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RESUMO 

 
 

A degradação ambiental acelerada tem interferido não apenas no ambiente, mas no 
processo saúde-doença e no setor socioeconômico de diversas comunidades. 
Considerado um problema de saúde pública, torna-se fundamental avaliar as 
condições ambientais e sociais que possam ser indicadores de risco à saúde das 
comunidades e que interferem nesse processo decorrente de tais  problemáticas. O 
presente estudo foi realizado em Petrolina, Pernambuco, no período de junho de 
2013 a junho de 2014 tendo na primeira etapa de coleta o registro de imagens 
procurando identificar problemas estruturais e sociais. Posteriormente, foi realizado 
o levantamento de dados referentes ao período compreendido entre os anos de 
2002 a 2013, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Sistema de 
Informações e Agravos de Notificação (SINAN). Os métodos dedutivo e descritivo 
foram aplicados, pois explicam e descrevem os conteúdos de caráter 
quantiqualitativo, considerando as relações entre objetivo e subjetividade. As 
variáveis independente e dependente mostram a relação entre ambiente e as 
doenças relacionadas e foram analisadas estatisticamente utilizando a inferência 
estatística, pois procura extrair conclusões a partir de dados coletados. Os dados 
foram tabulados e expressos em gráficos e quadros, aplicando a estatística 
descritiva para apresentarem de forma mais coerente os resultados obtidos. As 
doenças relacionadas nesse trabalho foram notificadas à SESAU e SINAN, sendo: 
a) hanseníase; b) tuberculose; c) esquistossomose; d) leishmaniose tegumentar e 
visceral; e) dengue; f) atendimentos antirrábicos; g) acidentes por animais 
peçonhentos; h) leptospirose; i) malária e; j) diarreia. Dentre estas, a 
esquistossomose não notificou nenhum caso no período determinado, porém, entre 
todas as outras, houve registro. Aquelas de maior incidência e prevalência foram: 
diarreia (19.349 casos); atendimentos antirrábicos (10.809 casos); dengue (8.782 
casos). Contudo, não se pode deixar de dar importância aos registros das outras 
doenças, pois demonstram a vulnerabilidade da população ao adoecimento por 
essas enfermidades. O sexo mais afetado na maioria das doenças foi o masculino e 
os cinco bairros mais afetados foram: i) Vila Eduardo; ii) São Gonçalo; iii) José e 
Maria; iv) Dom Avelar; v) João de Deus. Os dados estatísticos evidenciam que as 
condições de saúde, a falta de postos de saúde em diversos bairros, infraestrutura 
inadequada, revelam que a população não está bem assistida, além de evidenciar 
que a expansão demográfica avançou em direção em direção ao habitat natural de 
algumas espécies animais, levando à alguns acidentes. Petrolina é uma cidade de 
grande crescimento econômico e populacional migratório devido a busca por 
melhoria de vida e trabalho e isso leva a um inchaço, criando aglomerados nas 
regiões periféricas. Tais mudanças levam à geração de graves problemas não 
apenas estruturais, mas, também, socioeconômicos e de saúde pública, pois a 
assistência em todos os setores não acompanha o crescimento da população. Para 
mudanças importantes em áreas negligenciadas e desvalorizadas, a educação em 
saúde é fundamental para a construção da sociedade e os profissionais de saúde 
precisam buscar conhecimentos de outras áreas para que projetos interdisciplinares 
possam ser fundamentados e aplicados de forma efetiva, produzindo resultados 
informativos e incrementando a educação. 
 
Palavras-chave: Ambiente; Saúde Pública; Educação em Saúde. 
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ABSTRACT 

 
 

Increased ecological deterioration has not only interfered environmentally, but also in 
the health-illness process and in the socioeconomic sector of various communities. 
Considering the problem of public health has become fundamental to the evaluation 
of environmental and social conditions that indicate possible community health risk 
and interfere with the process that causes such problematic issues. The present 
study, done in Petrolina, Pernambuco between June 2013 and June 2014, began 
with the collection of images for identifying structural and social problems. Later, 
referential data was gathered about the comprehensive period between the years 
2002-2013, from the Municipal Secretary of Health and from the Sistema de 
Informações e Agravos de Notificacão (SINAN). Deduction and description methods 
were applied, which explain and elucidate the quantitative-qualitative characteristics 
reflecting the relationship between objectivity and subjectivity. Independent and 
dependent variables show the relationship between the environment and associated 
illnesses and were statistically analyzed utilizing the inference statistic in order to 
extract conclusions from the data collected. Data was charted and drawn in graphs 
and figures, applying the descriptive statistic to present results in a more coherent 
manner. Related illnesses in this study that were reported to SESAU e SINAN are: a) 
Hansen’s disease (leprosy), b) tuberculosis, c) schistosomiasis, d) cutaneous and 
visceral leishmaniasis, e) dengue fever, f) anti-rabies incidents, g) incidents by 
venomous animals, h) leptospirosis, i) malaria, and j) diarrhea. Among these, 
schistosomiasis was not found during the determined period, although during all of 
the other periods, it had been found. Those that occurring most and the most 
prevalent were: diarrhea (19,349 cases); anti-rabies incidents (10,809 cases); 
dengue fever (8,782 cases). However, other illness should be mentioned because 
they demonstrate the vulnerability of the population to become ill with these 
infirmities. The most affected sex in the majority of the illnesses was masculine and 
the five neighborhoods most affected were: i) Vila Eduardo; ii) São Gonçalo; iii) José 
e Maria; iv) Dom Avelar; v) João de Deus. The statistic evidence of health conditions, 
lack of public health centers in various neighborhoods, inadequate infrastructure 
revealed that the population is not well supported, and there was evidence that 
demographic expansion in the direction of the natural habitat of some animal species 
lead to some incidents. Petrolina is a city of extensive economic growth with a 
migratory population pursuing a better life and employment, which leads to swelling 
masses in outlying areas. Such changes take this generation to grave problems in 
not only infrastructure, but also socioeconomics and public health, resulting in aid in 
all sectors that does not accompany population growth. In order to make important 
changes in neglected and degraded areas, health education is fundamental to 
societal structuring, and health professionals must expand their knowledge of other 
fields so that interdisciplinary projects can be effectively founded and applied to bring 
about helpful results and improve education. 
 
Key words: Environment; Public Health; Health Education. 
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1. Introdução 

 

A degradação ambiental acelerada, marcada pela intervenção humana, tem 

interferido não apenas no meio ambiente, mas, também, no processo saúde-doença 

de diversas comunidades. Os problemas têm se agravado, gerando altos níveis de 

poluição, extensas atividades de produção e consumo, bem como consequências 

graves aos sistemas que dão suporte à vida, o que afeta diretamente a qualidade de 

vida de qualquer espécie vivente (BRASIL, 2012b). 

O problema está associado ao processo de desenvolvimento desordenado 

devido ao pouco planejamento e infraestrutura, ou mesmo a falta desses, que 

atendam às necessidades da população em geral causando ameaça e desequilíbrio 

às comunidades (OLIVEIRA et al., 2013; OLIVEIRA; PIROLA; PEREIRA, 2011). Tal 

desarmonia reflete-se na relação entre homem e meio ambiente no contexto da 

saúde pública. Desde o período de processo de industrialização no Brasil, este tem 

se deparado com inchamento de suas cidades ocorrido tanto pelo êxodo rural 

quanto pela queda da qualidade de vida (OLIVEIRA et al., 2013). 

Toda essa ocupação humana em território urbano promove diversos 

problemas como desmatamento, impermeabilização do solo o que muitas vezes 

pode acarretar em inundações, entupimentos de bueiros, assoreamento de rios e 

córregos e que, quase sempre, atingem populações mais pobres. Filho e Cortez 

(2010), afirmam que as consequências desses desajustes são variáveis tais como: 

poluição atmosférica, do solo, das águas, enchentes, deslizamentos, etc. 

Essas alterações e intervenções sobre o meio ambiente em que a sociedade 

se insere são muitas vezes consideradas partes e consequências do 

desenvolvimento. São ações, muitas vezes, não naturais, já que são iniciadas pela 

atuação humana e, posteriormente, a própria natureza se encarrega de dar 

respostas às modificações causadas. Toda essa atividade tem grandes impactos 

sociais e econômicos em diversos lugares provocando danos. Segundo Amorim e 

Cordeiro (2003), as cidades têm tendências predominantes em remediar as 

situações errôneas através de construções de obras de engenharia ao invés de 

buscar alternativas para preveni-las. 

A própria população cresce acreditando em toda essa atuação como sendo 

algo que traz desenvolvimento local e melhoria. O Programa das Nações Unidas 
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para o Desenvolvimento (PNUD) publica anualmente um relatório sobre o esse 

desenvolvimento medido, principalmente, pelo Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH). O Relatório de 2004 (VEIGA, 2006) enfatiza que o desenvolvimento depende 

da maneira como os recursos gerados pelo crescimento econômico são utilizados. 

Estes podem ser utilizados para fabricar armas ou produção de alimentos, para 

construção de palácios ou para fornecimento de água potável. 

Segundo Streglio, Ferreira e Oliveira (2013), à medida que o processo de 

urbanização avança, verifica-se também um considerável recuo da natureza. Isso 

provoca uma expressiva perda de diversidade biológica, bem como contribui para a 

degradação do ambiente urbano (STREGLIO; FERREIRA; OLIVEIRA, 2013). A 

preocupação com o ambiente já vem de longa data, porém, foi a Agenda 21 que foi 

além das questões ambientais para abordar os padrões de desenvolvimento que 

causam danos ao meio ambiente. Segundo a Organização das Nações Unidas 

(ONU, 2010), essas problemáticas ambientais e sociais incluem: pobreza, dívida 

externa de países em desenvolvimento, padrões insustentáveis de produção e 

consumo, pressões demográficas e estrutura da economia internacional. 

Streglio, Ferreira e Oliveira (2013) afirmam que muitas propostas de 

ordenamento das cidades passaram a incluir a criação dos chamados parques 

urbanos no intuito de melhorar a salubridade da cidade e proporcionar lazer, porém, 

pode ser insuficiente já que muitos outros fatores interferem na qualidade de vida 

humana como: habitação, saneamento, abastecimento de água. O crescimento 

urbano desordenado e rápido afetam o ambiente de forma agressiva e as questões 

sociais podem se agravar em decorrência de uma gestão omissa e 

descompromissada com o bem comum (STREGLIO; FERREIRA; OLIVEIRA, 2013). 

Mas a busca do ser humano por uma vida melhor está lhe trazendo doenças, 

problemas sociais e comprometendo seu futuro na Terra, já que suas ações são 

altamente degradantes (OLIVEIRA; PIROLA; PEREIRA, 2011). 

 Diversos são os problemas causados à população pelo crescimento urbano 

desordenado. A ONU (2011) afirma que quando fundada, em 1945, dois terços da 

população mundial viviam em zonas rurais, sendo que, em 2000 essa distribuição 

havia mudado. A partir de 2000, metade da população mundial vivia em cidades e 

espera-se que em 2050 dois terços da população mundial viva em áreas urbanas 

(ONU, 2011). Portanto, essas mudanças alteram os processos econômicos e sociais 
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e possibilitam que as populações adquiram riquezas e oportunidades, mas também 

doenças, poluição, pobreza e aumento da marginalidade (ONU, 2011). 

Conclui-se que para a redução dos agravos em saúde e melhoria das 

condições ambientais, seja necessário o desenvolvimento de projetos e ações 

interdisciplinares, visto que há estreita relação entre saúde-ambiente-

desenvolvimento.  
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2 Revisão de literatura 

 

2.1 O despertar pela questão ambiental  

 

 Durante as décadas de 50 e 60 do Século XX, o desenvolvimento era muito 

relacionado ao crescimento urbano, econômico e à industrialização (VEIGA, 2006). 

Porém, esse crescimento não esperava uma fragilidade tão grande no ecossistema 

e que só veio ser percebido após muitos estragos que afetaram o meio ambiente em 

todo o mundo. 

 Muitas conferências, eventos e comissões aconteceram para que fossem 

discutidas as possíveis maneiras de reduzir a agressão ao meio ambiente. Após a 1ª 

Conferência relacionada ao meio ambiente, na Suécia, em 1972, outros eventos 

ocorreram para que fossem discutidas as preocupações relacionadas ao mesmo. 

Em 1987, o Relatório Brundtland apresentou uma nova abordagem integrada entre 

meio ambiente e desenvolvimento econômico, também conhecido como crescimento 

sustentável (FUNASA, 2002). Porém, apenas vinte anos depois da 1ª Conferência, 

aconteceu no Rio de Janeiro, Brasil, a 2ª Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, a ECO-92, onde foram levantadas as 

integrações que devem haver entre questões de saúde e desenvolvimento 

socioeconômico com as questões ambientais. 

 Com essas discussões vêm uma certa visibilidade às questões relacionadas à 

pobreza em contraste com os custos do uso racional dos recursos naturais, 

desenvolvimento de novas tecnologias não poluentes e poupadoras (FUNASA, 

2002). A Conferência Mundial sobre Meio Ambiente das Nações Unidas, a Rio-92 ou 

ECO-92, foi um marco para grandes mudanças e naquele evento foi aprovada a 

Agenda 21, que estabelece uma série de orientações para integração, a nível 

mundial, das articulações para o desenvolvimento sustentável. Essas articulações 

visaram a saúde humana e ambiental, mas desde 1972, que alguns pontos já foram 

apontados como a sobrevivência do planeta; os seres humanos como centro das 

preocupações articulando ambiente e desenvolvimento; desenvolvimento 

sustentável; busca de uma vida saudável e harmônica para as gerações presentes e 

futuras. 
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A Agenda 21, que trata da relação entre meio ambiente, desenvolvimento 

sustentável e informações para a tomada de decisões (IBGE, 2008; ONU, 2010), 

trata ainda a questão da pobreza em que países se comprometeram a reduzir, o 

abismo norte-sul. Sartori e Monteiro (2010) citam que a pobreza deveria ser reduzida 

pela metade até 2015. 

Dez anos após a RIO-92, ocorreu a RIO+10, realizada em Johannesburgo no 

ano de 2002, onde concluiu-se que um quinto da população mundial vive com 

menos de US$ 1 por dia e que a metade da população mundial está mal nutrida 

(SARTORI; MONTEIRO, 2010). Além disso, a primeira metade do século 20 já 

testemunhava o crescimento de alertas sobre riscos químicos (PLANT et al., 2011) 

mais um fator preocupante para o ambiente e para a saúde.  

 O Relatório RIO+20 (BRASIL, 2012b) versa sobre as estratégias e ações 

adotadas pelo Comitê Nacional de Organização da Conferência das Nações Unidas 

sobre Desenvolvimento Sustentável, as quais estão baseadas em por três pilares: 

ambiental, social e econômico, a Rio +20 debateu, principalmente, em torno de dois 

temas: economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da 

erradicação da pobreza; e a estrutura institucional para o desenvolvimento 

sustentável.  

 

2.1.1 Ao longo dos anos, no Brasil  

 

No Brasil, as primeiras preocupações com o ambiente surgiram na época 

colonial na busca da melhor maneira para explorar os recursos naturais nas 

extensões das terras brasileiras. Populações vêm dilapidando recursos naturais 

como peixes, florestas, água e terra cultivável em um ritmo rápido e progressivo 

(SARTORI; MONTEIRO, 2010), assim, iniciaram-se as criações das leis e 

regulamentações para proteção do meio ambiente. 

O mais antigo documento legal ambiental brasileiro é o Código das Águas, 

Decreto nº 24.643, de 10 de Julho de 1934 (BRASIL, 1934) que definiu o direito de 

propriedade e de exploração de recursos hídricos para o abastecimento, a irrigação, 

a navegação, os usos industriais e a geração de energia.  

 Em 1965, o Brasil publicou a Lei nº 4.771 criando o Código Florestal que 

reconheceu as florestas e as demais formas de vegetação brasileiras como bens de 

interesse comum a todos os habitantes do país (BRASIL, 1965). O Código impôs 
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limites e direto de propriedade definindo as Áreas de Preservação Permanente 

(APP) considerando áreas protegidas, cobertas ou não, por vegetações nativas com 

função ambiental.  

 Esse Código estabeleceu ainda que as áreas de Reserva Legal são aquelas 

localizadas no interior de uma propriedade ou posse rural necessária ao uso 

sustentável dos recursos naturais (BRASIL, 1965). A evolução legislativa ambiental 

continuava seguindo adiante, sendo que muitas Organizações Não-Governamentais 

(ONGs) surgiram com o tempo para colaborar com essa atitude de preservação, 

mas apenas com a criação da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 

estabelecida pela Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que por sua vez criou o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), é que a Avaliação de Impactos 

Ambientais veio a adquirir importância em nível federal. 

 

Art. 1º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de 
vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de 
interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos 
de propriedade, com as limitações que a legislação, em geral, e 
especialmente esta Lei, estabelecem. (BRASIL, 1965). 

 

 No Art. 2º da referida Lei, estão listados os principais objetivos do PNMA e 

além de preservação, busca a melhoria a recuperação da qualidade ambiental que 

propiciem a vida, e para atender aos interesses que possam trazer dignidade à vida 

humana, seguem alguns princípios: 

 

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando o meio ambiente como um patrimônio público [...];  
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  
III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas 
representativas;  
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente 
poluidoras;  
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso 
racional e a proteção dos recursos ambientais;  
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  
VIII - recuperação de áreas degradadas;  
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;  
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação 
da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa 
do meio ambiente. (BRASIL, 1981). 

 

Foram criados outros gestores como: o Ministério do Meio Ambiente, dos 

Recursos Hídricos e da Amazônia Legal (MMA) que atua junto a outros órgãos que o 
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compõem. Dentre eles podemos citar: a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), 

Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), Conselho Nacional da Amazônia Legal (CONAMAZ), Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), Agência Nacional 

das Águas (ANA). 

 A Constituição Federal do Brasil (BRASIL, 1988) veio a consolidar todos 

esses decretos e leis tornando possível a construção de uma espécie de compilação 

que busca assegurar os direitos e garantias à vida e à proteção das paisagens. 

A criação das Leis de Crimes Ambientais dada pelo Decreto nº 6.514, de 22 

de julho de 2008, propõem o engajamento da sociedade tanto na fiscalização quanto 

na colaboração para proteger o meio ambiente e são considerados crimes 

ambientais: 

 

Art. 2o Considera-se infração administrativa ambiental, toda ação ou 
omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e 
recuperação do meio ambiente, conforme o disposto na Seção III deste 
Capítulo. (BRASIL, 2008). 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publicou em 2008 os 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável (IDS) que determina as divisões das 

dimensões do Desenvolvimento Sustentável: 

 

 Dimensão ambiental – diz respeito ao uso dos recursos naturais e à 

degradação ambiental relacionando-se aos objetivos de preservação e 

conservação do meio ambiente com o intuito de beneficiar as gerações 

futuras. São essas subdimensões: terra, água (doce, mares, oceanos), 

biodiversidade e saneamento.  

 Dimensão social – correspondem, essencialmente, aos objetivos ligados 

à satisfação das necessidades humanas, melhoria da qualidade de vida e 

justiça social. Os fatores relacionados são: população, trabalho e renda, 

saúde, educação, habitação e segurança, condições de vida, além de 

equidade e distribuição de renda; 

 Dimensão econômica – trata do desempenho macroeconômico e 

financeiro do país, bem como, doas impactos no consumo dos recursos 
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materiais. Esta se ocupa da eficiência dos processos produtivos e 

reprodução sustentável; 

 Dimensão institucional - corresponde à orientação política, capacidade e 

esforço despendido por governos e pela sociedade na implementação de 

mudanças.  

 

Tais dimensões têm toda uma integralidade em suas ações. O tema 

saneamento, como aborda o próprio IBGE (2008), é um bom exemplo, cabendo seu 

enquadramento e análise também nas dimensões social, econômica e institucional. 

Esta última, segundo o IBGE (2008), necessita de aprimoramentos, citando que 

temas como a organização da sociedade civil e sua participação na formulação e 

implementação de políticas ainda não aplicadas adequadamente.  

 

2.2 Ambiente, meio ambiente e recursos naturais 

 

 Quando se trata de meio ambiente, muitos acreditam ser algo limitado apenas 

à fauna e flora. Sartori e Monteiro (2010) descrevem que na ciência moderna são 

considerados dois aspectos importantes que colocam o homem como aquele que 

pode compreender os mistérios da natureza. São eles: 

 

1º) o caráter pragmático que o conhecimento adquire, ou seja, o 
conhecimento cartesiano vê a natureza como um recurso, um meio para se 
atingir um fim, e 2º) o antropocentrismo, isto é, o homem passa a ser visto 
como o centro do mundo; o sujeito em oposição ao objeto, à natureza 
(SARTORI; MONTEIRO, 2010). 

