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RESUMO 

O texto traz a abordagem da Saúde Coletiva associada às geotecnologias 
emergentes e bases de dados convencionais para elucidar processos de 
adoecimento em localidades da mesorregião nordeste do estado do Pará, situadas 
em diferentes contextos ambientalmente frágeis. As áreas têm influência flúvio 
marinha, colonização tradicional e têm sido impactadas por fluxos de 
recolonização, desde meados do Século XX. Leishmaniose visceral americana 
(LVA), malária, leptospirose e doença de Chagas (DC) são agravos metaxênicos, 
aqui estudados em suas relações com a geografia, epidemiologia e aspectos 
socioambientais, nas parcelas próprias dessas áreas do conhecimento humano, 
aplicáveis ao entendimento da teoria da doença e dinâmicas territoriais, no espaço 
tempo em estudo. As informações foram obtidas em bases de dados laboratoriais 
convencionais e por observações de campo definidas por roteiro temático para 
caracterização rápida da inserção sócio-econômica das áreas. As informações 
foram sistematizadas, individualizadas e agregadas às bases cartográficas e 
imagens digitais buscando identificar o potencial epidemiológico nos contextos 
locais. O tratamento interdisciplinar mostra que há dinâmicas concomitantes às 
transições ambientais e cumulativas nos efeitos epidemiológicos, demográficos e 
socioeconômicos, nos cenários. A utilização de geotecnologias favoreceu a 
identificação de riscos coletivos associados ao padrão de incidência espaço 
temporal dos agravos, com base em alterações socioambientais e biológicas 
diferenciadas. A análise das imagens indica dependência espacial direta em áreas 
suburbanas e mais complexas em ambiência rural. Os padrões de incidência 
alteram-se com as evoluções específicas das áreas, em sua ocupação, 
exploração, condições de vida da população, organização, cultura, carga 
ambiental e ações públicas, eventos de interesse das Ciências Geográficas e 
Saúde Pública. Os fatos sugerem detalhar esses contextos, que emergem em 
diferentes porções do território, favorecidos pela mobilidade da população e 
fatores de risco coletivo oriundos da natureza ou introduzidos. 
Keywords: geotechnologies; collective risk; geography of health 

 

INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a epidemiologia ampliou conceitos e incorporou recursos laboratoriais 
e de espacialização às práticas de vigilância e monitoração em saúde. As ações em Saúde 
Pública, no Brasil, utilizam o geoprocessamento para agregar variáveis ecoepidemiológicas 
e sócio-econômicas aos procedimentos convencionais buscando os padrões de incidência e 
distribuição espacial de doenças (WALDMAN, 1998), nos contextos locais. Nessa linha 
foram selecionados estudos sobre doenças metaxênicas1 incidentes em áreas 

                                                   
1
 Doenças metaxênicas têm sustentação ambiental em vetores, hospedeiros e reservatórios onde sobrevive o 

agente etiológico. Enquanto essa relação geográfica não ocorre a doença pode permanecer latente, aguardando 
meio adequado para seu ciclo de transmissão. 
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ambientalmente frágeis nos municípios de Cametá, Bragança, Augusto Correa, Belém e 
Barcarena; foram utilizados casos laboratorialmente confirmados (CLC) no período 2000 a 
2008 para LVA, malária, leptospirose e DC, extraídos de bancos de dados convencionais e 
não convencionais, disponibilizados pelo Laboratório de Geoprocessamento do Instituto 
Evandro Chagas (LabGeo/IEC), em Belém, estado do Pará. Para esse fim a base teórica 
construída selecionou os seguintes registros: 

O território tem paisagens diferenciadas pela forma e objetivos da ocupação humana, 
condicionada pelas estruturas pré-existentes e mobilidade da população, características de 
novas fronteiras e áreas sob pressão de exploração e ocupação (MACHADO, 1991). Nesses 
contextos, há relações produtivas que dispensam infra-estruturas (garimpos) e posturas 
inadequadas à prevenção (moradias em alagados e periferias), baseadas na cultura e 
motivação dos indivíduos. Saneamento, habitação e infra-estruturas deficientes indicam 
sobrecarga ambiental (TERRAZAS, 2005) e ação pública insuficiente, implicando em riscos 
coletivos no perímetro2 e seu entorno. Esses contextos são objeto de estudo interdisciplinar 
através da realidade local com premissas que podem ser assim resumidas: 

1. As dinâmicas sócio-ambientais são espacial e temporalmente distintas, interferindo nos 
ciclos de vida local, a partir de mecanismos de impacto. 

O impacto3 da antropização pode ultrapassar limitações ambientais e alterar relações entre 
componentes do espaço geográfico4; as parcelas afetadas iniciam ciclos em busca de novo 
equilíbrio e nesse lapso podem surgir condições favoráveis às patologias naturalmente 
controladas e novas - reemergentes e emergentes - em periferias urbanas e áreas sem 
adequada infra-estrutura de saneamento e serviços públicos, demonstradas no detalhe, nas 
estatísticas do Sistema Único de Saúde - SUS (XIMENES, et al., 1999). 

As fragilidades são progressivas: clima e paisagem são mudanças precedidas por micro 
climas e micro ambientes alterados, expressas na disponibilidade de água, migração de 
fauna, composição e estrutura da vegetação. A população do espaço reformulado possui 
seres, objetos e relações diferentes do estágio anterior, envolvendo elementos dos três 
reinos naturais. A caracterização dessa ruptura favorece a emergência de focos naturais de 
doença (adaptado de PAVLOVSKY apud CZERESNIA: RIBEIRO, 2000; SIOLI, 1990). 

