
causando grande desconforto à população local, informa ainda que isso ocorre 
principalmente no período das chuvas. Este bairro é cercado por cursos d’água que, em sua 
maioria, são contaminados com esgotos, a exemplo do rio Vieira que, no período das 
chuvas, transborda, invadindo até um metro casas das ruas 37, 43, 44 e 45. Nas Figuras 01 
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e 02 respectivamente, pode ser observada água empoçada e lixo bem próximos às casas 
após o transbordamento do rio. A explicação da Presidente da Associação para tal fato é 
que, devido a declividade em parte do terreno, as águas escoam e ao encontrar partes mais 
altas empoçam, não havendo mecanismos de escoamento, somente algumas semanas 
depois essas águas secam, quanto ao lixo acumulado próximo às casas, ela afirma que 
apesar de o bairro possuir coleta de lixo três vezes por semana, a população local tem o 
“costume” de jogar o lixo em lotes vagos e debaixo da torre da CEMIG; com as chuvas esse 
lixo é carreado e jogado nos rios. A presidente da Associação informa ainda que a 
população local utiliza a água desses rios como lazer. 

 

                    Figura 01 - Água Empoçada no quintal de domicílio no Bairro Cidade Industrial após 
transbordamento do rio Vieira 

                              Fonte: Magalhães, 2008 

 

                            Figura 02 - Lixo próximo a domicílio no bairro Cidade Industrial 

                            Fonte: Magalhães, 2008 

O bairro São Judas Tadeu, com 279 casos de diarréia, também possui alguma áreas 
caóticas em relação ao saneamento básico como, por exemplo, a rua Pablo Leal Coutinho, 
que à primeira vista mais parece um local de despejo de lixo e esgoto e em nada parece 
uma rua, até bastante transitável, conforme é apresentado na Figura 03. Uma parte da rua é 
sem pavimentação e ao lado dela passa um canal feito pela Prefeitura para recolher águas 
pluviais, no entanto os moradores ligaram nesse canal os seus esgotos e estes escorrem a 
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céu aberto por todo o trajeto até desaguar no rio Bicano. O Ex-Presidente da Associação 
deste bairro, informa que, quando chove, as casas próximas ao canal são invadidas pelas 
águas que transbordam, levando esgoto e lixo para dentro dessas casas. O presidente 
afirma que há 22 anos a população convive com essa situação e que, por mais que seja 
solicitada da Prefeitura uma solução para esse problema, nada foi feito. Aliada ao descaso 
dos órgãos públicos está a falta de conscientização das pessoas que jogam lixo no local, 
pois de acordo com o agente de combate às endemias do Centro de Zoonoses, 
recentemente a área foi toda limpa por uma empresa que está construindo um condomínio 
próximo ao local, no entanto em uma semana a área estava coberta de lixo novamente.  

          

      Figura 03 - Esgoto e lixo em canal de águas pluviais no bairro São Judas Tadeu 

Fonte: Magalhães, 2008 

Outra situação verificada foi uma cisterna velha dentro de uma escola infantil, que é utilizada 
como fossa séptica por uma residência vizinha. Segundo funcionários da escola, a cisterna 
transborda constantemente derramando esgoto para dentro da escola, forçando as crianças 
a conviver em meio aos dejetos há anos e, ainda que tenha solicitado aos órgãos 
competentes a solução do problema, nada foi resolvido. 

O bairro Maracanã com 189 casos de diarréia possui água canalizada e rede de esgoto em 
todo o bairro e coleta de lixo três vezes por semana, entretanto, de acordo com o Presidente 
da Associação, o grande problema do bairro é a quantidade de lotes vagos que são 
utilizados como despejo de lixo. O presidente afirma ainda que, por mais que tenha feito 
trabalhos de sensibilização como placas indicativas de não jogar lixo nos lotes, gravação de 
fitas na tentativa de sensibilizar a população quanto à importância de se manter o bairro 
limpo, de nada adiantou. 

Quanto aos órgãos responsáveis pelo saneamento de Montes Claros, foram entrevistados o 
Presidente do Instituto Municipal de Desenvolvimento, funcionários do Centro de Zoonoses 
e da Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA. 