 

 A expressão meio ambiente (milieu ambiance) foi utilizada pela primeira vez 

pelo naturalista francês Geoffrey de Saint-Hilaire em 1835 (SILVA, 2008). Segundo 

Saint-Hilaire, milleu significa o lugar onde está ou se movimento um ser vivo, e 

ambiance designa o que rodeia esse ser. Porém, muitos consideram esse termo 

redundante e alguns países até mesmo estão deixando de usar esse termo para 

usar apenas ambiente, como no caso de Portugal e Itália (SILVA, 2008).  

Meio ambiente foi conceituada legalmente, no Brasil, de acordo com a Lei      

nº 6.938, em 31 de Agosto de 1981, como: 
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Art. 3º - para os fins previstos nesta lei, entende-se por: I – meio ambiente, 
o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, 
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 
formas; (BRASIL, 1981). 

 

 Dentro do ambiente existem os recursos naturais que, segundo a Lei 6.938/81 

da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) (BRASIL, 1981), podem ser a 

atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar 

territorial, o solo, subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. É de suma 

importância conhecer e reconhecer as limitações de cada esfera dentro da questão 

ambiental.  

 Portanto, o conceito de meio ambiente compreende três aspectos: o natural 

(água, solo, ar, etc.); artificial (espaço urbano construído, por exemplo) e cultural 

(patrimônios artísticos, arqueológicos, etc.) (SILVA, 2008). Além disso, há ainda o 

meio ambiente do trabalho citado pela Constituição Federal de 1988, no art. 200, 

VIII, afirmando que todos estão interligados e envolvem todo e qualquer lugar em 

que hajam seres viventes inseridos. 

Diante de todas as circunstâncias de degradação que o ambiente vem 

sofrendo, um ponto importante é saber diferenciar o poluente e o poluidor do 

ambiente. A Lei nº 6.938/81 afirma que poluidor é a pessoa física ou jurídica de 

direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente, por atividade 

causadora de degradação ambiental (BRASIL, 1981). 

 Proteger o meio ambiente é algo que compete a todos, pois é um bem da 

humanidade. A própria Constituição Federal (BRASIL, 1988), no Art. 225, define 

bem ambiental como sendo algo de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida das presentes e futuras gerações. Por isso a questão da 

sustentabilidade tem sido tão debatida nos últimos tempos, pois responsabilidade 

com a questão ambiental é de toda a sociedade. 

 

 No que se refere à poluição, a Lei 6.938/81 conceitua como: 

 

Degradação da qualidade ambiental resultantes de atividades que ou 
indiretamente: prejudiquem saúde, a segurança e o bem estar da 
população; criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou 
sanitárias do meio ambiente; lacem matérias ou energia em desacordo com 
os padrões estabelecidos. (BRASIL, 1981) 
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2.3 Desenvolvimento: ambiente e crescimento econômico 

 

Agregadas às questões ambientais estão as preocupações e indagações 

acerca de desenvolvimento e o quanto essa ação pode comprometê-lo. Os efeitos 

causados, principalmente pelo desenvolvimento tecnológico, sobre a saúde e o meio 

ambiente foram tornando-se cada vez mais crescentes (FUNASA, 2002). Porém, 

desenvolvimento pode confundir-se com crescimento econômico, algo muito 

discutido por vários autores como Celso Furtado e Ignacy Sachs (VEIGA, 2006). 

O homem passou a reconhecer os diversos aspectos do meio ambiente que 

podem afetar potencialmente à saúde, como trata a publicação da Fundação 

Nacional de Saúde (FUNASA) lançado pelo Ministério da Saúde (FUNASA, 2002), 

sendo não somente os agentes biológicos, físicos e químicos, mas também 

elementos do meio urbano (residências, edifícios, indústrias e ambientes de 

trabalho) e do meio natural (ar, água, solo). Esses fatores que envolvem ambiente e 

elementos urbanos têm causado interferência no desenvolvimento territorial e levado 

a inchaços urbanos juntamente com o crescimento econômico e consumista 

(FUNASA, 2002). Diante disso, discussões acerca das questões socioeconômicas 

são importantes, pois tudo se insere em um mesmo ambiente onde a sociedade se 

multiplica e necessita de administração para tornarem-se sustentáveis (FUNASA, 

2002). 

Entender o que vem a ser desenvolvimento no sentido mais próximo da 

realidade é algo de suma importância. No livro Desenvolvimento Sustentável: 

desafio para o Século XXI, José Eli da Veiga (2006), trata de forma discursiva e 

inteligente acerca das visões que pesquisadores na área econômica vêm 

construindo na tentativa de conceituar o que é desenvolvimento. Veiga (2006) relata 

que fundamentalistas do mercado econômico consideram o desenvolvimento como 

algo decorrente de forma natural do crescimento econômico, e que na verdade não 

necessitaria, assim, de uma definição específica. Em oposição, Furtado (1974) 

considerou o desenvolvimento um mito, ilusão.  

Furtado, em 1974, com sua publicação O mito do desenvolvimento, o 

considerava exatamente dessa forma. Que o desenvolvimento não passava de mito, 

de ilusão. Veiga (2006) interpreta a opinião de Furtado como o fato de ter funcionado 

como armadilha ideológica inventada para perpetuar assimétricas relações, relações 

essas entre minorias dominantes e maiorias dominadas, nos países e entre países. 
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Veiga (2006) afirmou que o desenvolvimento tem sido resultado espontâneo 

da livre interação das forças de mercado e, segundo sua interpretação, diz: 

 

[...] Ignacy Sachs está cada vez mais convicto que o desenvolvimento 
poder permitir que cada indivíduo revele suas capacidades, seus talentos e 
sua imaginação na busca da autorrealização e da felicidade, mediante 
esforços coletivos e individuais, combinação de trabalho autônomo e 
heterônomo e de tempo gasto em atividades econômicas. E enfatiza que 
os aspectos qualitativos são essenciais. (VEIGA, 2006) 

 

A modernização trouxe, além do desenvolvimento, a globalização como 

consequência fundamental de toda esse crescimento voltado à economia. Sartori e 

Monteiro (2010) afirmam que a globalização envolve uma interação entre os fatores 

econômicos culturais que causam mudanças nos padrões de produção e consumo. 

Ainda afirmam que nesse processo, mudanças significativas podem ser observadas 

a nível de ordem política, econômica, tecnológica e mesmo ideológica em todo o 

mundo. 

Tânia Bacelar Araújo (2010) reafirma que todos os entraves sociopolíticos e 

econômicos vivenciados atualmente são heranças do processo histórico de 

ocupação humana e econômica o Brasil. A autora destaca que a atual distribuição 

das principais cidades brasileiras, parques industriais e de ciência, tecnologia e 

informação, estão localizadas na região litorânea e isso é resultado da dinâmica do 

capitalismo do Século XVI. Além de haver pouca interiorização desses aspectos, 

todo o crescimento ficou apenas nisso, o que Araújo (2010) considera inusitado e 

inaceitável, tendo em vista a imensidão territorial do país e seus potenciais. 

 

2.3.1 Crescimento, dinamismo e progresso? 

 

Furtado (2005) quando discute acerca do desenvolvimento e da sua 

percepção, como sendo algo ilusório devido à concentração e domínio de pequenos 

grupos sobre grandes grupos. Para ele o crescimento e a riqueza são concentradas 

nas mãos de menores privilegiados, enquanto que as desigualdades são fortemente 

massacrantes nas maiorias desprivilegiadas. Veiga (2006) afirma que todo e 

qualquer indicador de crescimento, dinamismo ou progresso mostra um abrupto e 

brutal contraste. 
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No segundo capítulo livro Desenvolvimento Sustentável: o desafio do século 

XXI, Veiga (2006) discute acerca de como pode ser medido o desenvolvimento e 

descreve a evolução de como essas ações vêm acontecendo. A postura da 

sociedade atual, que convive com a imposição de padrões de consumo e crescente 

utilização de produtos com menores ciclos de vida e de embalagens descartáveis, 

tem gerado uma grande quantidade de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). Segundo 

Gonçalves, Tanaka e Amedomar (2013), a capacidade dos sistemas tradicionais de 

disposição de recursos naturais já está chegando a seu limite, necessitando de 

alternativas para a destinação final dos bens após seu consumo, para minimizar seu 

impacto ambiental. 

Todo o processo de urbanização acelerado vem ocorrendo gerando uma 

população urbana praticamente sem infraestrutura. E esses problemas geram 

diversos impactos negativos no ambiente. Tucci (2008) afirma que enchentes em 

áreas urbanas são consequências de dois processos, que ocorrem isoladamente ou 

de forma integrada: 

 
 
Enchentes em áreas ribeirinhas – as enchentes naturais que atingem a 
população que ocupa os leitos de rios por falta de planejamento do uso do 
solo; 
Urbanização – são as enchentes provocadas pela urbanização. (TUCCI, 
2008) 

 

Para atuar na definição de normas e instrumentos para gestão saudável das 

águas no meio urbano, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) criou a Secretaria de 

Recursos Hídricos e Ambiente Urbano (SRHU) baseado no conceito de 

desenvolvimento urbano de baixo impacto, que busca a preservação do ciclo 

hidrológico natural. Assim, muitas ações são tomadas como obras de drenagem 

para auxiliarem nesse controle (BRASIL, 2014a). 

Tucci (2008) afirma que os Planos Diretores Urbanos de quase todas as 

cidades brasileiras não restringem a criação de loteamentos em áreas de risco de 

inundação. Dessa forma, permitem que uma comunidade cresça desordenadamente 

onde a população coloca-se exposta a riscos. O crescimento urbano, realizado 

dessa forma, ainda traz outras complicações como a impermeabilização do solo 

levando à necessidade da construção de canais e sistemas de drenagens que 

muitas vezes são insuficientes (TUCCI, 2008).  
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A rápida elevação das temperaturas no planeta leva a transtornos climáticos e 

ambientais, intensificam as secas, as enchentes, furacões e inundações (IBGE, 

2008) e estas mudanças podem trazer sérios prejuízos materiais (econômicos) e 

humanos, forçando o deslocamento de milhares de pessoas, expansão da fome e 

aumento da mortalidade.  

A globalização imposta à população mundial aparece como tentação 

constante devido à irracionalidade de forças econômicas dominantes com a 

voracidade do ‘TER’ como objetivo de vida, a natureza, devido a toda essa situação, 

é sugada ao máximo para o poder do acúmulo (BECKER, 2008). 

Streglio, Ferreira e Oliveira (2013) fizeram um levantamento da degradação 

de áreas verdes em Goiânia para mapear o avanço do crescimento urbano sobre a 

cobertura de área verde e detectaram o inchaço urbano, a degradação ambiental e, 

que mesmo tendo sido uma cidade criada a partir de muito planejamento, não houve 

execução de forma efetiva desenvolvendo diversos problemas observados em 

outros grandes centros. 

Esse desordenamento aumenta a poluição do ar nos grandes centros 

urbanos, que por sua vez tem implicações na saúde da população, especialmente 

em crianças, idosos e portadores de doenças respiratórias (IBGE, 2010b), e esse é 

apenas um dos muitos problemas ambientais causados por essa questão. O 

excesso de calor associado à qualidade do ar nas cidades pode prejudicar a saúde 

humana causando distúrbios do coração e respiração (DRUMMOND, 2012) não 

afetando apenas o ambiente, mas a integridade humana. 

Drummond (2012) descreveu que esse excesso de calor ocorre nas áreas 

urbanas devido aos materiais utilizados nas construções de casas, prédios, 

asfaltamento de ruas, com retirada da cobertura vegetal, devida à expansão urbana. 

Além disso, ainda há a poluição que cria uma barreira que impede a ascensão do ar 

quente, elevando a temperatura local.  

 

2.4 Políticas ambientais 

 

2.4.1 Vigilância ambiental em saúde 

 

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2002) a vigilância 

ambiental é um conjunto de ações que devem proporcionar conhecimento, detecção 
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e/ou prevenção de fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que 

possam vir a interferir na saúde humana. Essas ações devem ter a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos e 

das doenças ou agravos. 

De acordo com a FUNASA (2002), a epidemiologia ambiental utiliza 

informações sobre os fatores de risco existentes (físicos, químicos, biológicos, 

ergonômicos e psicossociais). As condições proporcionadas pelo ambiente que 

interferem no padrão de saúde e a exposição a essas condições podem causar 

efeitos adversos à saúde, incluindo doenças e acidentes. O Sistema Nacional de 

Vigilância Ambiental em Saúde (SINVAS) foi criado na tentativa de controlar esses 

fatores que interferem no processo saúde-doença, e esta não é uma tarefa simples, 

visto que grande parte da população sofre com diversas situações.  

O principal papel do SINVAS é o controle de endemias e o principal objetivo 

desse sistema de informações é “prevenir e controlar os fatores de risco de doenças 

e de outros agravos à saúde, decorrentes do ambiente e das atividades produtivas”.  

Com essa preocupação, a incorporação da vigilância ambiental no campo das 

políticas públicas de saúde é uma demanda relativamente recente no Brasil 

(PIMENTEL; ALBUQUERQUE; ACIOLI, 2009). Ainda em processo de estruturação, 

cabe aos municípios executarem os programas de Vigilância Ambiental em Saúde 

juntamente às outras esferas de governo. A lei nº 8080/90 demonstrou intenção de 

promover intervenções nos fatores de risco ambientais que inclui como atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) a “colaboração na proteção do meio ambiente” 

(PIMENTEL; ALBUQUERQUE; ACIOLI, 2009). 

 

2.4.2 Gestão ambiental 

 

De acordo com Santinelli, Silva e Domingos (2011) buscam novos modelos de 

gestão pública e regulação estatal. Estes devem ter a sustentabilidade como um dos 

alicerces do direito fundamental à boa administração pública e do direito à boa 

regulação.  Em muitos municípios o plano diretor vem sendo utilizado na política de 

desenvolvimento urbano. Santinelli, Silva e Domingos (2011) afirmam que o mesmo 

precisa contemplar aspectos que garantam o desenvolvimento de forma sustentável, 

isso para garantir o bem-estar dos habitantes e possibilitar condições para as futuras 

gerações.  
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A Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA) define as diretrizes para 

articulação de gestão ambiental e inclui ações como: sistematizar e divulgar essas 

diretrizes; estimular a parceria entre instituições; promover programas e projetos de 

educação ambiental; entre outras ações que deveriam ser postas em prática, porém, 

devido o mau exercício de gestão, tornam-se superficiais (BRASIL, 1999). 

A visão centrada na educação ambiental considera que as ações humanas, 

que visam o desenvolvimento social e econômico da coletividade, devem ser 

incentivadas, mas respeitando os limites impostos pela limitada oferta de bens e 

serviços ambientais. A consolidação de projetos aplicados na área da Educação 

Ambiental faz parte da PNEA e devem ser asseguradas (BRASIL, 2014d), pois, com 

a participação da população no acompanhamento e na atuação da gestão podem 

formar um conjunto de benefícios à sociedade permitindo que haja incentivo no 

cuidado com o ambiente. 

Existem instrumentos de políticas ambientais para atuação gestora e, 

segundo Floriano (2007), esses têm a finalidade de levar ao cumprimento de 

estratégias de economia e proteção dos recursos ambientais.  

Há ainda os instrumentos de utilização privada para gestão ambiental que 

são: compromisso com a organização através da política da qualidade; 

planejamento; avaliação de impactos ambientais e de desempenho ambiental; 

processo de melhoria contínua (FLORIANO, 2007; BRASIL, 1981). Outros métodos 

são: manter registros das atividades; treinamentos; comunicação; monitoramento; 

auditoria ambiental e análise crítica administrativa (FLORIANO, 2007). 

Existem diversos programas de manejo de produção como: atividade de 

mineração, de aquicultura, de extrativismo, de agricultura, entre outras 

(CAVALCANTI, 2010), e para todos esses programas há atividades que visam o 

ordenamento dessas intervenções que são: pesquisas; manejo de recursos naturais; 

monitoramento; recreação e lazer; educação ambiental; administração e 

manutenção. 

Cinco são os instrumentos fundamentais utilizados pela PNMA sendo essas: 

 

1. Licenciamento – é baseado em Avaliação de Impacto Ambiental (AIA), 
Estudo de Impacto Ambiental (EIA), Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 
Plano de Controle Ambiental (PCA), Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas (PRAD), Relatório de Avaliação Ambiental (RAA), Relatório de 
Controle Ambiental (RCA), Analise de Risco (AR), Estudo de Viabilidade 
Ambiental (EVA), Projeto Básico Ambiental (PBA), Termo de Referência 
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(TR), Audiência Pública (AP), estabelecimento de padrões de qualidade 
ambiental e no sistema de informações e cadastro técnico ambiental 
federal; 
2. Incentivos econômicos – Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA); 
financiamentos através do BNDES para grandes projetos, etc; 
3. Inibições econômicas – Impostos ecológicos (ICM, Taxa de Reposição 
Florestal, etc); 
4. Punição – Lei dos Crimes Ambientais, Código Florestal, etc; 
5. Conservação – Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 
Corredores Ecológicos, Programa Piloto para a Proteção das Florestas 
Tropicais do Brasil (PPG7), restrição ao uso de recursos naturais nas 
propriedades privadas (impostas pela Lei 4771/65, entre outras), 
recuperação ambiental, auto-suprimento e reposição florestal. (FLORIANO, 
2007) 

 

 Ainda segundo Cavalcanti (2010), a gestão ambiental deve promover o 

desenvolvimento urbano e ordenamento dos serviços, que incluem: Educação, 

Saúde, Saneamento, Transportes, Energia e Urbanização. Todos esses setores 

devem ser contemplados no intuito de garantir qualidade à vida e ao ambiente, mas 

para isso, é de suma importância o exercício de uma gestão responsável e eficiente. 

 

2.5 Saúde e ambiente 

 

Desde tempos antigos questões sobre os efeitos da poluição ambiental na 

saúde já eram levantadas por Hipócrates, cerca de 300 anos a.C., em seu livro Ares, 

Águas e Lugares (BRASIL, 2002a). Nessa perspectiva, o processo saúde-doença, 

vista realmente como processo, compreende que saúde e doença não são apenas 

pessoais, mas socioculturais.  

O termo “saúde” deriva de salus que, no latim, designa a qualidade daquele 

que está íntegro, intocado, inteiro (MENESES; YASUI, 2012). Salus, por sua vez, 

proviria de holos, termo grego, com acepção de totalidade. Saúde traz, já em seu 

berço etimológico, o total, o holístico e a integralidade. 

A interação entre homem e meio ambiente é algo interligado que não se pode 

estimar algum tipo de separação. Florence Nightingale, a partir de seu desempenho 

na Guerra da Crimeia, em 1854, conseguiu reduzir a mortalidade de 40% para 2% 

por ter percebido essa relação entre o homem e o ambiente em que se encontra 

(PADILHA; MANCIA, 2005). 

Exposições ambientais a substâncias podem causar problemas à saúde 

(PLANT, et al., 2011). Desde a antiguidade, relatam-se efeitos na saúde provocados 

pelas condições ambientais.  
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O rápido processo de industrialização e de urbanização nos meados do 

século XVIII e XIX desencadeou consequências na saúde da população advindas da 

problemática ambiental instalada no período (SIQUEIRA; MORAIS, 2009).  

Sem um conhecimento integrado do todo, o ser humano não percebe e não 

respeita as relações de equilíbrio da natureza, como afirma Sartori e Monteiro 

(2010). Assim, o homem atua agindo sobre o ambiente de modo imprudente 

acarretando em uma desarmonia ambiental. 

Algumas das causas mais efetivas de degradação das cidades estão nas 

correntes migratórias provenientes do campo e das cidades menores. Quase 

sempre isso ocorre em busca de melhores oportunidades econômicas, porém isso 

tem ocasionado grandes crescimentos urbanos de forma desenfreada e muitas 

dessas cidades estão despreparadas para o recebimento de tantas pessoas 

(TUCCI, 2008).  

Isso pode desencadear vários tipos de problema, principalmente, no quesito 

Saúde Pública. As aglomerações urbanas podem causar efeitos como 

concentrações elevadas de poluentes atmosféricos e estas danificam flora e fauna 

(COSTA, 2012) sendo, assim, um risco à saúde humana.  

A Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 trata acerca de condições que 

protejam, promovam e recuperem a saúde do brasileiro. Em seu Art 2º, a citada Lei 

afirma que a saúde é fundamental ao ser humano e garante no seguinte parágrafo 

desse mesmo artigo: 

 

§ 1º - O dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e 
execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos 
de doenças e de outros agravos no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação. (BRASIL, 1990) 

 

Isso inclui todos os âmbitos, já que a saúde é algo que considera a 

integralidade como sendo o real sentido da sua palavra. Durante o século XX, a 

demografia, o desenvolvimento, a economia, a ecologia, entre outros, tornaram-se 

problemas que dizem respeito a todas as nações, ou seja, ao planeta como um todo 

(SARTORI; MONTEIRO, 2010).  
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A Lei nº 8.080/1990 destaca os fatores determinantes que garantem uma boa 

qualidade na saúde, como citado a seguir: 

 

Art. 3º - 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. (BRASIL, 1990). 