2. Estudar o espaço geográfico conduz à convicção de que sua fenomenologia surge da 
relação entre elementos existentes (ou em trânsito) nos ambientes desse espaço. 

Hipócrates comentou a respeito (Dos ares, das águas e dos lugares) destacando diferenças 
entre sítios ocupados por humanos; John Snow demonstrou a relação entre a água e o 
cólera, em Londres, em meados do Século XIX (CARVALHO, M. S. & ZEQUIM, M. A., 2003). 
Atualmente, as geotecnologias podem reconhecer padrões de incidência de doenças e suas 
dependências espaço temporais relacionadas às dinâmicas ambientais, ecoepidemiológicas 
e sócio-econômicas, manifestas em um território. A compreensão dessa interdisciplinaridade 
enseja a citação: “A análise detalhada dos vários complexos patogênicos nos traria melhores conhecimentos 

                                                   
2 O espaço geográfico possui componentes físicos e não físicos: a fronteira é atributo administrativo, define o 
espaço concreto enquanto o perímetro se expande na proporção das repercussões e das interferências que um 
fato, fenômeno ou conceito possa produzir e reproduzir. Assim, há no perímetro, um conteúdo social e não só a 
conceituação matemática. 
3
 A legislação ambiental prevê estudos de impacto em diversos níveis - preventivos aos danos e riscos da 

atividade humana - mas o argumento jurídico da hipótese de fato futuro tem limitado a contenção e anulado 
esforços válidos, demonstrando que as questões de desenvolvimento da dimensão social e sustentação do 
território estão na pauta de poucos e permanecem como atribuição do Poder Público. 
4
 Espaços nessa condição tendem a tornar-se áreas ambientalmente frágeis com equilíbrio delicado, solos 

instáveis, rasos e pobres em nutrientes; surgem restrições à segurança das águas e fontes nutricionais 
dependentes da diversidade e densidade da fauna e flora local - e não só (SIOLI, 1990; XIMENES, 2001; 
GASPARETTO, 2007; PEREIRA, et al., 2006). Outros fatores ampliam o risco natural: as cargas bióticas 
trocadas entre suas origens e destinos tende a adaptar-se e produzir focos de contaminação ativa (SIOLI, 1990; 
BARBOSA, et al., 2000). Quando as populações expostas não possuem anticorpos específicos (COUTO, 2001) 
são suscetíveis, sem resistência natural, fato agravado por comportamentos que favorecem a transmissão. 
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da dinâmica das doenças, e assim facilitaria os meios de combatê-las no âmbito da saúde pública” (SAMUEL 
PESSOA apud CZERESNIA; RIBEIRO, 2000). 

Este estudo abdica de aspectos nosológicos tão amplos; adota a sistematização do 
relacional entre o ecoepidemiológico e socioeconômico como componentes temáticos 
equivalentes à expressão teoria da doença (CZERESNIA; RIBEIRO, 2000). Essa 
abordagem pode identificar, delimitar e tratar objetos e atributos do espaço geográfico 
através de geotecnologias para analisar, em termos atuais, o referido por Samuel Pessoa. 

3. A doença surge em territórios onde seres susceptíveis compartilham espaço com agentes 
causais ativos, capazes de contaminá-los. 

A demografia como categoria de análise das Ciências Geográficas tem considerado a 
doença como produto de relações ambientais (LACAZ apud LEMOS; LIMA, 2002). Os 
agentes causais instalados em microambientes do território estabelecem relações com 
objetos aí existentes, entre estes as populações. Esse determinismo relativo foi objeto de 
pesquisas biomédicas demonstrando que hospedeiros e vetores sustentam etapas 
intermediárias dos ciclos de vida dos agentes etiológicos. A propósito dessa relação causal, 
Couto (2001) esclareceu parte da resistência do malariae falciparum, aos fármacos, por 
alterações genéticas ocorridas no agente etiológico, em focos convergentes e irradiados5. 

O poder explicativo dessa prova inclui agravos metaxênicos ativados quando indivíduos 
contaminados migram. A orientação de Piovesan e Temporini (1995) ajusta-se à 
dependência espacial dos agravos favorecidos por comportamentos socioambientais; 
segundo esses autores, entender tais contextos pode melhor caracterizar as comunidades e 
atualmente, as relações ambientais. Nessa linha de análise as situações locais de saúde 
podem diferenciar realidades (r1 ≠ r2 ≠ r3) compulsadas metodologicamente nas relações 
indivíduo e coletivo, que desafiam a evolução de modelos centrados no individual e 
confusos quanto ao coletivo (LEMOS; LIMA, 2002). Detalhar os atributos coletivos cultura, 
hábitos, estilos de vida e conjunturas transitórias (PERINI et al., 2002; WESTPHAL, 2000), 
tem viés socioambiental ante a sanidade das comunidades6; ademais, sua dependência de 
variáveis macro ambientais7, corrobora o potencial epidemiológico endógeno e exógeno da 
carga biótica e abiótica natural transformada pela intensidade dos processos demográficos e 
socioeconômicos decorrentes da ocupação do território. 