Em entrevista, um funcionário da COPASA destaca que é possível que a grande ocorrência 
de doenças de veiculação hídrica na cidade de Montes Claros em determinadas áreas 
esteja ligada às condições socioeconômicas, sanitárias ou culturais dos moradores, 
principalmente pelo fato de utilizarem esgotos clandestinos, não utilizando o descarte dos 
esgotos pela rede geral, situação que já vem sendo trabalhada pela empresa no sentido de 
detectar os esgotos clandestinos e diminuir o número de domicílios que utilizam outras vias 
de descarte de esgoto que não a oferecida pela COPASA. 
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Considerações Finais 

O advento da sociedade urbano-industrial, associado ao modelo econômico vigente acirra 
as desigualdades socioeconômicas, aumentando a segregação espacial. Situação agravada 
pela degradação dos ecossistemas terrestres, que transformam as condições do estado dos 
recursos ambientais (água, ar, solo e biodiversidade), refletindo significativamente na saúde 
e qualidade de vida da população. Entende-se que nos espaços das cidades, principalmente 
nas áreas em que a estrutura de saneamento básico é deficiente, isso vai ocorrer com mais 
intensidade. 

Nesse contexto, observa-se que os principais problemas que vêm ocorrendo na 
contemporaneidade estão relacionados à expansão urbana ocorrida nas últimas décadas e 
à falta de habilidade do poder público em resolver problemas decorrentes dessa expansão, 
como, por exemplo, questões relacionadas à conservação dos corpos d’água. A destinação 
dos esgotos sanitários urbanos consiste em grande desafio para a sociedade em geral, pois 
sabe-se que em grande parte das regiões onde se situam os extratos socioeconômicos mais 
baixos ainda prevalecem sistemas de descarte de esgoto bastante incipientes. Outro fator 
que deve ser levado em consideração é a falta de tratamento dos esgotos, que na maioria 
das vezes são lançados in natura nos corpos d’água, consistindo em um grande problema 
para a saúde pública, já que, entre os graves problemas causados pela falta ou ineficiência 
de saneamento, está a ocorrência de doenças de veiculação hídrica, que têm afetado uma 
grande parcela da população mundial. 

Quanto à ocorrência da doença diarréica aguda em Montes Claros no ano de 2007, 
destacaram-se os bairros Cidade Industrial, Jardim Eldorado, Maracanã, Major Prates, São 
Judas Tadeu, Esplanada, Vila Anália. Verificou-se em trabalho de campo que em grande 
parte das áreas analisadas são oferecidas água tratada, rede coletora de esgoto e coleta de 
lixo. Contudo verificou-se que toda a área tem problemas relacionados à deficiência do 
saneamento básico. O maior problema verificado em relação à diarréia nesses bairros foi o 
transbordamento de rios levando lama, esgoto e lixo para dentro das casas. Após as águas 
voltarem ao seu leito, ocorrem áreas com água empoçada e muito lixo retido bem próximo 
às casas. As inundações aumentam os riscos de doenças infecciosas transmitidas por água 
contaminada através do contato ou ingestão. Isso pode explicar a grande incidência de 
diarréia nesses bairros, pois em praticamente todos aqueles onde foi verificada a ocorrência 
de diarréia há um rio contornando, próximo ou cortando o bairro. 

Em relação ao esgotamento sanitário, verificou-se que em quase todos os bairros com alto 
índice da doença existe rede coletora de esgoto, entretanto nem todos os domicílios estão 
ligados a essa rede, sendo assim podem ser observados esgotos transbordando a céu 
aberto e derramando pelas ruas, principalmente em época de chuva, certamente esse fato 
tem contribuído também para explicar a ocorrência de doença diarréica aguda. 

Dessa forma entende-se que somente a partir do empenho do poder público, através de 
planejamento, financiamento e implementação dos serviços de saneamento básico, e 
também com a participação de toda a sociedade montesclarense em se conscientizar da 
importância desse saneamento para a melhoria de sua qualidade de vida, haverá 
possibilidade de promoção da saúde ambiental dessa cidade, resultando na minimização 
dos efeitos adversos da doença diarréica aguda na população de Montes Claros. 
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