 
 

Essa interrelação entre ambiente e saúde, do ponto de vista epidemiológico, 

está ligada em todas as suas condições. O ambiente pode favorecer ou não a saúde 

já que pode ser entendido como “conjunto de instância e processos que mantêm 

relações interativas com o agente etiológico e o suscetível” (ALMEIDA FILHO; 

ROUQUAYROL, 2006) o que interfere no processo saúde-doença do ser humano. 

Franco e Passos (2005) dizem que o ponto de partida para entender esse processo 

é compreender que saúde e doença são fenômenos ao mesmo tempo biológicos e 

sociais. Franco e Passos (2005) citam que o processo saúde-doença deve ser visto 

como: 

 

Síntese de um conjunto de determinações que atuam em uma sociedade 
concreta e que produzem nos diferentes grupos a aparição de riscos ou 
potencialidades características que, por sua vez, manifestam-se na forma 
de perfis ou padrões de enfermidade ou saúde... cada grupo social leva 
inscrito, em sua condição de vida e em se correspondente perfil de saúde-
doença, uma complexa trama de processos e formas de determinação que 
a investigação epidemiológica deve separar e ordenar mediante a análise. 
(FRANCO; PASSOS, 2005) 

 

Vários fatores são determinantes para atuarem em conjunto com esse 

desenvolvimento em prol da sustentabilidade ambiental e da saúde como: habitação, 

saneamento, coleta de lixo, abastecimento de água adequado (SANTINELLI; SILVA; 

DOMINGOS, 2011; PEREIRA; SILVA, 2011). 

A habitação é um fator determinante de saúde, pois seus moradores estão 

relacionados com o ambiente em que vivem (PEREIRA; SILVA, 2011). Assim, 

devem ser levadas em consideração o território geográfico e social, os materiais de 

construção utilizados e sua qualidade, a instalação dos serviços (energia, 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, etc). Todo esse conjunto pode 

determinar o desenvolvimento familiar saudável (PEREIRA; SILVA, 2011). 



39 

 

Pimentel, Albuquerque e Acioli (2009) relatam diversas situações como 

relacionadas a vetores reservatórios e hospedeiros, animais peçonhentos, qualidade 

de água para consumo humano, contaminantes ambientais, desastres naturais, 

acidentes com produtos perigosos, saneamento básico, deposição de dejetos 

(humano e animal) e condições habitacionais. 

 

2.5.1 Doenças e sua relação com o ambiente 

 

O Brasil tem lutado ao longo das últimas décadas para exterminar 

determinadas doenças infecciosas e parasitárias. Ações aplicadas através dos 

programas de imunização em massa, controle de vetores e saneamento ambiental 

pareciam indicar que o conhecimento disponível era suficiente para o manejo 

(BRASIL, 2014b), porém, o que se vivencia é um renascer de algumas doenças que 

já poderiam, e deveriam, estar erradicadas totalmente. 

Porém, nos últimos anos, se observou a ocorrência de novas doenças 

denominadas como doenças emergentes e reemergentes e estas têm sido 

frequentemente citadas nos meios de comunicação para informar e alertar a 

população dos riscos (CARVALHO et al., 2009). Mesmo não sendo fácil defini-las, 

as doenças emergentes são aquelas que vêm surgindo nos últimos anos ou que já 

existiam e que vem aumentando sua incidência recentemente (CARVALHO et al., 

2009).  

O Brasil possui uma gigantesca variedade de ecossistemas com uma 

representativa biodiversidade. A exploração dessa biodiversidade causada, por 

exemplo, pelo avanço da agricultura e pecuária, das construções civis, onde os 

habitats de animais silvestres vêm sendo invadidos pelas populações, tem facilitado 

a disseminação de agentes infecciosos e parasitários (CARVALHO et al., 2009; 

GONÇALVES; TANAKA; AMEDOMAR, 2013).   

Diversos fatores podem estar envolvidos nessa emergência e reemergências 

dessas doenças e podem ser agrupados da seguinte forma (CARVALHO et al., 

2009): 

 

 Fatores demográficos; 

 Fatores sociais e políticos; 

 Fatores econômicos; 
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 Fatores ambientais; 

 Fatores relacionados ao desempenho do setor de saúde; 

 Fatores relacionados às mudanças e adaptação dos microorganismos; 

 Manipulação de microorganismos com vistas ao desenvolvimento de 

armas biológicas. 

 

2.5.2 Algumas doenças consideradas negligenciadas 

 

O termo foi proposto na década de 70 por um programa da Fundação 

Rockefeller coordenado por Kenneth Warren denominado The Great Neglected 

Diseases (MINISTÉRIO BRASIL, 2010). 

Há ainda aquelas doenças que podem ser consideradas negligenciadas e, 

segundo o Ministério da Saúde (2010), são aquelas que recebem pouco 

financiamento e investimentos por parte da indústria de medicamentos e outras 

tecnologias, em virtude da baixa rentabilidade de seus produtos. Essas doenças não 

prevalecem apenas em condições de pobreza, mas contribuem para a manutenção 

do quadro de desigualdade perpassando em todas as camadas sociais, e 

representam um grande entrave no desenvolvimento do país. Alguns exemplos 

dessas doenças são: dengue, hanseníase, tuberculose, doença de Chagas, 

esquistossomose, leishmaniose, malária, entre outras. 

Segundo o Ministério da Saúde (2010) doenças negligenciadas são aquelas 

que se referem às causadas por agentes infecciosos e parasitários (vírus, bactérias, 

protozoários e helmintos). Essas doenças não prevalecem apenas em condições de 

pobreza, mas também contribuem na manutenção da desigualdade. Como já visto 

anteriormente, ambiente envolve fatores naturais, sociais e culturais, assim, possui 

uma estreita relação com as doenças que estão descritas logo a seguir. 

Assim, algumas das doenças negligenciadas mais importantes estão 

relacionadas a seguir. 

 

a. Tuberculose 

 

A tuberculose é uma doença causada pelo Mycobacterium tuberculosis e foi 

identificado por Robert Koch em 1882. As bactérias do Complexo M. tuberculosis 

são bacilos que medem 0,2 a 0,6 mm de diâmetro e 1 a 10 mm de comprimento, 
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imóveis, não esporulados, não capsulados, aeróbios estritos e sua faixa de 

temperatura de crescimento é de 35-37ºC (BRASIL, 2002c). O M. tuberculosis 

dificilmente pode ser corado pelo método de coloração Gram, mas é considerado um 

gram-positivo pelas características de sua parede celular.  

A infectividade do M. tuberculosis depende da capacidade de um indivíduo 

com a forma pulmonar da tuberculose, de eliminar bacilos para o exterior, sendo, 

portanto, uma consequência do estado bacteriológico do doente (BRASIL, 2010a; 

BRASIL, 1995) e pode ser propagada através do ar, por meio de gotículas que 

contenham os bacilos expelidos por uma pessoa enferma ao tossir, espirrar ou falar 

em voz alta (BRASIL, 2002c).  

Algumas dessas características citadas podem explicar aspectos da história 

natural da tuberculose. Por ser um parasita intracelular facultativo é capaz de 

sobreviver e se multiplicar no interior de células fagocitárias e ser resistente à ação 

de agentes químicos e sensível à ação de agentes físicos como calor e radiação 

(ANTÔNIO et al., 2013). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2014e) entre 1995 e 2012,               

56 milhões de pessoas estavam fazendo tratamento de tuberculose sendo que 22 

milhões de vidas foram salvas da doença. Só em 2012, 6,1 milhões de tuberculose 

foram notificados, sendo 5,7 milhões desses novos casos. A Organização das 

Nações Unidas (ONU) a considera o maior problema de saúde de todo o mundo e 

assim criou um programa onde o objetivo é reduzir pelo menos 50% dos novos 

casos até o ano de 2015 comparando com o número de incidências de 1990.  

No Brasil a incidência de tuberculose é de cerca de 37,6 casos por 100.000 

habitantes e o país ocupa a 22ª posição no ranking dos 22 países com maior carga 

de tuberculose do mundo (LIMA et al., 2013). A tuberculose continua sendo um 

grave problema mesmo tendo formas de transmissão e de prevenção conhecidas, 

com critérios de diagnósticos bem definidos e curável em praticamente 100% dos 

casos novos (BRASIL, 2002b), isto apenas utilizando o tratamento preconizado pelo 

sistema de saúde público brasileiro que reconhece essa problemática e devido a 

isso procura assumir objetivos que visam reduzir o número de casos (BRASIL, 

2002b). 

Entre as ações criadas podem-se destacar: o registro dos sintomáticos; 

utilização o Sistema de Informações de Agravos de Notificações (SINAN) para 

acompanhamento dos casos; análise periodicamente os casos de tuberculose nos 
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serviços de saúde; capacitação dos profissionais dos serviços de saúde em 

sistemas de informação para atuarem com maior autonomia; notificação e 

acompanhamento dos pacientes submetidos à quimioprofilaxia (BRASIL, 2002b). 

As formas utilizadas pelo Sistema Brasileiro de Saúde (SUS) para diagnóstico 

da doença podem ser: o histórico clínico observando os fatores de risco (moradia, 

familiar doente de tuberculose, entre outros); baciloscopia direta do escarro sendo 

realizadas duas coletas, uma no momento da consulta e outra pela manhã seguinte 

(CARVALHO et al., 2009), análise laboratorial; exame radiológico, porém, esse 

recurso é utilizado para confirmação de caso e, até mesmo, excluir outros tipos de 

patologias pulmonares.   

Segundo o próprio Ministério da Saúde (CARVALHO et al., 2009) a 

propagação da tuberculose está intimamente ligada às condições de vida da 

população levando em consideração as áreas com grande concentração humana, 

precariedade nos serviços de infraestrutura (saneamento, habitação), sendo a maior 

incidência em bairros periféricos de grandes cidades. Para controle da tuberculose a 

orientação de alguns gestores é a realização do diagnóstico e tratamento sem 

imposição de barreiras (SILVA-SOBRINHO et al., 2013), incluindo atendimento a 

estrangeiros e brasileiros residentes fora do território nacional. Isso devido seu 

caráter socioeconômico e transmissibilidade associado à resposta imune (SILVA-

SOBRINHO et al., 2013; ANTÔNIO et al., 2013).  

 

b. Hanseníase 

 

A hanseníase é uma doença infectocontagiosa e crônica causada pelo agente 

etiológico Mycobacterium leprae (HANSEN, 1874), um parasita intracelular 

obrigatório, álcool-ácido-resistente, de alta infecciosidade, baixa patogenicidade, 

com bastante afinidade por células cutâneas e dos nervos periféricos 

(GONÇALVES, 2013; BRASIL, 2002a). A sua multiplicação é lenta e tem o homem, 

reconhecidamente, como única fonte de infecção (reservatório), embora tenham sido 

identificados animais naturalmente infectados (GONÇALVES, 2013) e tem como 

principal via de infecção, as vias aéreas. 

 Sua manifestação é, principalmente, através de sinais e sintomas 

dermatoneurológicos como lesões na pele e nos nervos periféricos atingindo, 

principalmente, olhos, mãos e pés (GONÇALVES, 2013; COELHO; MARQUES, 
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2006). O comprometimento dos nervos periféricos pode provocar determinadas 

incapacidades e deformidades causando dificuldades no desenvolvimento do 

trabalho, limitações na vida social e problemas psicológicos (COELHO; MARQUES, 

2006; GONÇALVES, 2013; OMS, 2011a).  

 Foi descrita há pouco mais de 50 anos em quatro formas definidas: 

indeterminada, tuberculóide, dimorfa e virchowiana. Essas lesões variam desde 

eritêmato-hipocromias discretas e localizadas até infiltrações extensas, evoluindo 

com placas, nódulos e úlceras (OMS, 2011a). Possui um período de incubação 

longo, podendo durar de 2 a 7 anos e é mais incidente em homens do que em 

mulheres. Crianças menores de 15 anos raramente são acometidas e quando 

ocorre, geralmente, são casos de áreas endêmicas (GONÇALVES, 2013).  

As lesões foram, há muitos séculos, relacionadas a castigos divinos e 

condenação, pois por não haver cura os enfermos eram isolados. Antes conhecida 

como lepra, a hanseníase sempre foi fortemente vinculada a estigmas de rejeição 

por parte de toda a sociedade e isso ainda hoje prejudica no insucesso do 

tratamento terapêutico nos dias atuais.  

Foucault (2002) abordou o tema da ‘lepra’ citando o modelo de exclusão que 

ela engendra e trata que essa atitude como prática social estabelece uma divisão 

rígida, distanciamento. O autor destacou que o portador da doença era colocado e 

mantido fora dos limites da comunidade sendo considerados desqualificados jurídica 

e politicamente. 

 O termo lepra foi substituído oficialmente em território brasileiro através da Lei                           

nº 9.010, de 29 de março de 1995 (BRASIL, 1995) onde dispôs a terminologia oficial 

relativa à hanseníase. O art 1º afirma que lepra e seus derivados nomes não 

poderiam ser utilizados na linguagem empregada nos documentos oficiais da 

Administração da União a partir de então. 

 Além das essas problemáticas sociais, ainda havia os diversos relatos de 

resistências microbiológicas a drogas isoladas em uso para o tratamento. Assim a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou a adoção de poliquimioterapia 

como conduta (BRASIL, 1995) passando a caracterizar a aplicação do tratamento da 

doença como paucibacilar ou multibacilar. O tratamento paucibacilar é voltado para 

aqueles que abrigam um pequeno número de bacilos no organismo e que são 

considerados insuficientes para infectar outras pessoas (FRANCO; PASSOS, 2005). 

Os casos multibacilares não apresentam resistência ao bacilo que se multiplica no 
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organismo passando a ser eliminado para o meio exterior e podem, assim, causar 

infecção (GONÇALVES, 2013). Essas pessoas constituem a fonte de infecção e 

manutenção da cadeia epidemiológica da doença (GONÇALVES, 2013; FRANCO; 

PASSOS, 2005). 

 Além das condições individuais, fatores relacionados aos níveis de endemias 

e condições socioeconômicas desfavoráveis, bem como um número elevado de 

pessoas convivendo em um mesmo ambiente (BRASIL, 1995). Silva et al., (2013) 

afirma que a transmissão varia de pessoa para pessoa e que depende muito da 

saúde individual, porém confirma, ainda, que está associada ao local onde o 

indivíduo vive e suas condições ambientais. 

 Há uma grande relação entre transmissão de hanseníase e ambiente 

confirmado pelo fato de familiares convivendo em um ambiente em comum 

mantenham esse contato que pode levar à infecção (OMS, 2014b). Silva et al., 

(2013) cita que há correlação entre casos multibacilares em crianças devido aos 

contatos com familiares infectados e que essa prevalência é maior entre crianças 

entre 10 e 15 anos de idade.  

 

c. Leishmaniose visceral e tegumentar 

 

A leishmaniose é considerada pela OMS como uma das cinco doenças 

infectoparasitárias endêmicas de maior relevância e um problema de saúde pública 

mundial (MOTA; MIRANDA, 2011). A leishmaniose é causada por um parasita 

protozoário Leishmania (ROSS, 1903) que apresentam um DNA extranuclear na 

organela mitocondrial, o cinetoplasto (OMS, 2014; MOTA E MIRANDA, 2011). Esse 

protozoário desenvolve três tipos de doenças (OMS, 2014): 

a) leishmaniose visceral (calazar), que pode ser fatal se não tratada a tempo, 

pois ataca órgãos como: fígado, baço, gânglios linfáticos e medula óssea 

(OLIVEIRA; SILVA, 2011);  

b) leishmaniose cutânea, sendo esta a mais comum dos tipos, causando tipos 

de ulcerações na pele que, em caso de agravamento, podem causar 

sérias debilidades e escaras;  

c) leishmaniose mucocutânea que pode destruir parcial ou totalmente 

mucosas do nariz, boca e garganta (OMS, 2014).  
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A Leishmania apresenta duas formas evolutivas durante o ciclo biológico 

sendo, segundo Mota e Miranda (2011), a fase amastigota, obrigatório intracelular 

em vertebrados; e promastigota, desenvolvendo-se no tubo digestivo de vetores 

invertebrados ou meios axênicos de cultura. Assim, a leishmaniose é uma infecção 

zoonótica de animais silvestres, sendo o homem um hospedeiro acidental e é 

transmitida pela picada de fêmeas dos mosquitos flebotomíneos (MOTA E 

MIRANDA, 2011; GUIMARÃES et al., 2012; OLIVEIRA; SILVA, 2011).  

Esses mosquitos, também conhecidos como mosca da areia, pertencem aos 

gêneros Lutzomyia (LOEW, 1845) e Phlebotmus (FRANÇA, 1924) e essa 

transmissão é feita por inoculação das formas promastigotas na pele do hospedeiro 

vertebrado (MOTA; MIRANDA, 2011; OLIVERA; SILVA, 2011). Essa transmissão 

ocorre quando uma fêmea infectada passa o protozoário à vítima saudável enquanto 

se alimenta do seu sangue.  

Alguns desses hospedeiros, por desempenhar papel importante na 

manutenção do parasita na natureza são chamados de reservatórios. O cão 

doméstico é considerado o reservatório epidemiologicamente mais importante para a 

leishmaniose visceral americana (OLVEIRA; SILVA, 2011).   

São estimados cerca de 200 a 400 mil casos de leishmaniose visceral no 

leste da África cada ano (OMS, 2014a). Aproximadamente 90% dos novos casos 

ocorrem em seis países: Bangladesh, Brasil, Etiópia, Índia, Sudão do Sul e Sudão. O 

Brasil também está entre os seis países com alto índice de Leishmaniose cutânea e 

mucocutâneas, sendo que os casos de leishmaniose cutânea estão entre 0,7 e 1,3 

milhões de novos casos (OMS, 2014a).  

As mudanças ambientais têm sido resultados de devastações florestais e 

processos de urbanização e vem aumentando de maneira significante o número de 

casos de leishmanioses (GUIMARÃES et al.,, 2012; OMS, 2014a). Esse aumento 

tem se tornado um importante problema de saúde pública. No Estado de 

Pernambuco, o aumento do número de casos tem sido recorde em regiões onde a 

expansão progressiva vem sendo observada ao longo dos últimos 20 anos 

(GUIMARÃES et al., 2012). Dentro desse período, o Município de São Vicente 

Férrer, Pernambuco, teve o maior número de casos de leishmanioses visceral e 

tegumentar (GUIMARÃES et al., 2012) 
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d. Dengue 

 

Dengue é doença viral de mais rápida propagação no mundo (OMS, 2009). 

Nos últimos cinqüenta anos a incidência aumenta com juntamente com o aumento 

da expansão geográfica em alguns países, bem como o aumento da invasão da 

cidade no meio rural (OMS, 2009). Segundo a ONU (2010), a estimativa de infecção 

por dengue foi de cerca de 50 milhões anualmente e cerca de 2,5 bilhões de 

pessoas vivem em países endêmicos, sendo que o Brasil está nesse grupo de 

países. 

O vírus da dengue, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti (LINNAEUS, 

1762), pertence ao gênero dos Flavivirus e possui quatro serótipos responsáveis por 

um largo espectro dos resultados clínicos em todo o mundo (SANTOS et al., 2013). 

Para tentar controlar as endemias de dengue, diversos estudos sobre mudanças no 

RNA (ácido ribonucléico) do vírus causador da doença, através de clonagens do 

genoma, vem se desenvolvendo para criação de vacinas e antivirais para evitar as 

infecções (SANTOS et al., 2013).  

O mapa (FIGURA 1) mostra dentro da faixa vermelha os países inclusos no 

grupo dos endêmicos demonstrando que a doença pode ser considerada tropical ou 

subtropical, estando quase toda a América do Sul incluída nesse grupo.  

 

Figura 1 – Países/ áreas de risco de transmissão do dengue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Organização Mundial da Saúde (2008). 
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O Brasil possui um grande número de casos de dengue com cerca de 

54,5% dos casos da América, e é o sexto em casos de dengue hemorrágica 

(BRANCO et al., 2014). Esses números podem estar distantes da realidade 

brasileira, pois diversos estudos evidenciam uma expressiva subnotificação de 

casos de dengue no Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN) 

(MALHÃO et al., 2013). 

A dengue afeta populações urbanas de áreas tropicais e subtropicais em 

todo o mundo, inclusive o Brasil (Pires Neto et al., 2013), e afeta de forma 

representativa populações urbanas de áreas tropicais e subtropicais em todo o 

mundo. A OMS (2009) cita que são realizadas atividades para controlar o Aedes 

aegypti em seus em locais onde o homem possa ter contato, como na própria casa, 

escolas, hospitais, cuidando dos possíveis locais de proliferação dos mesmos. 

Esses locais podem ser sutis como: vasos de plantas com água, baldes ou tambores 

que acumulam água para utilização doméstica, até mesmo construções próximas 

onde acumulem muitos entulhos (OMS, 2009), uma vez que esses mosquitos não 

voam para muito distante, fica evidente que o foco de sua proliferação está muito 

próximo do local da infecção. 