Com relação à espacialização, esses pragmatismos podem ser localmente reconhecidos 
nas interações múltiplas entre componentes bióticos e abióticos (RAMALHO apud VEIGA, et 
al. 2008a, b), cuja compreensão, mesmo parcial, é essencial para a sanidade local porque 
são adstritos a territórios e possuem funções na manutenção da ordem ambiental. Nesses 
contextos, insere-se a posição de XIMENES et al., (1999):  

a construção de um sistema de vigilância da saúde, orientado por um modelo de 
análise de situações de risco em substituição ao modelo de risco individual, utiliza o 
espaço como referência e tem potencialmente um maior poder explicativo por 
expressar diferentes acessos aos bens e serviços de infra-estrutura urbana (Mendes 

                                                   
5
 Couto (2001) esclareceu a formação dos focos de malária: o convergente surge com a migração de indivíduos 

a partir de áreas infectadas para uma área de ocupação recente (ou reocupação); as cepas do plasmodium 
falciparum, pré-existentes na área, mesclam-se às trazidas pelos migrantes e distribuem-se pela população local, 

através dos vetores (anofelino), cujos criadouros estão no ambiente. O foco irradiado é ativado quando os 
indivíduos mudam de área ou retornam para suas origens: os contaminados levam o patógeno no sangue, 
atuando como hospedeiros na transição urbana e rural - da malária e de outros agravos para os quais esse 
mecanismo integra o processo de transmissão. 
6
 A sanidade resulta da interação indivíduo + habitat + ambiente; é expressão que sintetiza a manutenção de 

habilidades e capacidades de um conjunto de sujeitos - seres, habitats e ambientes – em interação (adaptado de 
GUIMARÃES apud WESTPHAL 2000).  Se há sanidade os indicadores mostram a dimensão humana mais 
harmoniosa com os fatores biológicos e ambientais e disto resulta a vida apresentar menos conflitos, 
desabastecimento e desnutrição, maior escolaridade (ou aprendizado), melhor organização produtiva ao nível 
dos indivíduos e suas famílias, o que incrementa os indicadores positivos da comunidade. 
7
 Alguns grupos: clima, temperatura e umidade; altitude, relevo e hidrologia; vegetação e fauna; solos, hidrologia, 

entre outros cuja abrangência ultrapassa as áreas de estudo e não são controláveis. 
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et al., 1994; Santos, 1996) evidenciando, dessa forma, as desigualdades existentes 
no interior dos municípios. Além disso, possibilita o planejamento de intervenções e 
monitoramentos seletivos conforme as reais necessidades de pequenas áreas 
(XIMENES, R. et al., 1999. apud Brasil, MS, GeoSéries Vol. 1 2006). (Grifo nosso). 

Nesse campo (ver nota 2), a pesquisa em saúde e as ações em Saúde Pública utilizam o 
geoprocessamento para expressar a correlação entre atributos ambientais, epidemiológicos 
e socioeconômicos relacionados aos processos de adoecimento. Ao replicar protocolos de 
pesquisa a temporalidade é inserida e pode esclarecer parte das dinâmicas territoriais 
(PEREIRA et al., 2006) relativas aos quadros de saúde. Demonstrar a transição ambiental 
delimita espaços suscetíveis aos riscos coletivos, condição bastante e suficiente para 
confirmar a imagem digital como recurso poderoso para captar, armazenar e recuperar 
informações (KAUFMANN et al., 1988) sobre situações de saúde. 

O desenvolvimento dos Sistemas de Informação Geográfica – SIG, após a evolução 
tecnológica e conceitual, a partir dos anos 80, facilitou o uso de tecnologias de informática 
em estudos ecoepidemiológicos. Os SIG’s participam dos circuitos de informação para 
sistematizar, armazenar, recuperar e tratar dados específicos para produzir informação, 
através de associações que instruem processos de cognição. Dias et al. (2004), citado por 
Veiga (2008b), destacou a natureza espaço-temporal da saúde, adequada às técnicas de 
geoprocessamento em espaços delimitados. Os conteúdos implícitos na expressão espaços 
delimitados validam o estudo dos contextos alterados pela evolução da vida no Planeta, 
através da demografia, modo de ocupação dos territórios, relações produtivas e circulação 
de patógenos, hospedeiros, vetores e seus criadouros, em contato com a população. 

Nesses contextos as adaptações e arranjos refinam a lógica de vida (SACKS, 1993), mas as 
ações em saúde esbarram em modelos que não priorizam aspectos sociais (MENDES, 
1994). Parte dessa dinâmica resulta da desterritorialização da força de trabalho e do 
conceitual de desenvolvimento econômico e social implementados pela política de 
globalização, nos últimos 30 anos (PAIM; FILHO, 1998; CANO, 2002). 

O adoecer tem efeito econômico, ético e moral expresso nas desigualdades trazidas para 
este texto nas deficiências de saneamento, moradia, higiene e alimentação encontradas nos 
espaços estudados; seus fatores imediatos emergem em aspectos humanos e políticas 
públicas de cunho conjuntural e estrutural na renda, educação e conhecimentos 
insuficientes sobre processos da vida que algumas populações sistematicamente burlam, 
favorecendo a proliferação de vetores, hospedeiros e a exposição ao contágio. Essa postura 
favorável ao risco coletivo mantém a transmissão sustentada (GASPARETTO, 2007; 
TERRAZAS, 2005; BARBOSA et al., 2000; VEIGA et al., 2008b) nisto residindo as 
semelhanças na transmissão dos agravos objeto deste estudo: os contaminados fazem as 
vezes de hospedeiros, na forma do foco irradiado descrito por Couto (2001). 

Quanto à teoria da doença, malária e leptospirose ocorrem em climas subtropicais e 
tropicais. As leishmanioses e a doença de Chagas têm maior incidência nas Américas; o 
Brasil possui 90% dos casos latinos da primeira. Há custos sociais em perdas humanas e 
qualidade de vida, justificadora da questão de saúde pública e investimento em pesquisa, 
tecnologias e políticas públicas visando o ciclo das doenças, os hábitos de vida e o 
peridomicílio das moradas, onde se alojam hospedeiros e vetores (SOUZA et al., 2008).  

