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Resumo 
 

Os processos degradatórios pelos quais o meio ambiente tem passado tem tido sérios reflexos 

na saúde coletiva principalmente da população de baixa renda. Esta por não possuir maiores 

recursos se vê obrigada a ocupar locais inadequados a moradia expondo-se a riscos como 

desabamentos, alagamentos ou contaminação por meio de agentes transmissores de doenças 

presentes geralmente em locais de habitação sub-normal. A ocupação de locais inadequados 

pela população pobre no Brasil é bastante antiga. Algumas referências bibliográficas trazem 

que com a chegada da família real no Brasil, fez com que parte da população fosse realocada, 

a fim de melhor instala-la.  Com as modificações ocorridas no campo que culminaram em um 

adensamento urbano, bem como outras mudanças ocorridas ao longo do tempo, a população 

pobre foi obrigada a se deslocar cada vez mais para as regiões periféricas dos grandes centros 

e ocupar locais com pouca ou nenhuma infra-estrutura. Esta falta de condições fez com que o 

meio ambiente ficasse comprometido e a população ficasse cada vez mais exposta às doenças 

decorrentes destes processos. Levando-se todos estes fatores em consideração foi proposto um 

estudo de caso em um bairro da cidade de Juiz de Fora-MG, onde a proximidade da 

população com um córrego e, seu freqüente alagamento no período de chuva, tem trazido 

danos não só econômicos, mas também à saúde da população. Para a realização deste 

trabalho, foi feito inicialmente um levantamento bibliográfico que constou de livros, revistas, 

artigos científicos, mapas disponibilizados no plano diretor da cidade além de páginas de 

Internet de relevância científica.  Foram feitas ainda visitas a campo onde foram realizadas 

entrevistas orais com os moradores, além de registradas fotografias que farão parte de um 

banco de fotos para uma posterior utilização. Ao término do trabalho, observou-se que a falta 

de conscientização da população em relação a maneira como esta deve interagir com o meio 

no qual se insere é um dos principais responsáveis por muitos dos problemas identificados. A 

presença de animais transmissores de doenças é causada muitas vezes por atitudes da 

comunidade local. A falta de infra-estrutura e de interesse político é outro agravante para os 

problemas identificados na área em estudo. A junção de todos estes fatores tem contribuído 

para uma baixa qualidade na saúde da população onde podem ser observadas algumas 

doenças típicas de locais onde a infra-estrutura se faz ausente ou ineficiente.  
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Abstract 
 

The degradation processes which the environment has passed through had serious 

consequences in the collective health mainly for the poor population. These people generally 

live in inadequate places exposing themselves for risks as landslides, overflows or 

contamination by transmitting agents of illnesses. These agents  generally live in places of 

sub-normal habitation. The occupation of inadequate places for the poor population in Brazil 

is sufficiently old. Some bibliographical references bring that with the arrival of the real 

family in Brazil, some people was relocated to better install the real family. With the 

modifications in the field that culminated in an urban adensament, the poor population was 

obliged to dislocate  itself  for the peripheral regions with  a little or without infrastructure. 

This lack of conditions did as that the environment was engaged and the population stayed 

displayed the illnesses decurrent of these processes. Considering all these factors case`s study 

was done a in a quarter of the Juiz de Fora city, where was testified  that the proximity of the 

people with a stream and the frequent overflow in the rain period has brought social and 

economic damages for them. A bibliographical survey was done for the accomplishment of 

this work and were utilizated books, scientific magazines, articles, maps and pages of Internet 

of scientific relevance. Field visits were made, where was mad a verbal research and 

registered photographs which will be in a photos bank. To the ending, it was evidenced that 

the most of problems observed in this quarter results of the bad  relation between the 

population and the environment. The presence of agents of illnesses often is caused  by the 

attitudes of the community. The deficient  infrastructure  and the lack of interest politic are 

responsible for the aggravation of the problems. All these factors has contributed for a low 

quality in the health`s population. 
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