Portanto, o ideal a se fazer para prevenir a infecção de dengue é exterminar 

os possíveis locais de multiplicação do mosquito vetor. 

 

e. Esquistossomose 

 

Segundo a OMS (2011b) 78 países são endêmicos para esquistossomose. 

No ano de 2011 mais de 28 milhões de pessoas em todo o mundo fizeram 

tratamento para esquistossomose, sendo 58,6% desse total crianças com idade 

entre 5 e 14 anos (OMS, 2011b).  

Esquistossomose é uma doença infecciosa causa pelo platelminto 

Schistosoma que podem ser intestinais ou urogenitais. Os parasitas intestinais são: 

Schistosoma mansoni, S. japonicum, S. mekongi, S. guineensis e S. intercalatum e 

os urogenitas: S. haematobium (OMS, 2013). Populações que habitam locais com 

presença de muita água estão mais susceptíveis à doença. No Brasil, o Schistosoma 

mansoni é o platelminto causador das infecções, porém a propagação da doença 

depende da existência de caramujos do gênero Biophamlaria (PRESTON, 1910), 

(hospedeiro intermediário) e do contato do homem (hospedeiro definitivo) com águas 
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doces que contenham caramujos contaminados (SILVA; SOBRAL; SOARES, 2011; 

SCHALL et al., 2007).  

 A transmissão da doença se dá pela liberação de ovos através da urina ou 

fezes humana infectadas (SILVA; SOBRAL; SOARES, 2013). Os ovos eliminados 

evoluem para larvas na água onde se alojam e se desenvolvem em caramujos. A 

larva adulta é liberada pelo caramujo que, permanecendo na água, vem a 

contaminar o homem.  

 

Figura 2 – Ciclo da esquistossomose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Images (2014)  

 

 Ações  de saneamento básicos são capazes de prevenir essa doença em 

pequenas cidades ou bairros periféricos das cidades maiores, bem como 

construções de drenagem e canalizações para águas pluviais (BRASIL, 2014c). 

Essas ações não só previnem essa doença, mas diversas outras. A 

esquistossomose está intimamente relacionada às questões socioculturais e 

ambientais, bem como a má distribuição de renda e alto índice de desemprego ou 

subemprego (RAMOS; SILVA E CUNHA; SILVA, 2007). Essas situações fazem com 

que as pessoas vivam em condições precárias afetando sua qualidade de vida. 

 

f. Malária 

 

De acordo com estimativas realizadas pela OMS (2014f) houve cerca de 207 

milhões de casos de malária em 2012 e uma estimativa média de 627 mil mortes, 
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mas pode alcançar um número maior de casos fatais pela provável existência de 

casos subnotificados. A malária é uma doença muito comum da África, onde chega 

a matar uma criança por minuto (OMS, 2014f). E isso ocorre mesmo o número tendo 

sido reduzido em cerca de 50% desde o ano 2000.  

A malária é uma enfermidade causada pelo protozoário Plasmodium e as 

espécies que podem afetar o ser humano são: P. falciparum (WELCH, 1897),                   

P. vivax (GRASSI; FELETTI, 1890), P. malariae (LAVERAN, 1880), P. ovale 

(STEPHENS, 1922) (BRASIL, 2010). Os mais comuns são P. falciparum e P. vivax 

sendo que o primeiro é o maior causador das mortes. Porém, recentemente, alguns 

casos de malaria humana foram decorrentes de um outro parasita Plasmodium 

knowlesi (KNOWLES; DAS GRUPTA, 1932), uma espécie encontrada em macacos 

e de determinada área florestal do Sudeste da Ásia (OMS, 2014f). 

O parasita é transmitido pela picada do mosquito Anopheles (MEIGAN, 1818), 

exclusivamente. Porém, a intensidade da transmissão depende de fatores 

relacionados ao parasita, ao vetor, hospedeiro (homem, no caso) e ao ambiente. É 

preciso toda uma condição climática para que o mosquito possa sobreviver como: 

temperatura e umidade. Em alguns lugares a transmissão é sazonal, depende do 

período chuvoso, por exemplo. A imunidade do hospedeiro, no caso o ser humano, 

também é um fator determinante para o desenvolvimento ou não da doença (OMS, 

2013).  

A fase aguda da malária é acometida de muita febre dor de cabeça, resfriado 

e vômito, porém, os sintomas podem surgir, normalmente, sete dias após a picada 

do mosquito (OMS, 2014f). Após o surgimento dos sintomas, se não for tratado em 

pelo menos 24 horas, pode evoluir de forma severa e levar o ser humano à óbito 

rapidamente. 

Segundo a OMS (2014f), aproximadamente metade da população mundial 

vivem em risco de infecção pela malária, sendo que as regiões de maiores riscos 

são Ásia, África, América Latina, Oriente Médio e alguns lugares da Europa. No 

Brasil, no ano de 2008, foram cerca de 300 mil pacientes acometidos, sendo 99,9% 

destes nos Estados da Amazônia Legal, e 90% desses infectados são pelo P. vivax 

(BRASIL, 2010b).  

As áreas de fronteiras brasileiras são reconhecidas como vulneráveis para a 

saúde devido às dificuldades criadas para o controle de endemias e tratamento de 

doentes (PEITER et al., 2013). A vigilância no controle da fronteira amazônica tem 
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se reproduzido e, segundo Peiter et al. (2013), o número de casos da doença caiu 

pela metade na última década, sendo antes de 600 mil, passando para 300 mil 

casos. Porém, em algumas regiões de fronteiras, a incidência continua aumentando. 

Na Amazônia Legal a incidência da malária está associada às interações 

entre uso da terra, comportamento humano, elementos físicos e biológicos do meio 

natural, bem como as transformações realizadas pelo próprio homem (BRAZ; 

DUARTE; TAUIL, 2013; PEITER et al., 2013). A intervenção humana como: 

colonização agrícola, pecuária, extrativismo vegetal e mineral, construção de 

estradas, entre outras, são fatores determinantes fortes sociais da malária (BRAZ; 

DUARTE; TAUIL, 2013). Essas informações demonstram a intensa relação entre 

fatores ambientais e socioeconômicos com a malária e que merecem atenção da 

saúde pública. 

Populações foram dizimadas por causa dessa doença, principalmente, as 

indígenas (PEITER et al., 2013), portanto, a exposição aos fatores de risco, a 

identificação da doença, as condições de tratamento e adesão ao mesmo devem ser 

vista de forma mais complexa e buscar mais atenção das esferas de governo. 

 

g. Doença de Chagas 

 

A doença de Chagas, ou Tripanossomíase Americana, é uma doença 

causada pelo protozoário flagelado Trypanossoma cruzi (CHAGAS, 1909), 

considerada uma zoonose endêmica do continente americano (OMS, 2013b). É 

transmitida pelas fezes de barbeiros, insetos hematófagos, e é considerada a 

infecção parasitária de maior importância na América Latina devido ao seu impacto 

econômico e social (SOUZA; COSTA NETO; GURGEL-GONÇALVES, 2011)  

Segundo a OMS (2013b), estima-se que entre 7 e 8 milhões de pessoas  

pudessem estar infectadas pelo agente e que essa é uma doença que requer um 

custo considerável para o tratamento. Na Colômbia o custo anual ficou em torno de  

267 milhões de dólares, exceto os gastos com inseticidas utilizados na tentativa de 

combater o vetor, sendo essa a forma utilizada como método preventivo contra sua 

disseminação (OMS, 2014g). 

A doença, que recebeu esse nome após ter sido descoberta pelo brasileiro 

Carlos Ribeiro J. Chagas em 1909 é uma doença exclusiva da América Latina 

(OMS, 2013b). Contudo, há poucas décadas tem sido detectadas cada vez mais 
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casos nos Estados Unidos, Canadá, países da Europa e em alguns do Pacífico 

Ocidental (OMS, 2013b). Isso pode ser decorrente do aumento de mobilidade dos 

latinos americanos pelo resto do mundo.  

A doença de Chagas pode ser transmitida pelas seguintes vias: através da 

lesão causada pela picada do inseto, via oral quanto ingerido alimento contaminado 

pelas fezes, transfusão de sangue contaminado, via vertical passando de mãe para 

filho, e, ainda por transplantes de órgãos (SOUZA; MONTEIRO, 2013). Após a 

infecção, a mesma tem duas fases sintomáticas: uma aguda e uma crônica. Na 

aguda, que ocorre por volta de dois meses após a infecção, normalmente há febre, 

dores musculares, dificuldade de respirar, entre outros sintomas. Já na fase crônica, 

o parasita se aloja no sistema cardíaco ou digestivo causando alterações sérias 

(OMS, 2013b). Como ele atua destruindo os músculos dos órgãos pode levar à 

morte. 

As áreas de maior risco são: zona rural e subúrbios. A região da Amazônia 

brasileira, por exemplo, é considerada endêmica para Chagas humana e possui 

muitos casos frequentes em áreas urbanas (SOUZA; MONTEIRO, 2013).  

Em 17 de outubro de 2013 foi publicada a Portaria n. 1209 (FUNASA, 2013) 

que versa sobre a seleção de propostas para ações de implantação de melhorias 

habitacionais para controle da doença de Chagas do Programa de Aperfeiçoamento 

do Sistema Único de Saúde em que, entre os requisitos para aprovação, impõem 

algumas exigências como: fotos das casas da região, parecer epidemiológico da 

situação local, entre outros.  

Essas ações demonstram o reconhecimento da relação entre doença de 

Chagas e ambiente tanto físico quanto natural. Oliveira, Pirola e Pereira (2011) 

discutiram que os recursos naturais estão sendo aproveitados de forma predatória e 

isso tem causado graves danos ambientais que vêm refletindo negativamente na 

qualidade de vida e de saúde do ser humano. 

 

h. Diarreia 

 

Em 2012, a diarreia matou mais de 1.600 crianças menores de 5 anos de 

idade todos os dias (UNICEF, 2013) e tem se tornado uma das maiores causas de 

morte em crianças dessa faixa etária. É uma doença frequentemente causada por 

vírus na região do trato intestinal, sendo o rotavírus o mais importante e responsável 
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por cerca de 28% dessas mortes. Grande parte dessas vítimas estão em países 

africanos, todavia, o Brasil não está fora dessa lista (UNICEF, 2013). 

As doenças diarreicas estão quase sempre associadas a diversos fatores 

socioeconômicos, demográficos e culturais, mas, sobretudo à pobreza, desmame 

precoce, deficiências nutricionais e baixo nível escolar das mães (MOURA et al., 

2012; PAZ; ALMEIDA; GUNTHER, 2012).   

Diarreia vem a ser o aumento do volume da água fecal acarretando na 

diminuição da consistência das fezes e aumento no número de evacuações (PAZ; 

ALMEIDA; GUNTHER, 2012). Podem ser agudas, quando duram até duas semanas, 

e crônicas desse período em diante, sendo que, essa repetição excessiva de 

evacuações podem desencadear outros problemas como desnutrição crônica (PAZ; 

ALMEIDA; GUNTHER, 2012; RASELLA, 2013). Essa desnutrição ainda pode ser 

seguida de retardo do desenvolvimento e, até mesmo, da evolução intelectual. Por 

ser uma doença de transmissão feco-oral, pode estar diretamente relacionada a 

água ou alimentos contaminados (OLIVEIRA; FREIRE; VASCONCELOS, 2010; 

MOURA et al., 2012; PAZ; ALMEIDA; GUNTHER, 2012).   

As complicações mais frequentes decorrem da desidratação e desequilíbrio 

hidroeletrolítico (OLIVEIRA; FREIRE; VASCONCELOS, 2010; RODULFO et al., 

2012), assim, o tratamento principal dos casos diarreicos baseia-se na prevenção da 

desidratação e na reidratação. Esse tratamento é feito de acordo com o grau de 

desidratação do paciente. Três planos são estabelecidos para essa ação 

(OLIVEIRA; FREIRE; VASCONCELOS, 2010):  

 

 Plano A – o paciente não apresenta sinais de desidratação e pode ser 

tratado com líquidos caseiros; 

 Plano B - indicado quando a pessoa apresenta algum sinal de 

desidratação e precisa ser reidratado com reposição de eletrólitos, ainda 

apenas por via oral, mas sob supervisão na unidade de saúde para que se 

avalie se esse tratamento é suficiente para evitar complicações para o 

paciente.  

 Plano C consiste em reidratação venosa e é indicado para as pessoas 

gravemente desidratadas. 
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Dentro dessa relação homem, ambiente, hospedeiros, vetores, alguns 

organismos infectam o homem diretamente, outros precisam de um agente 

transmissor, que pode ser um vetor ou um hospedeiro intermediário (RIBEIRO, 

2013). Porém, todos estão convivendo mutuamente em ambientes favoráveis à 

ocorrência de algum tipo de infecção. 

 

2.5.3 Ambiente como parte do processo saúde-doença 

 

Foi a partir da segunda metade do século XX que a interrelação da saúde 

com o ambiente se insere nas preocupações da saúde pública. Assim, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) define como sendo saúde ambiental “o 

campo de atuação da saúde pública que se ocupa das formas de vida, das 

substâncias e das condições em torno do ser humano”. Siqueira e Morais (2009) 

complementam dizendo que podem exercer alguma influência sobre a sua saúde e o 

seu bem-estar. Assim, percebe-se que o ambiente deve ser entendido como 

contexto sócio-histórico (SIQUEIRA; MORAIS, 2009) percebendo as relações 

estabelecidas pelos grupos culturais que o compõem. 

Ambiente não deve ser encarado apenas como ciência ecológica, pode ser 

pensado como base de interações entre meio físico e biológico com a sociedade 

(SIQUEIRA; MORAIS, 2009). Werneck (2008) relata que a variedade de 

transmissões eco-epidemiológicas relacionam-se com a distribuição de vetores e 

outros fatores de risco, diferentes padrões intra-urbanos, contatos com vetores-

hospedeiros e variações em populações susceptíveis. Várias alterações podem ter 

sido induzidas pela urbanização como transmissão homem-a-homem para 

manutenção de níveis endêmicos, aumento da virulência dos parasitas e resistência 

à drogas (WERNECK, 2008). Nessas situações, subconjuntos dessas populações 

têm uma grande contribuição para transmissões e acertar as intervenções nesses 

grupos podem exercer uma importante redução nos índices de infecções 

(WERNECK, 2008). 

Gualda e Bergamasco (2004) consideram que saúde e doença não são 

questões unicamente pessoais, mas socioculturais e que a saúde deve ser de 

condição básica para a qualidade de vida e a doença representa uma ameaça à 

segurança. As autoras citam ainda que a doença sempre parece dizer algo sobre 
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uma pessoa ou um período, isso muito mais que a saúde. Talvez pelo fato de que a 

saúde escape à atenção.  

O governo dos Estados Unidos estima que doenças causadas por 

substâncias contaminantes do ambiente possam matar cerca de 5,4 milhões de 

americanos (PLANT et al., 2011). Saúde e doença são fenômenos socialmente 

padronizados e a posição pessoal do indivíduo tem importância nas experiências 

(GUALDA; BERGAMASCO, 2004). Analisando pelo contexto social o homem, 

quanto ser, está inserido de forma intrínseca em uma comunidade, um ambiente que 

pode determinar essa qualidade ou insegurança. Mas além do quesito social, há 

ainda o cultural.  

Autores como Vianna (2011); Plant et al., (2011) têm a ideia de que esses 

conhecimentos culturais podem embasar certos procedimentos tomados 

cotidianamente, até mesmo dentro de seus lares, interferindo no processo ambiente-

saúde-doença. Há muita dificuldade por parte da população em perceber a saúde e 

sua plenitude e muitas vezes só identificam o adoecimento. Vianna (2011) comenta 

que saúde e doença vivem uma relação de reciprocidade e que não há limite preciso 

entre as duas, entre normalidade e patologia. Relata ainda que os fatores que 

permitem o homem viver são os mesmos que podem causar as doenças como: 

alimentos, água, ar, habitação, trabalho, relações sociais, enfim, o ambiente em que 

o indivíduo está inserido. 

No Brasil, aguarda-se a implantação da instituição da Política Nacional de 

Saúde Ambiental (PNSA) no âmbito do SUS para que haja uma atuação mais 

presente entre área ambiental e da saúde com um mesmo objetivo (BRASIL, 2007). 

Em 2012 foi publicada a Portaria n. 560/2012 que dispõe sobre programas de 

educação em Saúde Ambiental. Essa possui foco na promoção da saúde, proteção 

do ambiente, fortalecimento da sociedade no enfrentamento dos determinantes 

socioambientais e na prevenção dos agravos decorrentes da exposição (RIBEIRO, 

2013). Tem seus princípios agregados à Atenção Primária Ambiental (APA) que visa 

a promoção da saúde como principal objetivo e, além disso, concebe a interface 

saúde-ambiente reconhecendo saúde em um conceito ampliado (RIBEIRO, 2013).  

A APA possui algumas estratégias a serem implementadas em conjunto com 

órgãos ambientais e de saúde como: criação de organismos comunitários; 

diagnóstico e avaliação de impacto ambiental; planejamento ambiental; pesquisas 

(OPAS, 1999; RIBEIRO, 2013). 
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Quando se fala em doença não se pode levar em consideração apenas os 

quesitos fisiológicos, mas toda a questão subjetiva do ser humano (VIANNA, 2011). 

Tudo o que lhe dá prazer, sofrimento, dor, está envolvido nesse processo. Assim, 

Vianna (2011) afirma que deve-se pensar uma nova maneira para saúde e doença e 

esse processo que atravessa ambos devendo: 

 

[...] incluir explicações para os achados universais de que a mortalidade e a 
morbidade obedecem a um gradiente, que atravessa as classes 
socioeconômicas, de modo que menores rendas ou status social estão 
associados a uma pior condição em termos de saúde. (VIANNA, 2011). 

 

Mitchell e Popham (2008) relatam que muitos estudos mostram que 

ambientes naturais melhoram a saúde e incentivam um comportamento saudável 

demonstrando assim como essa relação é constante. Porém, os mesmos autores 

trazem ainda que os ambientes saudáveis não recebem atenção devida. Estes 

desenvolveram um estudo com dois grupos onde um era mais exposto em áreas 

verdes do que outro e eles notaram que as pessoas que sofriam maior exposição 

em espaços verdes apresentavam melhor bem estar do que aquelas que se 

expuseram menos nessas áreas (MITCHELL; POPHAM, 2008).  

A APA também inclui, dentre tantos indicadores de qualidade de saúde 

ambiental, a incidência e prevalência de doenças graças ao inadequado manejo 

ambiental como: dengue, malária, cólera, leishmaniose, leptospirose, hantavírus, 

peste (RIBEIRO, 2013). A APA (1999) cita que é necessário resolver esses 

problemas controlando a exposição das pessoas a perigos como a contaminação do 

ambiente. Ainda destaca que essa contaminação é causada por resíduos da própria 

atividade humana. Há ainda outros problemas como o excesso de calor associado à 

qualidade do ar nas cidades que podem prejudicar a saúde humana causando 

distúrbios do coração e respiração (ARAÚJO; MOURA, 2011) não afetando apenas 

o ambiente, mas a integridade humana. 

 

2.5.4 Acidentes por animais peçonhentos 

 

Animais peçonhentos são aqueles que possuem glândulas produtoras de 

veneno ou substâncias tóxicas, além de aparelho especializado (dentes ocos, 

ferrões, aguilhões ou cerdas), por onde o veneno é inoculado (BRASIL, 2009). O 
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Ministério da Saúde considera os animais peçonhentos de importância para a saúde 

pública no Brasil: serpentes, aranhas, escorpiões, lagartas, abelhas e alguns 

animais aquáticos que podem determinar diferentes tipos de envenenamento. 

O primeiro estudo epidemiológico de acidentes com serpentes venenosas foi 

realizado no Brasil em 1901, por Vital Brazil, no Instituto Serumterápico, hoje 

Instituto Butantan, que levantou o número de mortes por picadas de serpentes 

peçonhentas no Estado de São Paulo, onde foram registrados 63, 88 e 104 óbitos 

nos anos de 1897, 1899 e 1900, respectivamente (BRAZIL, 1901; LEMOS et al., 

2009).  

Há na Natureza um equilíbrio dinâmico, responsável pela formação do 

ecossistema, entre os organismos vivos e o ambiente em que vivem e qualquer 

acontecimento ou evento que venha perturbar estas características naturais 

denomina-se desequilíbrio. Queiroz (2005) relatou que no Brasil, as frentes de 

trabalho, o desbravamento do país, o crescimento populacional, o aparecimento de 

cidades e vilas colocaram o homem frente a frente com a natureza. O autor afirmou 

que o desequilíbrio ecológico, resultante de atividades humanas desordenadas, 

causa perturbações a curto, médio e longo prazo nos ecossistemas naturais, sendo 

que estas perturbações tendem a se reverter em prejuízo ao próprio homem. Isso 

porque ele depende do meio ambiente para continuar a sobreviver. Sem água 

potável, sem ar de qualidade, sem florestas, sem fauna e flora em equilíbrio, a 

qualidade de vida do próprio homem se encontrará ameaçada (QUEIROZ, 2005). 