A leptospirose tem reservatório natural em mamíferos silvestres e transmissão concentrada 
em periferias urbanas onde o rato urbano se reproduz; o agente etiológico Leptospira aloja-
se nos rins do animal que o expele pela urina contaminando o ambiente, alimentos e locais 
onde circulam humanos. O patógeno é absorvido pela pele ou em alimentos contaminados. 

Na doença de Chagas o agente etiológico tripanossoma cruzi sobrevive em mamíferos e 
aves - reservatórios naturais - que coabitam os ecótopos do barbeiro amazônico; de 
natureza silvestre o vetor nutre-se desses animais e se contamina. A transmissão para o 
homem tem forma vetorial quando indivíduos ocupam esses ecótopos expondo-se ao vetor; 
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ao se alimentar o inseto deixa excrementos sobre a pele do indivíduo que pode adoecer. A 
forma oral ocorre se o vetor ou suas fezes forem misturados aos alimentos e ingeridos. 

A leishmaniose é uma antropozoonose bacteriana provocada pela leishmania chagasi; na 
Amazônia o principal vetor é o Lutzomya Longipalpis. O vetor se contamina ao nutrir-se em 
hospedeiros naturais (raposa, marsupiais) e reservatórios peridomiciliares - as criações de 
subsistência; ao atacar humanos transmite-lhes a bactéria. Werneck et al., (2008) 
analisaram impactos da LVA em Teresina – PI; ratificaram a interferência de hábitos rurais 
das populações, na transmissão do agravo e notou mudanças biológicas no patógeno e 
aumento da resistência em cepas caninas. D’Andrea (2008) estudou a incidência da LVA na 
Alta Paulista, em SP: confirmou a relação entre portadores de imunossupressão por AIDS 
micobacterioses, sarcoma de Karposi e citomegalovirus e agravos por LVA e ratificou 
Werneck quanto à relação entre incidência canina e humana.  

Esta contribuição à análise dos processos de adoecimento discute a dependência espacial 
observada nos contextos locais estudados e seus instrumentos; a transição percebida não é 
epidemiológica como a referida por Frenk apud por Schramm (2004), pois a urbanização 
dos agravos com a adaptação de vetores e hospedeiros ao meio urbano não se explica pelo 
convencional biomédico ou socioeconômico. 

METODOLOGIA 

Os trabalhos tomados para análise neste artigo construíram referencial teórico próprio 
segundo as temáticas dos agravos que trataram; definiram diretrizes e critérios para coleta 
de dados e reconhecimento das situações de saúde examinadas. Foram critérios para 
seleção dos quatro estudos: importância do agravo, área ambientalmente frágil com 
registros de agravos e conteúdo socioeconômico para análise; ademais: adequação às 
técnicas de geoprocessamento; potencial local de endemicidade direta, convergente ou 
irradiada; situações e fatos parcialmente fora do campo da biomedicina exigindo 
multidisciplinaridade e semânticas diversas. 

Os CLC’s foram enriquecidos com dados socioambientais pertinentes ao local de origem 
dos agravados, utilizando e ampliando o conceito das fichas epidemiológicas utilizadas no 
encaminhamento de peças para análise laboratorial8. Os conteúdos socioeconômicos, 
ambientais, conjunturais e estruturais das áreas foram colhidos pelo método da observação 
direta, baseado em roteiro sem entrevistas. Com esse método foi construído o referencial 
deste artigo; a etapa de campo foi substituída pela análise dos atributos dos quatro estudos 
e a etapa laboratorial consistiu na análise de modelos e seus resultados, com a 
complementação da informação para os objetivos deste artigo. 

A extensão geográfica e diversidade dos processos de adoecimento reunidos justificaram o 
uso da Matriz de Abordagem Combinada – CAM, (BRASIL, MS/DECIT, 2004) como suporte 
metodológico dos registros relativos aos agravos e prováveis fatores, nas áreas de estudo. 
A consideração do potencial de endemicidade adotou a tese de Couto sobre a formação e a 
função dos focos convergentes e irradiados. A análise socioambiental e socioeconômica das 
áreas adotou a posição de Milton Santos (1994) sobre as semelhanças entre cidades 
brasileiras e suas estruturas desigualmente distribuídas. 

Para a elaboração deste artigo foram utilizados os mesmos recursos dos estudos, em suas 
etapas laboratoriais: imagens digitais LandSat TM 7 e CBERS, Spot 4.0 HRVIR órbita ponto 
240/61, e bases cartográficas IBGE, EMBRAPA, do acervo LabGeo/IEC, TabWin 3.5, 
ARCVIEW 3.2  e Simulador Multimídia; classificação fitofisionômica com Rede Neural 
Artificial e lógica Fuzzy.  

 

                                                   
8
 A ficha epidemiológica utilizada assimila as cartas temáticas da Geografia, Ecoepidemiologia, Socieconomia e 

conceitos das Ciências da Computação para registro e sistematização dos dados de campo relativos a cada 
agravo em estudo.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A área de estudos integra a mesorregião Nordeste do estado do Pará, entre os meridianos 
46º e 50º WGr e paralelos 0º e 3º LS. A terra firme é típica da formação barreiras com 
planícies litorâneas, várzea estacional e de maré; há mangue nas faixas de sedimento flúvio 
marinho e falésias em frações erodidas pelas marés. O clima equatorial quente e úmido 
decorre da latitude, proximidade com o oceano, hidrologia de porte, relevo pouco ondulado, 
altimetria até 30 metros, ventos predominantes de nordeste, alta insolação anual e 
amplitude térmica média entre 24 e 27 graus, com precipitações entre 1.300 e 1700 mm 
anuais, bem distribuídas, período seco de 3 a 4 meses. A vegetação natural removida 
regenerou-se em capoeiras e matas secundárias entre áreas alteradas pela atividade 
econômica e savanas, estas na região de Cametá. 