O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) permite 

acompanhar as doenças de notificação compulsória e outros agravos considerados 

de interesse nacional e dentre eles: acidentes por animais peçonhentos, 

atendimento antirrábico (FISZON; BOCHNER, 2008). Os acidentes com animais 

peçonhentos, em especial, os causados por serpentes, constituem um problema de 

saúde pública, sobretudo nos países das regiões tropicais e subtropicais, quer pela 

quantidade ou gravidade de muitos deles (QUEIROZ, 2005). 

 Desde 1995, a Coordenação Nacional de Controle de Zoonoses e Animais 

Peçonhentos (CNCZAP) adota o SINAN para consolidar os registros por animais 

peçonhentos. Fiszon e Bochner (2008) afirmaram que alguns municípios não 

reagiram bem e se mostraram resistentes ao novo sistema mantendo 

acompanhamentos paralelos ou até mesmo não enviando dados.  
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Todos os esforços voltados a práticas de atendimento e à disponibilização de 

tratamento específico garantiram o estabelecimento de ações capazes de minimizar 

a gravidade desses acidentes e, em especial, à ampliação da capacidade de 

produção de soro, que passou a ser suficiente para suprir as necessidades do país 

(FISZON; BOCHNER, 2008). Entretanto, é importante desenvolver mais pesquisas 

na área para afirmar que acidentes por animais peçonhentos permaneçam estáveis 

ao longo do tempo, uma vez que as condições ambientais e a ocupação e uso do 

solo pelo homem estão em constante mudança, fatos que podem gerar um 

descompasso entre a oferta de serviços de saúde e as várias demandas 

relacionadas aos acidentes. 

Em 2003, os acidentes com animais peçonhentos eram ocorrências bastante 

frequentes em áreas rurais (VENZON, 2004) e que no Brasil, eram notificados 

anualmente cerca de 20.000 acidentes, com uma letalidade em torno de 0,43%.  

É de grande relevância que se conheça o gênero a que pertence a serpente 

para que se possa tomar medidas terapêuticas fundamentais em caso de acidente. 

Contudo, o diagnóstico é feito, em geral, através dos sinais e sintomas apresentados 

pelo paciente, em consequência das atividades tóxicas causadas pela inoculação da 

peçonha (LEMOS et al., 2009). Dentre os animais peçonhentos, as peçonhas das 

serpentes são, provavelmente, as mais complexas, pois contêm vinte ou mais 

componentes diferentes, sendo mais de 90% de seu peso seco constituído por 

enzimas, toxinas não enzimáticas, proteínas e proteínas não tóxicas (QUEIROZ, 

2005; LEMOS et al., 2009).  

Os escorpiões fazem parte desse grupo. São animais carnívoros, alimentam-

se de insetos, como grilos e baratas, porém são capazes de permanecer longos 

períodos sem se alimentar (FUNASA, 2001; FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS, 2014) . 

Têm hábitos noturnos e escondem-se sob pedras, troncos, dormentes de linhas de 

trem, entulhos, telhas e tijolos. O ambiente natural modificado pelo desmatamento e 

ocupação do homem causa uma quebra na cadeia alimentar e com a escassez de 

alimento, esses animais passam a procurar alimento e abrigo em residências, 

terrenos baldios e áreas de construção (BRASIL, 2009). O Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2009) afirmou que essa busca por alimento ocorrem com maior frequência 

em locais onde há presença abundante de baratas, sendo esse inseto o principal 

alimento do escorpião.  
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Há também as aranhas, sendo que estes animais podem viver em teias 

geométricas ou irregulares, em buracos no solo, fendas de barrancos, árvores, sob 

troncos podres, cupinzeiros e bromélias, além de áreas ocupadas pelo homem 

(FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS, 2014). Acidentes causados por aranhas podem ser 

comuns. A maioria vive nas habitações humanas ou proximidades e as principais 

representantes são: aranhas caranguejeiras, aranha-de-grama, aranha-de-jardim, 

aranha-lobo ou tarântula, aranha-da-poeira, para-moscas ou aranhas saltadoras 

(BRASIL, 2009).  

O conhecimento da composição dos venenos e seus principais efeitos sobre o 

organismo humano permitem ao médico reconhecer o gênero da serpente respon-

sável pelo acidente e selecionar a soroterapia adequada, mesmo na ausência da 

serpente (FISCHON; BOCHNER, 2008; LEMOS et al., 2009). 

O tratamento para casos de acidentes com animais peçonhentos deve ser 

realizado em rede hospitalar e com o soro correspondente como descritos nas 

Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 – Sinais, sintomas e tratamento para caso de acidente causado por cascavel. 
 

Manifestações 
e tratamento 

Fácies 
miastênica/ 
visão turva 

Mialgia 
Urina 

vermelha 
ou marrom 

Oligúria/ 
Anúria 

Tempo de 
coagulação 

Soroterapia 
(ampolas – 

SAC, 
SABC) 

Vias de 
administração 

Leve 
Ausente ou 

tardia 
Ausente Ausente Ausente 

Normal ou 
alterado 

5 

in
tr

a
v
e
n
o
s
a
 

Moderado 
Discreta ou 

evidente 
Discreta 

Pouco 
evidente ou 

ausente 
Ausente 

Normal ou 
alterado 

10 

Grave  Evidente Presente presente 
Presente 

ou ausente 
Normal ou 
alterado 

20 

SAC: Soro anticrotálico/ SABC: Soro antibotrópico – crotálico. 
Fonte: Fundação Ezequiel Dias (2014) 

 
 

O método preventivo deve ser o mais indicado, como definido pela FUNASA 

(2001) e Fundação Ezequiel Dias (2014): 

 

 Utilizar botas de cano alto ou perneiras de couro pode evitar até 80% dos 

acidentes, pois a maioria das picadas de serpentes ocorre do joelho para 

baixo; 
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 Nunca se deve andar descalço ou de chinelos em locais onde possa 

ocorrer cobras ou outros animais peçonhentos. O uso de sapatos ou 

botinas pode evitar de 50% a 60% dos acidentes; 

 Não colocar as mãos em buracos, ocos de árvores ou vãos de pedras; 

 Não sentar, deitar ou agachar próximo a arbustos, barrancos, pedras, 

pilhas de madeira ou material de construção sem se certificar de que ali 

não existem cobras ou outros animais peçonhentos. 

 Nas colheitas de arroz, café, milho, feijão, frutas e nas hortas é preciso 

verificar onde se colocam as mãos; 

 Manter limpas as áreas ao redor da casa, paióis e plantações, eliminando 

os montes de entulho, lixo, restos de alimento e folhagens altas e 

fechadas. Essas medidas evitam a aproximação de ratos e de outros 

animais que servem de alimentos para as cobras; 

 Não segurar as cobras com as mãos, mesmo que estejam mortas, pois o 

veneno das glândulas permanece ativo por um certo tempo após a morte 

do animal; 

 Proteger os predadores naturais das serpentes, como emas, seriemas, 

gaviões, gambás e a conhecida cobra muçurana, pois os mesmos 

participam do controle do crescimento das populações de ofídios. 

 
 

Tabela 2 – Classificação, manifestações clínicas e soroterapia para casos de acidentes por 
escorpião. 

 

Classificação Manifestações clínicas 
Soroterapia 

(ampolas SAEEs 
ou SAAr**) 

Leve Dor e paresia locais. ---- 

Moderado 
Dor local intensa associada a uma ou mais 
manifestações, como náuseas, vômitos, sudorese e 
sialorreia discretos, agitação, taquipneia e taquicardia. 

2 a 3 

Grave 

Além das citadas na moderada, presença de uma ou 
mais das seguintes manifestações: vômitos profusos e 
incoercíveis, sudorese profusa, sialorreia intensa, 
prostração, convulsão, coma, bradicardia, insuficiência 
cardíaca, edema pulmonar e choque. 

4 a 6*** 

*Tempo de observação das crianças picadas: 6 a 12 horas. 
**SAEEs – soro antiescopiônico/ SAAr – soro antiaracnídico. 

*** Na maioria dos casos graves quatro ampolas são suficientes para o tratamento, visto que 
neutralizam o veneno circulante e mantêm concentrações elevadas de antiveneno circulante por pelo 

menos 24 horas após a administração da soroterapia. 
Fonte: Fundação Ezequiel Dias (2014) 
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2.5.5 Atendimentos antirrábicos 

 

Raiva é uma encefalite viral aguda e infecciosa caracterizada por um quadro 

neurológico que evolui para óbito em poucos dias (BRASIL, 2009; BRASIL, 2011). O 

vírus rábico pertence à ordem Mononegavirales, família Rhabdoviridae e gênero 

Lyssavirus (. Brasil (2011) considera todos os mamíferos como fontes de infecção 

para o vírus da raiva, podendo transmiti-lo ao homem. Para Brasil (2009), a raiva 

apresenta dois ciclos básicos de transmissão: o urbano, cujos principais 

reservatórios são os cães e gatos, e o silvestre, que ocorre principalmente entre 

morcegos, macacos e raposas (BRASIL, 2009).  

A transmissão da raiva se dá pela penetração do vírus contido na saliva do 

animal infectado, principalmente pela mordedura e, mais raramente, pela 

arranhadura e lambedura de mucosas (BRASIL, 2009). O vírus penetra no 

organismo, multiplica-se no ponto de inoculação, atinge o sistema nervoso periférico 

e, posteriormente, o sistema nervoso central (BRASIL, 2011).  

No mundo, segundo Brasil (2009), eram estimados 55.000 óbitos humanos 

por ano, causados por cães, sendo 56% na Ásia e 44% na África; a maioria deles 

ocorre em áreas rurais. No Brasil, a raiva é endêmica, em grau diferenciado de 

acordo com a região geopolítica. No período de 1991 a 2007, foram notificados 

1.271 casos de raiva humana, sendo os cães responsáveis por transmitir 75%, os 

morcegos por 12%, os felinos por 3% e os 10% restantes por outras espécies 

(BRASIL, 2009). Brasil (2009) salientou ainda que, nos anos de 2004 e 2005, o 

morcego foi o principal responsável pelos casos de raiva humana, com 86,5% dos 

casos nesses dois anos, passando pela primeira vez a superar os casos com 

transmissão canina, devido à ocorrência de surtos de raiva humana no estado do 

Pará, na Região Norte, e no estado do Maranhão, na Região Nordeste do País. 

Essa doença é de extrema importância para saúde pública, devido a sua 

letalidade de aproximadamente 100% (BRASIL, 2009). Mas também por ser uma 

doença passível de eliminação no seu ciclo urbano (transmitida por cão e gato). 

Brasil (2009; 2011) afirmavam que medidas eficientes de prevenção em relação ao 

ser humano e à fonte de infecção, como vacinação humana e animal, 

disponibilização de soro antirrábico de qualidade para o homem, bloqueios de foco, 

recolhimento de animais de rua, entre outros existem e podem ser bem aplicadas. 
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O tratamento depende do tipo de contato ou lesão causada pelo animal, deve 

ser realizada na unidade hospitalar e ser à base de sorologia e suporte adequado 

(BRASIL, 2009). Em 2005, foi publicado um caso de sobrevivente de raiva humana, 

submetido a um protocolo de tratamento intitulado de Milwaukee (BRASIL, 2009), 

baseado no uso de antivirais, indução de coma e recuperação do paciente. Apesar 

do sucesso nesse caso, independentemente do ciclo, a raiva continua sendo uma 

doença de letal e, por isso, a profilaxia da raiva humana, seja pelo esquema de pré, 

seja pela pós-exposição, deve ser adequadamente executada (BRASIL, 2009; 

BRASIL, 2011). 

O diagnóstico precoce da doença e a aplicação do protocolo de Milwakee 

vêm sendo estimulados em pacientes com raiva. Brasil (2011) ressaltou que ainda 

não é um protocolo que garante a sobrevida do paciente e pode deixar sequelas 

graves e/ou irreversíveis, assim, a melhor alternativa é a profilaxia da raiva humana. 

 

2.6 Recursos naturais e saúde: água, um bem vital 

 

A água é um bem fundamental para o planeta. As primeiras formas de vida 

surgiram em meio à água e os seres evoluíram a partir de organismos que se 

adaptaram a novas condições do ambiente (FUNASA, 2006). Em função das 

condições de temperatura e pressão que passaram a ocorrer na Terra, houve um 

acúmulo de água em sua superfície, nos estados líquido e sólido, formando-se 

assim o ciclo hidrológico (CETESB, 2014). 

 Silva, Sobral e Soares (2011) afirmam que não é por acaso que as primeiras 

civilizações se instalaram em regiões onde havia solo produtivo, e sempre às 

margens de rios. Eram locais onde havia disponibilidade de água essencial ao 

atendimento de suas necessidades básicas. Desde o início, o homem se preocupou 

com os problemas relativos à qualidade e à quantidade de água suficiente para seu 

consumo, embora sem grandes conhecimentos sobre a mesma (FUNASA, 2006). As 

águas utilizadas para consumo humano e para as atividades socioeconômicas são 

retiradas de rios, lagos, represas e aquíferos, também conhecidos como águas 

interiores (CETESB, 2014). 

O mundo, com toda sua globalização, torna esse recurso cada vez mais 

escasso e vulnerável por sua má utilização. Silva, Sobral e Soares (2011) citaram 

que a diluição de esgotos se mostra como um dos piores usos da água, bem como a 



62 

 

falta de serviços de saneamento e de abastecimento adequado. Esses problemas 

podem acometer, principalmente, municípios de menor porte e nos grandes centros, 

as áreas periféricas. Segundo Becker (2008), quanto mais os mercados mundiais se 

fragilizam, mas imprevisíveis ficam e assim, grande grupos fogem das suas 

responsabilidades com o ambiente. Essas ações podem causar danos tanto ao 

próprio ambiente quanto para o consumidor. 

O desenvolvimento das cidades sem um correto planejamento ambiental 

resulta em prejuízos significativos para a sociedade (CETESB, 2014). O 

desenvolvimento urbano brasileiro concentra-se em regiões metropolitanas, na 

capital dos estados e nas cidades pólos regionais. A CETESB (2014) afirmou que os 

efeitos desta realidade fazem-se sentir sobre todo aparelhamento urbano relativo a 

recursos hídricos, ao abastecimento de água, ao transporte e tratamento de esgotos. 

Gentry-Shields e Bartram (2014) em um estudo sobre água citam que 

aproximadamente, 9,1% das cargas de doenças mundiais e 6,3% de todas as 

mortes são evitáveis por melhorias na gestão de recursos hídricos. Ainda citam o 

abastecimento de água, saneamento básico e higiene também podem evitar 

problemas de saúde. 

Milagres e Sayago (2012) afirmam que relacionado ao saneamento e aos 

cuidados com a água incluem-se doenças diarreicas, vermes intestinais comuns, 

verme da Guiné, esquistossomose, malária, filariose bancroftiana e outras infecções. 

A ocorrência destas doenças indica que a qualidade da água e saneamento podem 

afetar diretamente a população. Os problemas de contaminações da água são cada 

vez mais crescentes e preocupantes, constituindo um dos grandes problemas atuais 

da saúde pública (MILAGRES; SAYAGO, 2012). 

A CETESB (2014) afirmou que muitos fatores comprometem a qualidade das 

águas urbanas, pois o crescimento das cidades gera poluição doméstica e industrial 

contaminando mananciais e águas subterrâneas. Dentro das águas doces, as águas 

residuais ou residuárias são todas as águas descartadas que resultam da utilização 

para diversos processos (CETESB, 2014). Essas águas podem ser: 

 

 Águas residuais domésticas:  

o Provenientes de banhos; 

o Provenientes de cozinhas; 

o Provenientes de lavagens de pavimentos domésticos. 
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 Águas residuais industriais: 

o Resultantes de processos de fabricação. 

 Águas de infiltração: 

o Resultam de infiltração nos coletores de água existente nos 

terrenos. 

 Águas urbanas:  

o Resultam de chuvas, lavagem de pavimentos, regas, etc. 

 

Com todos esses problemas ocorrendo em todo o mundo, o filósofo britânico 

John Gray não possui uma visão positiva para o futuro da Terra, pois segundo ele, a 

humanidade tem vivido em contagem regressiva e tudo pode estar zerado antes do 

próximo século devido o efeito estufa, desastres climáticos e escassez de recursos 

(GRAY, 2006). 

A agricultura moderna tem gerado impactos ambientais que comprometem a 

sustentabilidade dos ecossistemas agrícolas a médio e longo prazos (IBGE, 2008), 

embora elevem a produtividade e atinjam níveis de produção que atendem as 

demandas do mercado, mas envolvem diversas outras questões como: a utilização 

em larga escala de fertilizantes; o uso, muitas vezes, indevido da própria água; 

geração de gases associados ao efeito estufa. 

A modernização do campo também tem implicações ambientais, como 

contaminação de aquíferos, onde a comunidade ali inserida também torna-se cada 

vez mais exposta a adoecimento como consequência dessas alterações (IBGE, 

2009; SAKUNO; MOTOBAYASHI, 2014).  

O CONAMA, através de sua Resolução nº 357/2005, estabelece os teores 

máximos permitidos de químicas potencialmente prejudiciais, bem como valores 

relativos a parâmetros de substâncias físico-químicos e biológicos (BRASIL, 2005). 

Esses valores devem ser conhecidos pela população, mas principalmente, por quem 

atua diretamente com agricultura devido a utilização intensa de produtos químicos, 

ou seja, agrotóxicos. A estreita relação que existe entre o uso adequado do solo e a 

qualidade de água subterrânea caracteriza a importância do cumprimento das 

normas que regem o uso e ocupação do solo (FOLLMANN; FOLETO, 2013).  

As águas subterrâneas são naturalmente mais protegidas quanto à possível 

poluição em relação às águas superficiais (FOLLMANN; FOLETO, 2013). Contudo, a 

ausência de rede coletora de esgoto é uma fonte potencial de poluição (FOLLMANN; 
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FOLETO, 2013). Portanto, a existência de saneamento adequado nos centros 

urbanos pode reduzir a contaminação de lençóis subterrâneos. 

 

2.7 Educando para uma vida saudável 

 

A educação deve estar ligada às formas de organização das atividades de 

sustentação, para que possa realmente fazer parte da vida cotidiana da população, 

esclarecendo e buscando destacar valores para que a compreensão do meio 

ambiente, de maneira sustentável, venha ser uma opção transformadora. A 

educação deve contribuir para autoformação do indivíduo, de modo a ensinar a 

assumir a condição humana, ensinar a viver e como se tornar um cidadão 

(FIGUEIREDO; RODRIGUES-NETO; LEITE, 2010). A educação é uma ação que 

deve ser estimulada pelo educador, mas que o aprender acontece no educando e 

que ninguém pode aprender pelo outro, assim, deve haver esforço por parte daquele 

que está em aprendizagem. 

O Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA, 2005) afirma que é 

preciso garantir o efetivo controle e a participação social na formulação e execução 

de políticas públicas, de forma que a dimensão ambiental seja sempre considerada. 

Nesse contexto, em que os sistemas sociais atuam na promoção da mudança 

ambiental, a educação assume posição de destaque para construir os fundamentos 

da sociedade. 

 

2.7.1 Educação ambiental 

 

O cuidado com o meio ambiente e sua conservação têm se tornado cada vez 

mais emergenciais, em decorrência da inadequada exploração dos recursos naturais 

e da poluição de solos, águas e ar. Isso pode ser alcançado, no médio e longo 

prazo, por meio de práticas de educação ambiental (FREITAS et al., 2013). A 

educação ambiental vem sendo cada vez mais utilizada por profissionais de várias 

áreas para levar à sociedade uma reflexão sobre a valorização da natureza e da 

biodiversidade (BENTO E MOREIRA et al., 2013) podendo ser utilizada de maneira 

interdisciplinar e constante. 

Bento e Moreira et al. (2013) destacam que a educação ambiental tem como 

proposta estimular o surgimento de uma cultura de ligação entre sociedade e 
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natureza, através da formação de uma atitude ecológica nas pessoas.  Essa atitude 

surge como uma necessidade das sociedades contemporâneas, na medida em que 

as questões socioambientais têm sido cada vez mais discutidas e abordadas 

(RIBEIRO, 2013). Em decorrência da gravidade da degradação do meio natural e 

social. 

 Educadores e formadores ambientais devem desenvolver uma dupla 

dimensão de sua profissão, ou seja, serem facilitadores da aprendizagem, investigar 

sua própria atividade profissional, mas de forma dinâmica (COSTA et al., 2013). 

Esse dinamismo deve incluir processos coletivos de reflexão, negociação e evolução 

de significados. 

 A lei 9795/1999, que trata da Política Nacional de Educação Ambiental, em 

seu art. 1º, afirma que: 

 

A educação ambiental é uma dimensão da educação, é atividade 
intencional na prática social que deve imprimir ao desenvolvimento 
individual um caráter social em sua relação com a natureza e com outros 
seres humanos, visando potencializar essa atividade humana com a 
finalidade de torná-la plena de prática social e de ética ambiental. (BRASIL, 
1999) 

 

 A educação ambiental deve ser permanente educando para transformação e 

desenvolvimento, bem como para o processo de reconhecimento de valores 

apreciando interrelações entre homem, cultura e biofísico (BRASIL, 1999). Alguns 

autores reconhecem as dificuldades em evoluir quando o quesito é educação 

ambiental. Kayser e Silva (2013) afirmam que poucos são os realmente evoluídos, 

cooperativos, participativos, solidários. Citam ainda que “estamos vivendo do jeito 

que dá como se não tivéssemos mais alternativas de combater a maldade, a 

competição, a destruição” afirmando, assim, que o mundo precisa reavaliar e 

resgatar a dignidade de existência saudável. 

 O ProNEA (BRASIL, 2005), possui em suas diretrizes ações que destinam-se 

a assegurar, no âmbito educativo, a interação e integração das múltiplas dimensões 

da sustentabilidade ambiental ao desenvolvimento. São essas dimensões: social, 

ética, cultural, econômica, ecológica, espacial e política. Nesse sentido, assume as 

seguintes diretrizes: 

 

• Transversalidade e Interdisciplinaridade. 
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• Descentralização Espacial e Institucional. 

• Sustentabilidade Socioambiental. 

• Democracia e Participação Social. 

• Aperfeiçoamento e Fortalecimento dos Sistemas de Ensino, Meio Ambiente. 

 

 É preciso acreditar na educação como uma forma de mudança, pois iniciando 

da base da sociedade, poderão futuramente haver adultos conscientes e que visem 

não apenas lucros, mas valores (KAYSER; SILVA, 2013).  

Após muitas lutas sociais, houve o reconhecimento da educação como direito 

universal através da Constituição Federal, portanto, importa efetuar uma crítica ao 

tipo de educação ofertada pelo Estado (LÍRIO et al., 2013). Mas, apesar de toda 

essa característica capitalista e de interesses de classes dominantes, é preciso 

acreditar que a educação pode agregar valores humanos na base de formação 

(LÍRIO et al., 2013; KAYSER; SILVA, 2013). 

 A Educação Ambiental é um processo educativo eminentemente político, que 

visa ao desenvolvimento dos educadores de uma consciência crítica acerca das 

instituições (BRASIL, 2014d). Ainda destacam a importância de considerar atores e 

fatores sociais por considerá-los geradores de riscos e conflitos socioambientais. 

 

2.7.2 Educação, saúde e sustentabilidade  

 

Entendendo que múltiplos fatores ambientais estabelecem estreitas relações 

com a saúde, é importante perceber que as práticas de educação em saúde são 

essenciais para ações de promoção em saúde.  

 O termo desenvolvimento sustentável surgiu na década de 80 sendo 

consagrado em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento através do Relatório de Brundtland (IBGE, 2009) que o considera 

um processo de transformação, afirmando que a exploração dos recursos, direção 

dos investimentos, orientação do desenvolvimento tecnológico e mudança 

institucional devem se harmonizar. Essa harmonia reforça o potencial presente e 

futuro para atender às necessidades das próximas gerações.  

Quando se fala em educação em saúde, esta deve ser compreendida como 

uma proposta que tem como finalidade desenvolver no indivíduo e no grupo a 

capacidade de analisar de forma crítica a realidade (FIGUEIREDO; RODRIGUES-
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NETO; LEITE, 2010; RIBEIRO, 2013). E essa forma de pensar crítica que auxilia na 

tomada de decisões que levem à solução de problemas e mudanças de situações, 

incluindo todos os problemas que envolvem a saúde e o ambiente. 

Sousa e Pinheiro (2009) destacaram em seu estudo que três vertentes 

surgiram e se destacaram no contexto das práticas e concepções de educação em 

saúde:  

 

A proposta pedagógica compreende que o comportamento dos indivíduos 
prevalece sobre os fatores de risco, por isso acredita que a exploração de 
crenças e valores favoreceria a saúde de indivíduos e grupos. A 
abordagem de desenvolvimento pessoal assegura que, por meios da 
ampliação das capacidades pessoais, os indivíduos poderão enfrentar 
situações de saúde de forma mais autônoma. A abordagem radical supera 
as propostas anteriores por postular que a educação em saúde deve ser 
um instrumento de luta política para a melhoria das condições ambientais. 
(SOUSA; PINHEIRO, 2009). 

  

 No Brasil, a discussão em torno do desenvolvimento sustentável se fortalece 

a partir da sua apropriação por parte dos diferentes movimentos sociais, alguns 

ligados à preservação e outros em defesa do meio ambiente (LÍRIO et al., 2013). 

Para tornar-se sustentável, a sociedade deve exigir uma gestão ambiental que se 

preocupe em reduzir índices de analfabetismo infantil e adulto local, introduzir 

conceitos de educação ambiental (CAVALCANTI, 2010).  

 

2.7.3 Importância de uma educação interdisciplinar 

 

A interdisciplinaridade é fundamental para geração de conhecimento. Ela não 

deve decorrer apenas pela junção de diferentes áreas, mas englobar problemas e 

necessidades reais com o objetivo de buscar soluções integradoras (BARRA, 2013). 

Barra (2013) afirmou que “estamos acostumados a inserir, definir ou classificar os 

profissionais e as pesquisas em ‘compartimentos’”. É preciso preparação para a 

interdisciplinaridade. Essa fragmentação pode ser atribuída à crescente 

complexificação da realidade social e à consequente ampliação do território do 

conhecimento (TONET, 2013). 

A interdisciplinaridade pode ser compreendida como sendo instrumento e 

expressão de uma crítica do saber disciplinar para o enfrentamento cotidiano 

(SCHERER; PIRES; JEAN, 2013). A interdisciplinaridade trata de colaboração entre 

disciplinas diversas que buscam interações possíveis. Busca ainda estruturas mais 
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profundas, variedade entre estruturas (WANDERLEY, 2013). Porém, exige a 

integração não apenas de saberes, mas também de práticas e integra e renomaliza 

as disciplinas e profissões levando a uma íntima relação entre os conhecimentos 

(SCHERER, PIRES E JEAN, 2013).   

No que se refere à interdisciplinaridade, no seu sentido epistemológico, pode 

ser entendida como um processo coletivo, no qual, diferentes conhecimentos 

contribuem para o desenvolvimento de novas perspectivas (MACHADO, 2013). 

Pode-se analisar o próprio fazer da ciência como algo essencialmente 

interdisciplinar, segundo o mesmo autor, de modo que ensine visando o aprendizado 

dinâmico da própria ciência. É fundamental possibilitar um sistema que possa 

multiplicar a educação e suas práticas para a preservação e soluções ambientais, e 

para isso, a educação atuando de maneira interdisciplinar pode trazer grandes 

valores na formação (KAYSER; SILVA, 2013; SCHERER; PIRES; JEAN, 2013). 

Na educação, o trabalho interdisciplinar aparece como aquele que se 

preocupa em passar os conhecimentos científicos acumulados, não através de 

processos mecânicos e repetitivos (MACHADO, 2013). O mesmo autor afirma que 

deve se mostrar aos educandos que a própria ciência resulta da atividade 

interdisciplinar e que é somente assim que os homens são capazes de construir 

novos conhecimentos.  

O ProNEA (BRASIL, 2005) estimula o diálogo interdisciplinar entre as políticas 

setoriais e a participação qualificada nas decisões sobre investimentos, 

monitoramento e avaliação do impacto de tais políticas. Assim, faz-se importante 

pensar em conjunto com uma perspectiva pedagógica que alcance a comunidade de 

forma efetiva e que possa aumentar o conhecimento de forma eficaz. 
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3 Objetivos  

 

3.1 Objetivo geral 

 

A pesquisa proposta teve por objetivo avaliar condições ambientais e sociais 

no município de Petrolina, Estado de Pernambuco, que possam ser indicadores de 

risco à saúde da população. 

     

3.2 Objetivos específicos 

 

Esta investigação teve o intuito de atender aos seguintes objetivos 

específicos: 

- identificar as principais ameaças poluentes e fatores de risco às comunidades; 

- quantificar os indicadores de risco que possam ocasionar à saúde pública local; 

- relacionar à incidência de doenças esses problemas detectados; 

- enfatizar a interdisciplinaridade voltada para ações educativas, promoção e 

melhoria na saúde pública no intuito de perceber a importância da expansão do 

conhecimento e da visão holística na comunidade. 
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4 Materiais e métodos 

 

4.1 Aspectos éticos 

 

Tendo como base a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, 

que trata de pesquisas que envolvem seres humanos, a pesquisa elaborada tem o 

intuito de defender os interesses dos sujeitos envolvidos dentro dos padrões éticos. 

O projeto deste estudo foi submetido ao Comitê de Ética e Deontologia em 

Estudos e Pesquisa da Universidade Federal do Vale do São Francisco (CEDEP) e 

aprovado sob protocolo nº 0002/070813 CEDEP/UNIVASF e não ofereceu nenhum 

risco de danos aos locais ou aos envolvidos. Foram assinadas as Cartas de 

Anuência pelas Secretárias de Saúde e de Meio Ambiente e Prefeitura Municipal de 

Petrolina – PE. Diante da utilização de bases de dados de informação, foi assinado o 

Termo de Sigilo e Confidencialidade pelo pesquisador.  

 

4.2 Local e período de estudo 

 

O presente estudo foi realizado no período de junho de 2013 a junho de 2014, 

no município de Petrolina, Estado de Pernambuco (FIGURA 3). Com área de 

4.561.872 km² e população de aproximadamente 319.893 habitantes, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2013). O município de 

Petrolina está localizado no interior do Estado de Pernambuco (9° 23′ 34″ latitude 

e 40° 30′ 28″ longitude), a 722 km da capital Recife, a 376m a.n.m. O clima é do tipo 

quente semiárido (BSwh), segundo a classificação de Köeppen, com temperatura 

média anual de 25,7º (IBGE, 2010).  

Inserida no bioma Caatinga encontra-se situada na Mesorregião do São 

Francisco e possui vegetação hiperxerófila. Petrolina iniciou sua história por volta de 

1840 quando era apenas passagem obrigatória do interior de Pernambuco, Piauí ou 

Ceará para a Bahia através do Rio São Francisco (IBGE, 2010) e hoje é considerada 

uma das cidades mais promissoras do Nordeste devido ao crescente 

desenvolvimento na área da produção e cultivo de frutas, o que a tornou grande 

exportadora para o mercado europeu. A região ainda está entre as maiores 

produtoras de vinhos de todo o Brasil. 
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Figura 3 – Mapa de localização do Município de Petrolina, Pernambuco e suas 
delimitações. 

 
Fonte: Google Maps (2014) 

 

O município de Petrolina, Pernambuco, que possui 67 bairros urbanos. São 

eles:  

 

 Região Norte: Antônio Cassimiro, Cosme e Damião, Quati 1 e 2, João 

de Deus, Loteamento Santo André, Ipsep, Vale Dourado, Vila 

Esperança, Jardim Maravilha, Jardim São P aulo, Pedra Linda, Alto do 

Cocar, Jardim Amazonas, Pedro Raimundo, Cacheado, Santa Luzia; 

Vale do Grande Rio;  

 Região Oeste: Cohab Massangano, Cohab 6, Rio Claro, Rio Corrente, 

Ouro Preto, São Gonçalo, Alto da Boa Vista, Jardim Guanabara, 

Jardim Imperial, Jardim Petrópolis, Jardim Guararapes, Parque 

Massangano; 

 Região Leste: Areia Branca, Dom Malan, Caminho do Sol, Cidade 

Universitária, Dom Avelar, São Jorge, Vila Rotary, São Joaquim, Vila 

Pe. Cícero, Fernando Idalino, Henrique Leite, Horizonte, Loteamento 

Geovana, Loteamento Recife, Parques Jatobá I e II, Rio Jordão, Terras 

do Sul, Vila Carolina (IPSEP II), Vila Débora, Vila Eduardo, Vila Eulália, 

Vila Marcela, Vila Vitória, Loteamento Nova Iorque, José e Maria; 
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 Região Central e Sul: Atrás da Banca, Parque Bandeirante, Maria 

Auxiliadora, Centro, Vila dos Ingás I e II, Gercino Coelho, Palhinhas, 

São José, Vila Mocó, Km 2. 

 

A presente pesquisa foi realizada apenas na área urbana de Petrolina, por 

isso não consta lista de sítios, distritos e bairros rurais.  

 

4.3 Levantamento de condições ambientais dos bairros urbanos de Petrolina (PE) 

 

O levantamento das condições ambientais dos bairros de Petrolina foi 

realizado por meio de registros fotográficos entre os meses de agosto a novembro 

de 2013. 

Em cada bairro visitado, todas as condições de conservação e manutenção 

do ambiente foram registrados com uma máquina fotográfica modelo KODAK AF 

EasyShare C713 com lente 3x Optical Aspheric Lens (36mm-108mm) 7.0 

megapixels. Para essa fase de fotografias foi cedida uma caminhonete pela 

UNIVASF para visitar os bairros.  

As condições de conservação da margem esquerda do Rio São Francisco 

também foram fotografadas e para tanto o deslocamento foi realizado com um barco 

e ocorreu no mês de novembro 2013. 

Os registros fotográficos estavam relacionados a: 

 

 infraestrutura;  

 saneamento básico (abastecimento de água, energia elétrica, 

esgotamento sanitário); 

 habitação no intuito de registrar indicadores de risco ou qualidade das 

localidades.  

 

4.4 Levantamento de notificações de doenças com vínculo ambiental em Petrolina 

 

Essa etapa iniciou em janeiro de 2014 com a solicitação das notificações das 

doenças abaixo listadas, no período de 2002 a 2013, para o setor de Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde:  
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 hanseníase;  

 tuberculose;  

 esquistossomose;  

 leishmaniose tegumentar e visceral;  

 dengue;  

 acidentes por animais peçonhentos;  

 atendimento antirrábico;  

 leptospirose;  

 malária.  

 

Foram também levantadas informações nos bancos de dados do DATASUS, 

Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB). 

Em virtude dos casos de diarreia não serem notificados, os dados foram 

levantados com base na observação de prontuários no setor de Vigilância 

Epidemiológica, pois é uma enfermidade que pode revelar diversos problemas 

ambientais e sociais.  

 

4.5 Análise dos dados 

 

O método dedutivo foi aplicado por procurar explicar o conteúdo das 

premissas (LAKATOS; MARCONI, 2009), bem como o descritivo também foi 

utilizado, pois visa descrever as características de determinada população ou 

fenômeno, mas nesse caso, foi utilizado por descrever ainda as relações entre as 

variáveis (GIL, 2010). Esse método foi adequado à este estudo devido ser aplicável 

à pesquisas baseadas em levantamento de dados e possui caráter misto, ou seja, 

quantitativo e qualitativo, onde o primeiro considera tudo que pode ser quantificável 

e que traduz em números opiniões e informações para classificação e análise, o 

segundo, considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito 

relacionando objetivo e subjetividade traduzindo em números (SILVA, 2005). 

De acordo com a definição de Lakatos e Marconi (2010) esta pesquisa possui 

variáveis independente e dependente, pois os prováveis poluentes ambientais 

podem ser fatores determinantes ou mesmo causadores de diversas doenças nas 

comunidades a serem investigadas.  
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A observação direta intensiva foi utilizada como base desse estudo partindo 

do pressuposto que não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar 

fatos ou fenômenos que se deseja estudar (LAKATOS; MARCONI, 2005).  

As relações entre os fatos foram analisadas estatisticamente de forma 

dinâmica descrevendo o funcionamento e a finalidade, portanto, a inferência 

estatística procurou extrair conclusões a partir dos dados coletados (JEKEL; KATZ; 

ELMORE, 2005) e a análise interpretativa e crítica procurou associar as ideias 

expressas (LAKATOS; MARCONI, 2009).  

Realizadas as coletas, os dados foram organizados para fins de início de 

análise no programa Microsoft Office Excel 2003. A partir deste foram organizadas 

as tabelas e gráficos que estão apresentadas no tópico Resultados. As tabelas 

foram construídas a partir da estatística descritiva para melhor representação dos 

dados coletados para serem mais facilmente compreendidos como afirma Kmeteuk 

Filho (2005) com variáveis discretas assumindo valores finitos. 

Os dados ordinais possuem variáveis quantitativas, de acordo com os valores 

observados e apurados, e foram distribuídos na forma de frequência absoluta e 

frequência relativa (VIEIRA, 2003). Ainda foram organizados em classes, no caso 

das faixas etárias, porém, essas classes já foram coletadas de maneira 

estabelecida, pois o SINAN informou os dados em forma de tabela. Foram utilizadas 

algumas medidas de tendência central: média; moda; ainda foram utilizadas 

medidas de dispersão: variância; e desvio padrão. 

 

Fórmulas estatísticas:  

Variância                      Desvio padrão 

 

 

          

 

A descrição foi baseada na observação dos fatos, registrados, analisados, 

classificados e interpretados. Assim, foram codificados os resultados através de 

imagens, tabelas e gráficos, apresentando a presença de agravos ambientais e 

presença ou não de doenças incidentes que sejam ligadas a esses problemas, além 

da interpretação das informações colhidas a fim de avaliar a situação ambiental nos 

bairros de Petrolina, bem como a relação no processo saúde-doença da população. 

x = média aritmética da série 

n = tamanho da população 

xi = dado da série 

σ2 = variância da série 

obs.: (xi – x) = dispersão de cada um dos 

dados da série em relação à média 

 

s² = quadrado da 

variância  

s = desvio padrão 
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5 Resultados 

 

5.1 Infraestrutura, saúde e fatores socioeconômicos 

 

5.1.1 Perfil social dos petrolinenses no período de 2002 a 2013 

 

 Para conhecer o perfil dos petrolinenses nesse período, dados do IBGE e do 

DATASUS/SIAB foram coletados para serem analisados juntamente com os dados 

do SINAN com o intuito de entender as ocorrências de determinadas doenças e se 

estão em situação de negligência ou se há doenças emergentes em crescimento na 

região. 

 A Tabela 3 mostra o número de pessoas e de famílias no período de 2002 a 

2013 sendo que em 2002 a população passava pouco mais de 170 mil pessoas e 

recentemente, em 2013, Petrolina possuía mais de 300 mil pessoas. 

 

Tabela 3 – Número da população, de famílias e sexo por ano em Petrolina (PE) no período 
de 2002 a 2012. 

Fonte: DATASUS/SIAB; IBGE (2014) 

 

Da mesma forma, o número de famílias cresceu de forma significativa nesse 

período passando de 44.408 famílias em 2002 para 71.090 em 2013. Em relação ao 

número de mulheres, esse foi maior do que o número de homens (TABELA 4). 

 

 

 

Ano População total Nº de famílias Nº de mulheres  % mulheres Nº de homens % homens 

2002 170.507 44.408 91.479 53,65 81.030 47,52 

2003 203.566 51.902 109.093 53,59 96.481 47,39 

2004 219.717 54.896 117.406 53,43 101.618 46,24 

2005 209.419 53.053 113.006 53,96 99.255 47,39 

2006 233.337 57.889 125.263 53,68 110.812 47,49 

2007 268.245 65.401 140.603 52,41 128.138 47,76 

2008 278.279 67.023 147.334 52,94 133.265 47,88 

2009 281.851 82.498 144.030 51,10 137.821 48,90 

2010 293.962 76.722 150.710 51,26 143.252 48,74 

2011 299.752 77.600 153.680 51,26 146.072 48,74 

2012 305.352 69.203 156.550 52,26 148.802 48,74 
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Tabela 4 – Número de mulheres por faixa etária e ano em Petrolina (PE). 

Fonte: DATASUS/SIAB; IBGE (2014) 

 

 A Tabela 4 mostra que a faixa etária com maior número de mulheres é a de  

20 e 39 anos somando mais de 600 mil mulheres ao longo de todo o período de 

2002 a 2013 (DATASUS/SIAB, 2014; IBGE, 2014). Essa faixa etária foi seguida em 

abundância por 40 a 49 anos e 10 a 14 anos. 

  

Tabela 5 – Número de homens por faixa etária no Município de Petrolina (PE). 