A demografia da região tem dois momentos: a herança dos colonizadores, com predomínio 
português, índio e negro, no padrão brasileiro e a recolonização que modificou o perfil 
demográfico com imigrantes estrangeiros e fluxos internos de migrantes do Nordeste, depois 
do Sul e Centro Oeste, em períodos diferentes, a partir do início do Século XX.  

Bragança e Augusto Correa são municípios do Nordeste do Pará, limitados ao Norte pelo 
litoral atlântico e vasta rede de drenagem natural. A colonização é antiga e tradicional; a 
expressão fitofisionômica dominante é o capoeirão regenerado da mata original de terra 
firme e matas ciliares com bosques de palmeiras nativas em área de influência flúvio 
marinha, entre a terra firme e manguezais no litoral. Há instituições sem fins lucrativos 
atuando em educação comunitária e socioeconomia, no litoral. A população de 101.728 
habitantes é 36% rural, mas a parcela urbana possui hábitos rurais. A malária tem maior 
incidência nas comunidades que receberam melhorias no transporte, energia, escolas e 
postos de saúde, a partir de 2006, acompanhadas pela ação de agentes comunitários de 
saúde (ACS) e instalação de laboratórios para diagnóstico precoce da malária e origem da 
transmissão. Nos registros de campo relativos à Augusto Correa há condições de vida e 
moradia deficientes e fatores favoráveis para a LVA e malária. A população é de 37.086 
habitantes, 55% na área rural (SEPOF, IBGE, 2008). 

Belém - Bairro do Guamá: a coleta de dados (setembro/2008) georreferenciou casos de 
leptospirose laboratorialmente confirmados e agregou a caracterização rápida da área de 
estudo, que identificou relação da doença com a altimetria, saneamento, urbanização local e 
comportamento. Em função dessas variáveis a área de estudos foi dividida em duas: uma 
exposta aos alagamentos por maré e águas pluviais, em razão do arruamento e construções 
dificultarem a drenagem. A área tem cerca de 5Km2 e foi ocupada a partir 1940, com o 
aterramento de diversas microbacias de drenagem. É a área de maior densidade 
populacional de Belém, com 102.161 habitantes; tem comércio intenso e pouco organizado. 

Barcarena: a expansão urbana iniciou nos anos 80, concentrada na periferia dos projetos 
industriais, em áreas de capoeirão adulto, idade presumível acima de 15 anos, onde há 
bosques colonizados por palmeiras do tipo buriti, açaí e dendê, entre outras. A ocupação 
recente deu-se em áreas onde foi mantida a vegetação que abriga ecótopos naturais para o 
barbeiro; após a limpeza do terreno ocorreu a migração de pequenos mamíferos e aves, 
substituídos por humanos. Essa alteração tem sido considerada a principal causadora do 
crescimento de casos nos anos de 2007 e 2008. A população atual é estimada em 84.560 
habitantes, sendo 63% residente na área rural. 

Cametá: próxima à foz do rio Tocantins tem população em torno de 115.000 habitantes, 
56% na área rural. Há duas áreas de estudo: a várzea de igapó, ao Sul, é estacional, sem 
terras acima das quotas de alagamento, explorada em modo tradicional. A terra firme tem 
capoeira, mata secundária e castanhais nativos. A floresta tropical densa aberta retirada 
regenerou-se em savanas com vegetação típica e palmáceas diversas em solo arenoso 
entre manchas de mata densa. O espectro das imagens digitais das savanas é indicativo de 
água superficial, no inverno. Em Vacajó o terreno de terra firme é dobrado, típico da 
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transição entre planície costeira e várzea; há uma micro-bacia de drenagem.  Ao Norte a 
área Enseada possui assentamentos e invasões; a planície tem restos de mata primária, 
capoeiras, micro-bacias e matas de galeria. Há falésias às margens do rio, comunidades 
antigas, praias arborizadas, mangue, aninga e açaí. A Noroeste está o lixão. Há extração 
mineral nas savanas: areia no centro, barro nas bordas. O resgate de cadeias produtivas 
locais, no último decênio, induziu a população rural a fixar-se nas áreas atuais e produziu 
invasões urbanas e rurais. O PIB cresceu 16,05% entre 2002 e 2005 e a renda per capita 
10,86% (IBGE e SEPOF, 2008), incrementos ausentes nas áreas de estudo. O quilombo 
Porto Alegre é diferenciado. Dista 47 km a Sudoeste da sede (distrito de Juaba). Segrega 
espaços de morada, trabalho e criações; controla cães, mantém isolamento típico de 
quilombo; produz o essencial e utiliza fitoterapia; há casamentos exógenos para contornar a 
consangüinidade (informação oral – Manoel Valente – Museu Histórico de Cametá) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 1 - Localização dos municípios onde estão as áreas de estudo, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Sorologia positiva em uma comunidade rural de Cametá 
Fonte: LabGeo/IEC/SVS/MS Planilha excell processada em campo 2008  