Ano 
<1 

Ano 
1-4 5-9 10-14 15-19 20-39 40-49 50-59 >60 

2002 79 5.484 9.297 8.185 8.493 30.369 8.220 5.417 5.486 

2003 238 5.958 11.782 9.993 9.931 35.885 9.882 6.299 6.513 

2004 172 5.122 10.398 11.109 10.862 38.781 11.047 6.901 7.226 

2005 79 2.571 12.017 10.830 10.134 37.931 11.155 6.922 7.616 

2006 77 3.865 13.013 13.290 11.090 41.126 12.477 7.439 8.435 

2007 330 7.263 15.262 16.202 12.783 45.834 13.568 8.009 8.887 

2008 99 7.078 15.239 17.476 13.495 47.537 14.406 8.379 9.556 

2009 556 8.908 17.963 22.013 15.941 57.508 17.744 10.381 11.938 

2010 25 6.307 16.194 20.455 16.336 53.667 17.237 10.084 11.805 

2011 173 4.674 15.366 20.002 17.318 54.479 17.745 10.632 12.360 

2012 65 3.234 12.969 17.368 15.977 48.586 16.220 9.967 11.260 

2013 71 2.798 12.273 16.891 16.635 49.696 16.810 10.556 12.063 

Fonte: DATASUS/SIAB; IBGE (2014) 

 

Em relação aos homens, a faixa etária mais populosa está entre 20 e 39 

anos, esta faixa etária corresponde às idades reprodutivas e produtivas 

socioeconomicamente (TABELA 5). Em seguida, estão as faixas entre 10 a 14 anos 

Ano <1 Ano 1-4 5-9 10-14 15-19 20-39 40-49 50-59 >60 

2002 77 5.360 9.086 8.463 9.476 34.303 9.422 6.208 7.082 

2003 204 5.802 11.430 10.358 11.066 41.208 11.287 7.343 8.392 

2004 116 4.842 12.783 11.399 11.856 44.616 12.513 8.080 9.197 

2005 105 2.510 11.574 11.034 10.896 43.530 12.734 8.917 9.701 

2006 71 3.812 12.439 13.298 11.883 47.106 14.358 9.649 10.641 

2007 330 7.265 14.498 16.086 13.684 51.613 15.738 10.175 11.214 

2008 82 7.137 14.711 17.209 14.171 53.176 16.468 12.495 11.885 

2009 546 8.799 17.601 21.011 16.820 63.957 20.480 12.495 14.859 

2010 19 6.207 15.904 19.659 16.651 59.723 19.628 12.154 14.685 

2011 164 4.547 15.178 19.280 17.531 60.452 20.205 12.670 15.469 

2012 46 3.131 12.545 16.664 16.305 53.766 18.560 11.711 14.301 

2013 81 2.715 11.858 16.468 16.798 54.795 19.369 12.479 15.178 
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e 40 a 49 anos, o inverso do sexo feminino, que segue ordem contrária nesses 

casos. 

 

5.1.2. Infraestrutura e condições sociais 

 

Muitos foram os problemas de infraestrutura encontrados no Município. 

Esgotos a céu aberto, ligações clandestinas de água e de energia elétrica, 

construções irregulares, terrenos invadidos onde as habitações são extremamente 

arriscadas. Podem ser destacados alguns bairros como sendo aqueles de piores 

condições como: Antônio Cassimiro, Fernando Idalino, Rio Claro, Terras do Sul, 

Santa Luzia, Dom Avelar, Cacheado.  

 Projetos de engenharia para execução de obras de saneamento seguras e 

que funcionem bem devem seguir diversas etapas que sejam suficientes para 

direcionar esse trabalho. Segundo a FUNASA (2008), alguns objetivos a serem 

seguidos são: identificar e qualificar fatores intervenientes com o sistema de esgoto; 

diagnosticar sistemas existentes; escolher alternativas adequadas que agridam 

menos o ambiente. Ações como essas podem reduzir os problemas causados ao 

ambiente e à população.  

As condições habitacionais são de suma importância para o desenvolvimento 

de uma comunidade no sentido social e não apenas estrutural. Alguns bairros, 

mesmo não possuindo base de infraestrutura eficaz ou presente, mas possuem 

casas estruturadas como no caso dos bairros: Cidade Jardim (FIGURA 4), Jardim 

Guararapes e Vila Eulália. Bairros como Areia Branca, Cohab Massangano, Dom 

Malan possuem melhores condições tanto habitacional quanto de infraestrutura com 

quase 100% das ruas calçadas ou asfaltadas, crescimento na área comercial, 

assistência através de postos de saúde, exceto o bairro Dom Malan. Ao contrário 

dos bairros citados anteriormente, que nem possuem comércio desenvolvido, nem 

tampouco assistência de saúde presente nos bairros. 

Muitos fatores determinantes para a condição de vida estão relacionados ao 

tipo de moradia. Foram coletados dados que demonstram o tipo de construção das 

habitações em Petrolina através de banco de dados do DATASUS/SIAB (2014) 

buscando informações de construções de: tijolos, madeira, taipa com revestimento e 

taipa sem revestimento. O Município de Petrolina possui a maior parte das 

habitações construídas à base de alvenaria (GRÁFICO 1). 
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Figura 4 – Condições de infraestrutura no bairro Cidade Jardim, 
Petrolina (PE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

 

Gráfico 1 – Condição habitacional por porcentagem e ano no Município de Petrolina 
(PE) no período de 2002 a 2013 

 

Fonte: DATASUS/SIAB (2014) 

 

 Os dados informam que o número de residências construídas de outros tipos 

de material diferente do tijolo é bem menor do que as habitações construídas à base 

deste. A frequência relativa de residências em Petrolina construídas por tijolos é 

95,23%, de taipa com revestimento é 1,95%. As casas de taipa sem revestimento 

correspondem a 2,50% do total, de madeira a 0,12% e outros 0,30%. 
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 Mesmo com quase 100% das casas sendo de tijolos, podendo essas 

oferecerem mais segurança devido suas estruturas, há diversos problemas 

relacionados às instalações de energia elétrica ou mesmo de abastecimento de 

água. A Figura 5 revela uma condição habitacional em alguns bairros da cidade. A 

presença de esgoto nas portas das casas, de ligações clandestinas, sejam de água 

ou elétrica, mostram a vulnerabilidade da população no que se refere ao ambiente 

em que estão vivendo. O bairro Cacheado (FIGURA 5), possui praticamente todas 

as casas construídas à base de taipa sem revestimento, revelando a situação 

insalubre dessa comunidade que vive exposta a diversos problemas sociais e de 

saúde. 

 

Figura 5 – Condições de infraestrutura e habitacionais no bairro 
Cacheado, Petrolina (PE). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

Petrolina possui diferenças extremas entre alguns bairros, sendo que a menor 

parte possui uma boa qualidade de infraestrutura oferecendo um bom ambiente para 

que a comunidade possa crescer. Outro fator importante para essa condição 

ambiental favorável à saúde ou não, refere-se à coleta de lixo e a maneira como 

esta está sendo realizada no município. Em Petrolina, há coleta de lixo e 

normalmente essa coleta é realizada pelos bairros, em média, três vezes por 

semana.  
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Com uma média de 79,60% do lixo coletado e conduzido a um aterro para 

tratamento, Petrolina utiliza serviços terceirizados para realização dessa atividade 

(GRÁFICO 2).  

 

Gráfico 2 – Destinação do lixo domiciliar no Município de Petrolina (PE), no período de 
2002 a 2013. 

 

Fonte: DATASUS/SIAB (2014) 

 

Esse lixo colhido por caminhões é levado a um aterro para tratamento de lixo 

em que passa por um processo de armazenamento e tratamento em uma empresa 

instalada no Município (FIGURA 6). Essa mesma companhia recebe entulhos para 

serem reaproveitados através da produção de blocos para construção de piso 

intertravado, porém, o recebimento deste material é escasso em virtude do 

desenvolvimento da população. Esses blocos são utilizados para calçamentos de 

praças, calçadas e ruas. 

 

Figura 6 – Recebimento do lixo em aterro para tratamento e 
armazenamento em Petrolina (PE). 

 

       Fonte: Coleta de dados (2013) 
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O lixo é recebido pela empresa que tem toda uma estrutura para o 

tratamento, porém, há habitações próximas ao local, o que separa a área de 

tratamento de resíduos e as casas é uma cerca, o que expõe a população a 

contaminações tornando-se vulneráveis a doenças (FIGURA 7). 

 

Figura 7 – Presença de habitações próximas ao aterro de 
lixo em Petrolina (PE). 

 

     Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

Há outra parte do lixo da população que é queimada ou enterrada, 

correspondendo a 11,60% de todo o lixo produzido na cidade e 8,70% desse lixo, 

infelizmente, é deixado céu aberto (GRÁFICO 2). Esse é um dado preocupante, pois 

não houve informação acerca de como é feita essa queima desse lixo ou mesmo 

onde está sendo enterrado, podendo causar danos aos lençóis aquíferos 

subterrâneos. O lixo que permanece a céu aberto prejudica população e ambiente 

tornando-os vulneráveis a diversas condições prejudiciais. 

O bairro Antônio Cassimiro (FIGURAS 8 E 9) e Cacheado (FIGURA 10) estão 

entre os bairros de condições precárias de infraestrutura com poucas ruas com 

calçamento ou asfalto, presença de ligações clandestinas, tanto de água quanto 

elétrica (FIGURA 9), ausência de saneamento e presença de muito entulho e esgoto 

a céu aberto. Foram encontrados muitos animais nas ruas e não apenas nesses já 

citados bairros, mas também em outros como Henrique Leite e Cidade Jardim. 
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Figura 8 – Presença de esgotamento sanitário a céu aberto no 
Bairro Antônio Cassimiro, Município de Petrolina 
(PE). 

 
Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

Figura 9 – Presença de ligações clandestinas de abastecimento de água no 
bairro Antônio Cassimiro, Município de Petrolina (PE). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

Além do tipo de moradia, da coleta de lixo, outros fatores são imprescindíveis 

para uma boa qualidade de vida: a destinação do esgoto (GRÁFICO 3), o 

abastecimento de água (GRÁFICO 4), bem como, a forma de tratamento da mesma 

(GRÁFICO 5). Os bairros com melhores qualidades de infraestrutura estão em 

regiões mais centrais da cidade: Centro (FIGURA 11), Areia Branca, Parque 
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Bandeirante, Atrás da Banca, Gercino Coelho, Vila do Ingás, São José, Vila Mocó 

(ou Jardim Paulo Afonso), Dom Malan, IPSEP, Parque Bandeirantes, parte da Vila 

Eduardo. 

 

Figura 10 – Condições habitacionais no bairro Cacheado, 
Município de Petrolina (PE). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

Gráfico 3 – Domicílios petrolinenses e a destinação do esgoto por rede de 
esgoto, rede de fossa e à céu aberto no período de 2002 a 2013. 

 

Fonte: DATASUS/SIAB (2014) 

 

No que se refere ao destino do esgoto, 63% das casas possuem rede de 

esgotamento sanitário, 27,77% possuem rede de fossa e 9,21% estão a céu aberto. 

No Gráfico 4, pode-se observar uma diminuição na linha de rede de esgoto depois 
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do ano de 2007, sendo que entre 2002 e 2006 a linha aproximava-se de 70%, 

posterior a isso, a instalação de rede de esgoto diminuiu.  

 E no mesmo período, à medida que o número de rede de esgoto reduzia, a 

rede de fossa tornou-se crescente. 

 

Gráfico 4 – Tipo de abastecimento de água no Município de Petrolina (PE) no período de 
2002 a 2013 

 

Fonte: DATASUS/SIAB (2014) 

Petrolina possui 84,66% da população abastecida com água através da rede 

pública, 3% através de poços e 12,10% de outras formas não identificadas no 

sistema (GRÁFICO 5). A rede pública de abastecimento assiste a maior parte da 

população, porém, muitos moradores sofrem com falta de água.  

 

Figura 11 – Condições de infraestrutura no bairro Centro em 
Petrolina (PE). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 
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Muitas residências passam dias sem água na torneira havendo a necessidade 

de armazenamento em tambores para que possam realizar os afazeres até o 

próximo dia em que haverá água. Boa parte dessas pessoas armazena essa água 

de forma inadequada, em tambores sem condições ideiais para reservar o produto, 

ou seja, são recipientes enferrujados, sem tampa e acabam tornando-se grandes 

reservatórios de problemas à própria saúde. 

 Ainda há a situação de consumo de água por parte da população. O 

DATASUS/SIAB (2014) informa a forma como a população consome essa água que 

são categorizadas em: filtrada, fervida, clorada e sem tratamento (GRÁFICO 5).  

A população que consome água filtrada corresponde a 49,86% do total, 

0,67% consome água fervida, 21,66% água clorada e 28,25% sem tratamento 

(GRÁFICO 5). 

 

Gráfico 5 – Consumo de água pela população de Petrolina (PE) no período de 
2002 a 2013. 

 

Fonte: DATASUS/SIAB (2014) 

 

O consumo adequado de água por parte da população soma pouco mais da 

metade de toda ela, porém deve ser levado em consideração o número de pessoas 

que consomem essa água sem tratamento. Deve ser avaliado e pesquisado quais 

motivos existentes para que essa situação ocorra com toda essa frequência. 

Há, ainda, a distribuição de energia elétrica nos domicílios petrolinenses 

estando esses resultados expostos no Quadro 1 mostrando que, ao longo desse 

período entre 2002 e 2013, mais de 90% da população se encontra com 

abastecimento de eletricidade em suas residências. Contudo, há a presença de 
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muitas ligações clandestinas, principalmente nos locais conhecidos como invasões 

como ocorridos nos bairros: Cacheado, Cosme e Damião, Vila Marcela. 

 

Quadro 1 – Distribuição de energia elétrica por famílias em Petrolina, PE no período 
de 2002 a 2013. 

Ano Nº de famílias 
Proporção de famílias 
com energia elétrica  

2002 41.835 94,20% 

2003 49.056 94.51% 

2004 51.678 94,13% 

2005 50.053 94,34% 

2006 54.463 94,08% 

2007 63.037 96,38% 

2008 64.921 96,86% 

2009 78.850 95,57% 

2010 73.355 95,61% 

2011 74.402 95,87% 

2012 66.498 96,09% 

2013 68.716 96,66% 

Fonte: DATASUS/SIAB (2014) 

 
 

5.1.3 O maior bem do Vale, o Rio São Francisco 

 

 O Rio São Francisco (FIGURA 12) possui uma extensão de 2,7 mil km de 

extensão e é conhecido como o Rio da Integração Nacional por ligar Sudeste e 

Centro-Oeste com o Nordeste brasileiro (BRASIL, 2014f). Ao longo de seu trajeto 

corta Estados como Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe e por 

onde passa oferece vida banhando áreas com diferentes climas, vegetações e 

relevos. 

O Rio se divide em quatro trechos: o Alto São Francisco, que vai da cabeceira 

até Pirapora (MG); Médio São Francisco, de Pirapora (MG) até Remanso (BA); 

Submédio, de Remanso até Paulo Afonso (BA) e o Baixo, de Paulo Afonso até a foz 

em Alagoas. 

Além de existir uma importante cultura em torno da História do Rio São 

Francisco, a bacia do Rio é formada por 168 afluentes, abrange 504 municípios em 

uma área de 634 km², correspondendo a cerca de 8% do território nacional (BRASIL, 

2014g). 
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Figura 12 – Ilha do Fogo e o Rio São Francisco, Petrolina (PE)/ 
Juazeiro (BA). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

O volume de água é ofertado pelos cerrados do Brasil e Estado de Minas 

Gerais, porém, é a represa de Sobradinho que garante a regularidade da vazão do 

Rio, mesmo durante a seca (BRASIL, 2014g). Segundo o Ministério da Integração 

Nacional (BRASIL, 2014f), essa barragem é citada como pulmão do rio e fornece 

energia elétrica de usinas operadas pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco 

(CHESF). 

Fonte de produção de riqueza, o Vale do São Francisco é, atualmente, um 

dos maiores produtores de frutas para exportação do país tornando-se um 

importante pólo agrícola (GONZAGA; RIBEIRO, 2009). Atualmente, Petrolina 

pertence ao Pólo de Desenvolvimento Petrolina/Juazeiro e tem sido alvo de diversas 

políticas públicas para o crescimento agrícola na região recebendo investimentos 

não apenas na produção de frutas, mas também de outros produtos como vinho. 

Segundo Gonzaga e Ribeiro (2009) o Vale do São Francisco é a principal região 

exportadora de uvas do Brasil e, essa produtividade através da vitinicultura, tem 

levado à produção de vinhos cada vez mais reconhecidos no mercado brasileiro. 

 O Pólo de Desenvolvimento Petrolina/Juazeiro é composto por oito 

municípios: Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Orocó, em 

Pernambuco; e Juazeiro, Sobradinho, Casa Nova e Curaçá na Bahia (ORTEGA; 

SOBEL, 2010) 

Projetos de irrigação foram criados a partir de 1968, sendo o primeiro deles o 

Projeto Bebedouro (ORTEGA; SOBEL, 2010) que servia junto ao perímetro de 
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Mandacaru (BA) como laboratório para análise da viabilidade econômica de tais 

investimentos para o semiárido. Ainda segundo Ortega e Sobel (2010) existem, 

atualmente, sete perímetros em funcionamento no Pólo Petrolina-Juazeiro além do 

Bebedouro há: Senador Nilo Coelho, Maria Thereza, sendo esses três em Petrolina, 

e Curaçá, Maniçoba, Tourão e Mandacaru em Juazeiro – BA. 

Além desses benefícios, o Rio São Francisco permite a ambas cidades, 

Petrolina e Juazeiro, belezas e produtividade no setor turístico. Um dos locais mais 

visitados em Petrolina é a Orla fluvial (FIGURA 13) onde há diversas atrações. Para 

mais de 13 milhões de brasileiros que navegam, consomem, pescam ou utilizam 

suas águas para irrigação, o Rio São Francisco significa desenvolvimento social e 

econômico. 

  

Figura 13 – Vista da Orla de Petrolina, PE 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

Apesar de todos os benefícios trazidos à cidade de Petrolina, o Rio São 

Francisco tem sido uma vítima de degradações causadas, principalmente, por 

assoreamentos e diversos tipos de poluição. Magalhães (2013) cita que Projetos de 

Manejo Integrado dos Recursos Naturais em Sub-Bacias Hidrográficas buscam 

promover a recarga hídrica das reservas subterrâneas com o propósito de reduzir 

esses efeitos negativos da erosão no solo. Tais projetos estão em processo de 

implantação em municípios mineiros que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio São 

Francisco. 
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O Rio São Francisco é a fonte de toda a produção e riqueza não apenas para 

a cidade de Petrolina, mas para diversos outros Municípios do Vale do São 

Francisco. Toda produção agrícola, abastecimento à população, produção de vinhos 

são provenientes desse recurso natural que também vem sofrendo com as 

agressões degradantes (FIGURA 14).  

 

Figura 14 – Presença de vegetação bioindicadora de poluentes 
no Rio São Francisco/ Orla de Petrolina (PE). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

 Na Orla de Petrolina há a presença de vegetação indicadora de poluição, pois 

é lançado nesse trecho do Rio, o esgoto proveniente do Centro da cidade (AMMA, 

2013) (FIGURAS 14 E 15). O aguapé pode ser um confiável bioindicador de poluição 

hídrica, pois apresenta alterações significativas em sua composição química e 

fisiologia (OLIVEIRA, 2010; BRASIL, 2014c). Segundo os mesmos autores, quando 

essa vegetação é esverdeada, indicam presença elevada de poluição orgânica. 

Petrolina possui Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) espalhadas em 

vários bairros da cidade. As ETEs são unidades onde o esgoto, após sair das 

residências e passar pela rede coletora, ou seja, sistemas de tubos subterrâneos, é 

levado para ser tratado (COMPESA, 2014). Após esse tratamento, pode ser 

devolvido ao meio ambiente sendo lançados em rios, lagos ou mar (FIGURA 16). 
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Figura 15 – Orla de Petrolina (PE) e vista de Juazeiro (BA) 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

  

Em Petrolina um dos métodos mais utilizados são instalações de lagoas de 

estabilização em diferentes bairros passando por tratamento físico, químico e 

biológico antes de retornar ao Rio (COMPESA, 2014). Segundo a FUNASA (2008) é 

um dos sistemas mais simples de tratamento de esgoto. 

A Figura 16 mostra uma das localidades onde o Rio recebe esse produto 

proveniente de uma ETE localizada no bairro Cohab 6. A mesma Figura identifica 

seres vivos indicadores de poluentes nessa água, tanto animal como no caso da 

garça, quanto através da própria vegetação.  

 As Figuras 17 e 18 mostram a Estação de Tratamento de Água (ETA) onde 

ocorrem os procedimentos físicos e químicos aplicados na água para que fique em 

condições adequadas para consumo (SABESP, 2014).  