No gráfico 1 os dados preliminares das comunidades rurais em Cametá mostram o modo de 
transmissão dominante. A comunidade à margem da várzea tem até 60% de sorologia 
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positiva em menores de 10 anos, expressão a detalhar por indicar que as fontes de 
contaminação estão no peridomicílio (cães e criações) e dentro das casas (menores de um 
ano). A incidência entre 20 e 69 anos tem aspectos laborais e a inexistência de evento 
acima de 70 anos decorre da ausência de idosos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 2 – Distribuição espacial dos registros de sorologia positiva e pontos de estudo georreferenciados no 
município de Cametá.2009 

A sorologia positiva nas áreas de estudo em Cametá referem-se a humanos e concentram-
se à margem esquerda do Rio Tocantins. Os pontos afastados da margem esquerda e todos 
os da margem direita, identificam locais onde há fatores temáticos ligados à LVA. Os dois 
pontos a Sudoeste identificam o quilombo Porto Alegre, de organização diferenciada e sem 
registro de casos. 

 

 
Gráfico 2 – Série temporal com casos positivos de malária nos anos de 2001 a 02/2008. Fonte: Gasparetto, 

D. et al, 2007 

O gráfico 2 mostra o impacto da seca e infra-estrutura instalada nas comunidades, em 
2006/2007. Onde houve convergência concomitante da estiagem intensa e ação pública em 
saúde, houve redução da incidência de malária, pela redução dos vetores. Em Fazendinha, 
a redução foi menor porque as cavas de argila mantém os criadouros.  
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Mapa 3 – Áreas de risco de transmissão e contaminação por malária - Bragança. 

O mapa 3 mostra que as comunidades permanecem na área de risco, onde a vegetação 
tem influência flúvio marinha. Contudo, o padrão de incidência da malária mudou onde a 
vigilância epidemiológica ativa atuou com volantes e laboratórios nas comunidades, ações 
públicas facilitadas pela seca em 2006-2007, que reduziu a reprodução do anofelino. Esses 
fatos permitiram o diagnostico e bloqueio precoce da transmissão de malária na área e 
redução de criadouros e vetores, com a quebra da cadeia de transmissão.  

 
Figura 1 – Distribuição espacial de casos de leptospirose no Bairro do Guamá  

Fonte: Rodrigues, Ariadne O. M. 2009. 

O padrão de incidência de leptospirose no Bairro do Guamá, em Belém, é orientado; há 
focos eventuais e casos aleatórios. Na subárea sujeita a alagamentos é provável que a 
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incidência resulte da visitação do agravado às áreas alagadas ou da migração de vetores 
contaminados, pois os casos não são isolados, aspecto que permanece parcialmente 
elucidado e merece estudo. As condições de saneamento e drenagem local são sofríveis e 
favorecem a transmissão por associação com o desconhecimento da população sobre a 
doença e sua gravidade. 

A análise da figura 1 destaca efeitos de componentes territoriais próprios da Geografia: 
altimetria, condição de vida, capital social das áreas e políticas públicas definindo situação 
de saúde em área ambientalmente frágil (hidromórfica) cuja ocupação ocorre sem atenção 
às resultantes ambientais e sanitárias. Os círculos vermelhos assinalam prováveis áreas de 
risco coletivo às margens de drenagens artificiais sobre aterro de drenagens naturais. Lixo, 
arruamento e construções contribuem para manter reservatórios de leptospiras, em locais 
onde o rato urbano possui abrigo e alimentação (dados de campo, nov/2008). 
 

 
Mapa 4 – Distribuição espacial de casos de doença de chagas em Barcarena – Pará - 2008 

No mapa 4 a classificação fitofisionômica da imagem digital integrada à base cartográfica, 
foi executada com rede neural artificial; agregou CLC’s de doença de Chagas e os 
relacionou com possíveis ecótopos de vetores remanescentes em áreas diminutas, onde há 
alterações na vegetação tipo capoeirão adulto, matas de galerias e matas de igapó. A 
relação com o padrão focal de incidência é acentuado no entorno do projeto industrial, sem 
casos na malha urbana e a Sudeste, onde a ocupação humana não é invasão. 

A análise das imagens geradas com geotecnologias nos quatro estudos evidenciam 
relações alteradas pela presença humana, aspecto não integrado às peças levadas aos 
laboratórios9. Nesse sentido, há um conjunto de atributos do ambiente social e natural sem 
os quais um agravo teria outra forma de manifestação. Nessa condição a doença seria uma 
categoria de análise geográfica? ... e seu objeto de estudo pode ser constituído pelas 

                                                   
9 O geoprocessamento transporta para o laboratório a imagem digital com os conteúdos temáticos identificados 
no espaço. A habilidade eletrônica para expressar simultaneamente efeitos e causas prováveis, em perímetros 
específicos de um território, pode ser agregada aos processos decisórios e aos diagnósticos laboratoriais para 
corroborar (ou não) evidências da interferência de variáveis socioambientais que não acompanham as amostras 
laboratoriais, porque não podem ser inseridas na ficha epidemiológica da peça em exame.  
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relações que transformam as parcelas bióticas e abióticas do espaço, criando condições de 
manifestação ou bloqueio dos agravos? A ocupação do Geógrafo com a doença não seria a 
questão biológica ou sua terapia, mas o desequilíbrio ou equilíbrio de que esses fatos 
podem ser indicadores, conforme as condições para sua manifestação signifiquem reação 
exacerbada, recuperável parcial ou totalmente, mediante terapia, intervenção, mudança 
comportamental. Nessa modelagem a dialética das leis naturais de construção e destruição 
atua sobre as bases conceituais e sobre o conhecimento prático renovando as parcelas com 
potencialidade esgotada e reformulando, paulatinamente, os paradigmas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As variações identificadas nos estilos de vida e no capital social das áreas são dependentes 
da dinâmica socioeconômica e da Geografia local. A informação geoprocessada e agregada 
às imagens das áreas permitiu reconhecer o padrão de distribuição espacial dos agravos e 
sua possível dependência de fatores locais, não biológicos, como serviços públicos, hábitos 
e educação deficientes, diante dos riscos coletivos que o ambiente possui. Esses resultados 
estão de acordo com a base conceitual pertinente ao entendimento de contextos sociais 
expressos por Piovesan e Temporini (1995), utilizável em pequenas áreas (Ximenes, et al., 
1999), para melhor caracterizar as comunidades e viabilizar o domínio sobre o fenômeno 
espacial considerado, segundo a teoria da doença, expressa em Czeresnia e Ribeiro. 

O reconhecimento de risco para os agravos localmente relevantes pode ser mais preciso 
com a parametrização de indicadores integrada às ferramentas de geoprocessamento; seus 
elementos estão nos relacionamentos identificados em cartas temáticas que sustentam a 
espacialização temporal, conforme Dias e Veiga e pode ser integrada e comparativa como 
ocorreu no estudo em Bragança, onde houve replicação de protocolo. A parametrização que 
define os riscos depende da informação contínua e do desenvolvimento de ferramentas para 
o reconhecimento preciso e correlacionado de fatores médico-clínicos, geográficos, 
ambientais, socioeconômicos e biológicos pertinentes à questão de saúde e sua gestão 
local. Exemplo: a mobilidade laboral da população interfere na avaliação probabilística 
utilizada nas geotecnologias porque a mão-de-obra ativa migra, sazonalmente, para áreas 
de risco epidemiológico desconhecido onde atua sem prevenção (EPI’s). A carga biológica 
carreada para o local de origem pode alterar as previsões e seus resultados, demonstrando 
que essa área merece aprofundamento nos perfis epidemiológicos de migrantes, hoje 
inconsistentes ou inexistentes, nisto residindo parte das reemergências e emergências de 
agravos. 

A Vigilância Ativa é prática focada nas necessidades locais; aumenta a cobertura à 
população, antecipa o diagnóstico local, tratamento do agravo e o bloqueio da transmissão; 
favorece o diagnóstico complementar que prospecta outras etiologias e intercorrências para 
agravo conhecido ou novo e ultrapassa o âmbito da medicina local e individual – origem das 
demandas laboratoriais - para definir novo e importante marco conceitual ao viabilizar a 
profilaxia, no conceito abrangente do monitoramento e da vigilância sanitária e 
epidemiológica, segundo Waldman, (1998). Foi possível identificar situações em que a 
esquistossomose, a raiva e a dengue podem ser questões importantes: a presença de 
alguns de seus elementos temáticos recomenda manter a vigilância sobre os chamados 
eventos sentinelas, para evitar casos humanos.  

Quanto à contribuição que a abordagem interdisciplinar aqui desenvolvida pode oferecer ao 
entendimento das questões de saúde pública, é preciso olhar com cuidado para questões 
semânticas e metodológicas. Na primeira, a nomenclatura e a ontologia abrangida pelas 
expressões empregadas no texto devem ser objeto de aprimoramento; na segunda há que 
considerar as relações de equilíbrio entre ambiente, sociedade e epidemiologia, pois a base 
teórica examinada as ratifica no relativo às doenças humanas mas não em relação à 
sanidade, porque está orientada para a doença e não para a saúde. 
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Noutro viés, a pesquisa em saúde utiliza a etiologia múltipla, na base laboratorial da Saúde 
Pública, para atender aos interesses clínico, epidemiológico, social e científico. O primeiro 
tem concentrado esforços em esclarecer a etiologia de agravos e estágios evolutivos para 
instruir soluções individuais, via terapia, intervenção ou mudança comportamental, 
integradas, segundo a complexidade; no social as ações em saúde utilizam a informação 
epidemiológica para encaminhar soluções coletivas, via profilaxia e educação, a partir do 
conhecimento específico, consolidado no trato diário e local da questão saúde-doença. 

Quanto aos ambientes em que os estudos foram realizados foi observado que as ações em 
saúde pública não são lineares face às diferenças regionais e intra-regionais imporem 
atividade ajustada ao meio físico (diferentes níveis de sanidade ambiental+fatores 
antrópicos+perfis epidemiológicos+densidade populacional) e técnico administrativo (estágio 
de evolução dos instrumentos+tecnologia+capacitação das equipes). 

As áreas de estudo estão em municípios que necessitam apoio para desenvolver ação 
pública direta e minimizar a transmissão infecto-contagiosa. Esse apoio abrange as 
carências estruturais para preparação de pessoal, tecnologia e avaliação de risco coletivo. 
Há evidências de casos sem tratamento efetivo e relativa ausência de pessoal médico (há 
ACS’s), equipamento, instalações e material de trabalho para ação contínua de diagnóstico, 
tratamento de agravados, orientação à população e contenção dos processos adversos. 
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Anexo I Indicadores selecionados para os estudos 
Agente Variável Descritor Função ou indicativo 

 
 
 
Indivíduo 

Anticorpos no sangue 
Etiologia de agravo específico e 
provável fator de resistência  

Contato anterior com patógeno local 
ou exógeno. 

Hábitos de segurança 
confirmados 

Hábitos de higiene pessoal e uso de 
equipmto de proteção individual EPI 

1) Riscos  individuais consciente ou 
não e 2) Hábitos de trabalho e vida. 

Papel ou função 
desempenhada 

Risco ocupacional no espaço tempo 
frequentado pelo indivíduo 

Como ocorre a exposição e a 
provável forma de contaminação 

 
 
 
 
 
Família 

Modos de produção 
familiar 

Risco por faixa etária no espaço 
tempo frequentado pelo grupo 

Onde pode ocorrer a transmissão 
ou contaminação 

Papéis e funções do 
decisor no grupo 

Atividade de maior importância para 
o grupo familiar 

Fatos que decidem a escolha e a 
exposição às doenças. 

Utilidades da vida 
Segurança alimentar; aspirações do 
grupo; estrutura do grupo familiar. 
Objetivo de vida da família. 

Valores do grupo; cultura familiar 
iniciativa/criatividade (ambiência 
familiar). 

Organização 
consciente 

Nível tecnológico existente/ viável. 
Sensibilidade à mudança/inovação. 

Prioridades; objetivos do grupo 

Escolaridade – mãe 
Proteção e atenção à infância, na 
família 

Qualidade de vida para < 12 anos 

Saneamento 
domiciliar 

Ciclos de transmissão na moradia 
Conhecimento básico das leis da 
vida e natureza. 

 
 
Comuni 
dade 

Trajetória da 
comunidade 

Organização espontânea; 
Epidemiologia 

Intercorrências ecoepidemiológicas, 
sócio-econômicas; e dinâmicas 
territoriais e demográficas.  

Gestão pública local 
Estágios do desenvolvimento 
comunitário riscos latentes; modus 
operandi 

Capital social e humano utilizado, 
articulação real 

Representação 
Organização social e estrutura do 
poder 

Valores e interesses (i)mediatos; 
quem decide 

Índices gerais 
(IPEA/IBGE) 

Posição relativa local por setor  
Trajetória em futuro próximo; 
balizamento com o macro 

Fonte: Desenvolvido pelos autores 
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Anexo II  Ambientes agrupados segundo alguns atributos identificados 

Fonte: Desenvolvido pelos autores, adaptado de BRASIL, MS/DECIT CAM, Matriz de Abordagem 
Combinada, Caderno, 2005. 

 

Anexo III – Roteiro coleta de dados em campo (observar a existência e intensidade) 
 
Indivíduo: Hábitos de vida: (cuidados com): 1. Morada e o local de trabalho; 2. Área da 
propriedade; 3. Criações e áreas de cultivo; 4. Insumos, equipamentos, prédios e abrigos; 
(colher só a informação evidente ou de fácil obtenção). 

Família: 1. Habitantes na propriedade; 2. Segurança alimentar e produção local; 3. Estrutura 
familiar e parentesco. 

Morada: 1. Segregação de espaços, atividades na morada e na propriedade: (sim, não, 
parcial, o quê) 

Situação e uso de instrumentos, utensílios, alimentos, abrigos, tipo de moradia (foto). 

Equipamentos da moradia: cozinha dentro/fora; banheiro; água encanada e origem; 
esgotamento sanitário; drenagem pluvial; tratamento e destino de resíduos (todos os 
identificados). 

Possibilidade de ciclos de transmissão observados (quais, como) 

Atividade econômica: 1. Principais atividades desenvolvidas; 2. Atividade de maior. 3. 
Categoria ou classe das atividades: SAF, outra (qual);  

Papéis ou funções dos membros da família nas atividades por faixa etária (indicar tempo) 

 

 
Indivíduo Família 

Comunidade 

Saúde e Instituições 
de Saúde 

Outros Setores que 

não Saúde 

Politica Macro 

Econômica 

Cená
rio  

Busca  emprego/renda 
Tratamento de saúde  
Solução para moradia 
Acesso à educação 
Idade avançada 
Venda da propriedade 
Tecnologia obsoleta. 

Serviços locados pela 
autosustentação. 
desconsideram a 
questão regional, 
rompem a capilaridade 
dos núcleos 
habitacionais. 

Busca pela eficiência / 
eficácia. 
Pressão sobre o poder 
público por políticas 
centralizadoras. 
Transferência da 
responsabilidade social 
real para o Governo. 

Mais valia 
Globalização 
Valorização de 
indivíduos, não das 
comunidades e de 
recursos, não dos 
processo. 
 

Fator
es 

adver
sos 

Baixa educação formal 
Limitação profissional 
Baixa adaptação 
Hábitos de vida 
inadequados à cidade. 
Limitações urbanas. 
Desconhecimento dos 
processos de vida 
Recursos públicos 
insuficientes. 

Serviços deficientes. 
Questões de logística 
no contexto urbano. 
Insuficiência de meios. 
Resistência às 
intervenções. 
Atuação desarticulada  
Informação deficiente e 
imprecisa.  

Alheios à questão 
social, com poucas 
exceções. 
Colaboração vinculada. 
Atendimento ao jurídico 
legal. 
Uso de placebo jurídico  
Diferencial estrutural. 

Executa ao invés de 
fomentar. 
Lentidão 
Favorece o capital, 
não a produção. 
Descontinuidade. 
Ações frágeis 
Estimula áreas 
periféricas, com 
enclaves industriais. 

Nível 
atual 
da 

ação 

Auto organização, 
pressão sobre governo, 
espaço para ONGs e 
ISFLs 

Parcerias, 
financiamento e 
reformas institucionais. 

Polarização econômica 
regional e globalização 
valorizando o local.  

urbanização,  75% 
desigualdades 
regionais e 
intraregionais 