 

Figura 16 – Lançamento de produto proveniente de 
Estação de Tratamento de Esgoto no Rio 
São Francisco em Petrolina (PE). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 
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Figura 17 – Estação de Tratamento de Água Vitória em Petrolina, 
(PE). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

 

Figura 18 – Estação de Tratamento de Água Vitória em Petrolina (PE) 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

5.2 Doenças relacionadas com o ambiente em Petrolina (PE). 

 

5.2.1 Acidentes por animais peçonhentos 

 

 O Brasil por sua característica tropical, possui uma fauna bastante 

diversificada e nessa encontram-se os animais peçonhentos. Estes são animais que 
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possuem sistema especializado em inocular o veneno (BENTO E MOREIRA et al., 

2013).  Esse tipo de acontecimento sempre foi um problema de saúde pública no 

país. Em Petrolina, Pernambuco, também ocorreram diversos acidentes com 

animais peçonhentos, conforme indicam as Quadro 2 e Tabela 6.  

 
Quadro 2 – Acidentes por animais peçonhentos segundo a faixa etária e ano de 

notificação em Petrolina, no período de 2007 a 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013/14) 
*Notificação. 

 

 Através de cálculos estatísticos podemos destacar a média igual a 134,7; 

mediana igual a 154, e não ocorreu moda nesse caso e o desvio padrão para esse 

Quadro 1 foi de 54,34.  

  

Tabela 6 – Distribuição anual de acidentes por animais peçonhentos com frequência 
absoluta, relativa, desvios em relação à média no Município de Petrolina 
(PE).  

Fonte: Coleta de dados (2013/2014) 
fi* - frequência absoluta; fr – frequência relativa. 

 

De acordo com os dados coletados através da Secretaria Municipal de Saúde 

do Município de Petrolina, e distribuídos nas citadas tabelas, as faixas etárias mais 

atingidas por esses animais são entre 20 e 34 anos, com 250 casos do total, 

correspondendo a 26,5% do total, seguido da faixa entre 35 e 49 anos, 

Ano da 
Notific.* 

<1 Ano 1-4 5-9 10-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65-79 80 e+ Total 

2007 1 9 14 11 13 92 35 21 8 1 205 

2008 4 10 13 13 15 51 27 16 4 1 154 

2009 5 14 9 11 2 5 6 4 1 2 59 

2010 4 18 14 8 6 9 11 1 1 0 72 

2011 4 19 33 20 6 11 11 5 5 1 115 

2012 4 24 29 23 10 41 26 8 4 1 170 

2013 2 36 30 17 5 41 27 9 1 0 168 

Total 24 130 142 103 57 250 143 64 24 6 943 

 fi* fr (%)* X – X 

2007 205 21,7 70,3 

2008 154 16,3 19,3 

2009 59 6,2 – 75,7 

2010 72 7,6 – 62,7 

2011 115 12,2 – 19,7 

2012 170 18,0 35,3 

2013 168 17,8 33,3 

Total 943 100,0 0,0 
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correspondendo a 15% do total e entre 5 e 9 anos, com 15% dos casos totais. O 

sexo que mais sofreu esse tipo de acidente foi o masculino, com cerca de 63% dos 

casos totais, ou seja, 26% ataques a mais do que no sexo feminino (QUADRO 3). 

Quanto à sazonalidade, os anos em que mais ocorreram acidentes por 

animais peçonhentos foram em 2007, com 205 casos (21,70%), seguido pelo ano 

2012 com 170 casos (18,02%), e 2013 com 943 casos (17,81%). Os dados não 

mostram quais os tipos de animais peçonhentos causadores de tais acidentes, 

porém, há estudos que afirmam que os mais comuns nesse tipo de situação são: 

escorpiões, aranhas, serpentes. 

 
Quadro 3 – Frequência de acidentes por animais peçonhentos por sexo e ano de notificação 
Ano da Notificação Masculino Feminino Total 

2007 130 75 205 

2008 104 50 154 

2009 37 22 59 

2010 42 30 72 

2011 70 45 115 

2012 115 55 170 

2013 96 72 168 

Total 594 349 943 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013/14) 

 

O desmatamento e a implantação de loteamentos levam a população a ocupr 

áreas selvagens, e nestas áreas o número de acidentes com animais peçonhentos é 

agravado com a manutenção de resíduos da construção civil ou resíduos 

domésticos (FIGURAS 19 E 20). 

 

Figura 19 – Utilização de área desmatada para construção de 
condomínios fechados no Bairro Antônio Cassimiro 
– Petrolina, PE. 

 
Fonte: Coleta de dados (2013) 
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Figura 20 – Presença de entulhos no Bairro Rio Claro – Petrolina 
(PE). 

 
Fonte: Coleta de dados (2013) 

 
O excesso de entulho em meio aos bairros também serve de abrigo para 

esses tipos de animais podendo colocar em risco a população deixando-a vulnerável 

a esse tipo de ocorrência (FIGURAS 20 e 21). 

 A média de casos anuais de atendimentos de acidentes por animais 

peçonhentos entre os homens foi de 84,8. A média anual, entre 2007 e 2013, de 

atendimentos de acidentes por animais peçonhentos entre os homens foi de 84,8 e 

entre as mulheres de 49,8. Os dados mostram que os homens encontram-se em 

maior exposição a esses tipos de animais causadores desse tipo de acidente.  

 

Figura 21 – Presença de entulhos no Bairro Quati II – Petrolina 
(PE). 

 
Fonte: Coleta de Dados (2013) 
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5.2.2 Atendimentos antirrábicos 

 

Relacionados às zoonoses, estão os atendimentos antirrábicos. As faixas 

etárias mais afetadas foram entre 5 e 9 anos, com 1943 casos de atendimentos 

antirrábicos (18%) e entre 20 e 34 anos, com 1928 casos (17,8%) (QUADRO 4). 

Ainda outra faixa muito atingida está entre 35 e 49 anos, com 1542 casos (14,2%). A 

média anual foi de 1544,1 com desvio padrão de 1516. 

 

Quadro 4 – Atendimentos antirrábicos de acordo com a faixa etária e ano no 
Município de Petrolina (PE). 

Ano da 
Notific.* 

<1 
Ano 

1-4 5-9 10-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65-79 80 e+ Total 

2007 44 231 363 267 133 311 203 131 77 14 1774 
2008 44 240 354 252 123 307 236 154 88 9 1807 
2009 40 175 249 203 107 284 229 130 80 15 1512 
2010 30 156 202 160 63 181 168 106 62 13 1141 
2011 33 172 240 183 91 285 240 166 85 21 1516 
2012 29 186 298 223 103 327 272 184 119 23 1764 
2013 23 136 237 135 87 233 194 147 88 15 1295 

Total 243 1296 1943 1423 707 1928 1542 1018 599 110 10809 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013/14) 
*Notificação. 

  

 A Tabela 7 descreve a distribuição das notificações de acordo com a 

frequência absoluta por ano mostrando que o ano de maior incidência para 

atendimentos antirrábicos foi 2008; também da frequência relativa sendo que o ano 

de 2008 correspondeu a 16,7% dos casos totais. 

 

Tabela 7 – Distribuição anual de atendimento antirrábico com frequência absoluta, 
relativa, desvios em relação à média no Município de Petrolina (PE). 

 fi fr (%) x-x 

2007 1774 16,4 229,9 

2008 1807 16,7 262,9 

2009 1512 14,0 – 32,1 

2010 1141 10,5 – 403,1 

2011 1516 14,0 – 28,1 

2012 1764 16,3 219,9 

2013 1295 12,0 – 249,1 

Total 10809 100,0 0,3 

Fonte: Coleta de dados (2013/2014) 
fi* - frequência absoluta; fr – frequência relativa. 
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O sexo masculino é o mais atingido (51,5%), porém com uma mínima 

diferença, já que as mulheres correspondem a 49,5% dos casos (TABELA 8). 

Relacionado ao sexo, a média dos homens é 795,7 e das mulheres 748,6.  

 

Tabela 8 – Frequência de atendimentos antirrábicos de acordo com o sexo e ano no 

município de Petrolina (PE). 
Ano da Notificação Masculino Feminino Total 

2007 921 853 1774 

2008 936 871 1807 

2009 826 686 1512 

2010 594 547 1141 

2011 788 728 1516 

2012 887 877 1764 

2013 618 677 1295 

Total 5570 5240 10809 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013/14) 

 

Os bairros com maior número de atendimento antirrábico, em foram: Cohab 

Massangano (5,3%), Areia Branca (4,9%), José e Maria (4,2%), Alto da Boa Vista 

(4%), Vila Eduardo (3,9%), Dom Avelar (3,7%), Centro (3,5%), Jardim São Paulo 

(3,03%), São Gonçalo (2,7%) (QUADRO 5). Entre estes, os bairros Cohab 

Massangano, Areia Branca e Centro são considerados muito bem estruturados em 

sua grande parte, e ainda assim, sofrem esse tipo de situação, demonstrando assim 

que as zoonoses podem ser um risco em qualquer localização (FIGURA 22 E 23).  

 

 
Figura 22 – Presença de animais soltos no Bairro Cohab 

Massangano – Petrolina (PE).  

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 



97 

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa foram registrados diversos 

animais: gatos, cavalos, jumentos, galináceos, ovinos, caprinos e cães (os mais 

frequente). Muitos desses cães encontravam-se aparentemente doentes, com 

marcas de violência, provavelmente por brigas com outros cães.  

O número de atendimentos antirrábicos pode estar relacionado a ataques de 

pequenos animais, cães e gatos, que convivem mais próximos dos seres humanos 

tornando-os mais vulneráveis a esse tipo de acidente. Há a presença de animais de 

grande e médio porte soltos em meio à cidade, como equinos, ovinos e caprinos, 

porém, esse tipo de animal pode não ser o responsável pelo atendimento 

antirrábico, mas pode ser fonte de transmissão de outros tipos de zoonoses ou 

mesmo algum tipo de contaminação em solo ou água (FIGURA 23). 

 

Figura 23 – Presença de animais soltos no bairro Alto da Boa 
Vista – Petrolina (PE). 

 
Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

Os dados relacionados por bairros demonstram que os atendimentos foram 

realizados nos próprios postos de saúde de cada um deles, pois, nas fontes onde 

foram coletados, estavam identificados pelo nome que esses postos de atendimento 

básico recebem (QUADRO 5).  
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Quadro 5 – Distribuição dos atendimentos antirrábicos por bairro e ano no Município de 
Petrolina (PE). 

BAIRROS/ANO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Alto da Boa Vista 88 82 62 62 66 74 434 

Ato do Cocar 25 22 35 35 43 40 200 

Antônio Cassimiro 53 54 33 30 47 66 283 

Areia Branca 142 121 14 72 61 122 532 

Centro 52 66 86 22 64 93 383 

Cohab Massangano 128 93 91 75 83 112 582 

Cohab 6 66 56 53 39 28 15 257 

Cosme e Damião 61 54 44 28 41 43 271 

Dom Avelar 73 49 47 35 97 106 407 

Fernando Idalino 12 36 17 24 42 11 142 

Gercino Coelho 29 31 27 17 45 22 171 

Henrique Leite 53 46 26 25 27 41 218 

Jardim Maravilha 37 34 10 1 4 24 110 

Jardim São Paulo 59 50 60 56 59 44 328 

João de Deus 65 14 4 12 2 33 130 

José e Maria 120 121 111 56 85 96 458 

Ouro Preto 19 23 4 6 7 12 71 

Pedra Linda 7 31 26 20 25 36 145 

Pedro Raimundo 58 33 0 0 0 34 125 

Rio Corrente 8 36 32 31 34 38 179 

Santa Luzia 24 33 36 22 33 21 169 

São Gonçalo 62 71 54 46 47 21 301 

Vila Eduardo 138 121 55 21 9 85 429 

Vila Mandacaru 37 34 10 1 4 24 110 

Vila Marcela 52 45 30 12 45 57 241 

TOTAL 1468 1356 967 748 998 1270 6807 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013/14) 

  

Mesmo aqueles bairros com menor número de casos que necessitaram de 

atendimento antirrábico, como no caso do Ouro Preto, Vila Mandacaru ou Jardim 

Maravilha, ainda notificaram números importantes e, portanto, necessitam de 

atenção e atitude da própria população em agir de maneira preventiva. 

 

5.2.3 Lepstospirose 

 

 Leptospirose é uma das doenças antropozoonóticas mais difundidas no 

mundo com incidência aumentada em períodos de maior precipitação pluviométrica 

(CIPULLO;DIAS, 2012). Os fatores de risco para leptosirose humana são 

conhecidos e identificados como: contato com roedores e presença de corpos 

d’água, áreas alagáveis e abundância de roedores (CIPULLO; DIAS, 2012; BIER et 

al., 2013) e cada vez tem se estendido além das áreas rurais, tornando-se 

epidemias em comunidades urbanas em países em desenvolvimento (BIER et al., 

2013). 
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No período determinado para o levantamento, apenas dois casos de 

leptospirose ocorreram no Município de Petrolina, um em 2009 e outro em 2011. A 

baixa incidência pode estar relacionada a dois fatores: o baixo índice pluviométrico, 

que pode chegar a uma média anual de 560mm (QUADRO 6), e à própria 

subnotificação pela falta de informação da população.  

 De acordo com PROCLIMA (2014) em 2009 precipitou entre 600-800mm e 

em 2011 entre 300-400mm, dados que não contribuem para o entendimento da 

doença. 

 A desinformação por parte da população, a ponto de não conseguirem 

identificar a doença consequentemente pode impedi-los da procura de atendimento 

adequado, deixando assim, de notificar ao sistema de saúde. 

 

Quadro 6 – Distribuição de precipitações acumuladas (mm) no Município de 
Petrolina, Pernambuco no período de 2002 a 2012. 

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Precipitações 
acumuladas 

300-
400 

300-
400 

600-
800 

300-
400 

300-
400 

300-
400 

600-
800 

600-
800 

300-
400 

300-
400 

300-
400 

Fonte: Programa de Monitoramento Climático em Tempo Real da Região Nordeste 
(PROCLIMA, 2014) 

 

  Em Petrolina muitos bairros são considerados como áreas de risco de 

alagamentos em períodos chuvosos. O bairro Cacheado rodeado por um canal que, 

mesmo com pouca chuva, pode transbordar tornando a comunidade vulnerável à 

zoonose (FIGURAS 24 e 25). 

 

Figura 24 – Bairro Cacheado e o risco da 
comunidade para leptospirose em 
períodos chuvosos. 

 
Fonte: Coleta de dados (2013) 
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Figura 26 – Canal no bairro Cacheado – 
Petrolina (PE). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

5.2.4 Esquistossomose 

 

Houve ainda nesse período de anos (2002 – 2013) apenas um caso de 

esquistossomose ocorrido no ano de 2012. Embora Petrolina seja um município 

ribeirinho localizado às margens do Rio São Francisco, na região não é comum a 

ocorrência da espécie de caramujo, Biomphalaria sp.. Assim, não é comum na 

região do Vale Submédio São Francisco esse tipo de contaminação.  

Mesmo não sendo parte de área endêmica para esquistossomose, deve-se 

estar atento a outros tipos de doenças comuns em regiões ribeirinhas, pois a 

presença do Rio São Francisco pode levar a população a outros tipos de riscos que 

possam surgir através da contaminação da água.  

 

5.2.5 Dengue 

 

Apesar das buscas por melhorias por parte do Ministério da Saúde, muitas 

doenças ainda afetam gravemente a população e uma delas, que tem recebido 

grande destaque, é a dengue. 

 Na cidade de Petrolina ao longo do período compreendido entre 2007 e 2013 

foram notificados 8.782 casos confirmados de dengue (TABELA 9). De acordo com 
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a Tabela 9, a faixa etária mais afetada pela doença foi a de 20 a 34 anos (31,09%), 

seguida pela faixa entre 35 a 49 anos (16,68%) e logo após entre 10 e 14 anos 

(15,57%).  

 

Tabela 9 – Dengue por faixa etária e ano de notificação no Município de Petrolina (PE). 
Ano da 
Notific* 

<1 
Ano 

1-4 5-9 10-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65-79 80 e+ Total 

2007 7 9 29 30 38 133 69 31 8 1 355 

2008 51 77 162 203 205 751 367 174 31 8 2029 

2009 8 25 44 59 34 81 60 31 6 2 350 

2010 73 122 256 427 135 564 346 157 53 7 2140 

2011 101 135 265 443 276 795 415 175 42 8 2655 

2012 27 43 99 168 81 317 166 67 19 2 989 

2013 7 11 27 38 25 90 42 20 4 0 264 

Total 274 422 882 1368 794 2731 1465 655 163 28 8782 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013/14) 
*Notificação. 

  

Neste período o número médio anual de casos foi de 1254,5 e desvio padrão 

correspondente a 31,6. O sexo feminino foi o alvo mais vulnerável à doença no 

município (57,13%) (TABELA 10). 

 

Tabela 10 – Frequência da dengue por sexo e ano no Município de Petrolina (PE). 

Ano da Notificação Masculino Feminino Total 

2007 136 219 355 

2008 851 1180 2031 

2009 171 180 351 

2010 918 1242 2160 

2011 1150 1505 2655 

2012 429 560 989 

2013 119 145 264 

Total 3774 5031 8805 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013) 

 

 De acordo com a frequência absoluta o ano de maior ocorrência de dengue 

foi 2011 com 2.655 casos, correspondendo a 30,2% dos casos totais. Os anos 

sequentes foram 2010 (24,4%), 2008 (23,1%), 2012 (11,3%), 2007 e 2009 (4%), 

2013 (3%) (TABELA 11).  

 Dengue é na atualidade uma significante e preocupante infecção viral 

fazendo-se um grave problema de saúde pública em todo o mundo (BARCELOS; 

ALVES; MOURA, 2011). 
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Tabela 11 – Distribuição anual de dengue com frequência absoluta e relativa no 
Município de Petrolina (PE).  

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Coleta de dados (2013/2014) 

fi* - frequência absoluta; fr – frequência relativa. 

 

Petrolina tem um baixo nível chuvoso concentrando-se apenas entre os 

meses de dezembro a maio. Nos últimos anos (2012 e 2013) o índice reduziu muito 

provavelmente por terem sido anos de seca no sertão nordestino.  

Assim, com pouca chuva, houve poucos reservatórios para o 

desenvolvimento da larva do mosquito Aedes aegypti. Porém, o excesso de entulhos 

nas ruas de toda a cidade com presença de diversos reservatórios (pneus, por 

exemplo) podem deixar a população em condição de risco (FIGURAS 26 E 27). 

 

Figura 26 – Presença de entulhos no bairro Vila 
Eduardo – Petrolina (PE). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

Os bairros com maior incidência de casos são: José e Maria (4,5%), São 

Gonçalo (4,05%), Cohab Massangano (3,5%), Vila Eduardo (2,6%) (QUADRO 7). 

Em todos os bairros foi encontrada uma imensa quantidade de resíduos da 

construção civil e resíduos domésticos. Devido ao grande crescimento urbano, 

 fi* fr (%)* 

2007 355 4,0 

2008 2029 23,1 

2009 350 4,0 

2010 2140 24,4 

2011 2655 30,2 

2012 989 11,3 

2013 264 3,0 

Total 8782 100,0 
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inúmeras casas, condomínios vêm sendo construídos por todo o território da cidade, 

porém, a população não tem conhecimento das legislações e norma para se livrar 

dos entulhos causados pela construção e acabam acumulando nos terrenos baldios 

que encontram. Sejam esses terrenos privados ou da própria Prefeitura como 

mostrados nas Figuras 26 e 27. 

 

Quadro 7 – Distribuição da dengue por bairro e ano no Município de Petrolina (PE). 

BAIRROS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Alto da Boa Vista 13 63 11 22 32 2 143 

Alto do Cocar 2 54 3 18 44 3 124 

Antônio Cassimiro 8 16 2 3 0 5 34 

Areia Branca 11 63 6 2 6 21 109 

Centro 0 74 0 3 3 0 80 

Cohab Massangano 24 54 19 53 146 12 308 

Cohab 6 1 29 3 6 40 8 87 

Cosme e Damião 6 16 3 10 12 9 56 

Dom Avelar 0 19 1 5 46 58 129 

Fernando Idalino 1 3 0 12 2 0 18 

Gercino Coelho 11 53 6 2 54 0 126 

Henrique Leite 3 5 0 22 27 12 69 

Jardim Amazonas 12 60 13 34 49 8 176 

Jardim Maravilha 0 48 4 2 8 0 62 

Jardim São Paulo 16 24 10 17 34 10 111 

João de Deus 25 32 8 13 27 8 113 

José e Maria 4 71 38 94 20 169 397 

Loteamento Recife 0 3 0 1 16 4 24 

Ouro Preto 2 27 15 0 17 0 61 

Pedra Linda 1 5 2 6 43 1 58 

Pedro Raimundo 8 16 0 2 0 0 26 

Rio Corrente 3 16 2 11 46 3 81 

Santa Luzia 0 11 2 23 4 27 67 

São Gonçalo 10 44 9 103 176 14 356 

Vila Eduardo 20 119 9 30 0 51 229 

Vila Mandacaru 4 9 5 19 1 0 38 

TOTAL 185 934 171 513 853 425 3082 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013/14) 

 

Pode haver uma provável falta de informação e de assistência a essas 

comunidades, falta de orientação de como devem agir diante dessas condições. 

Essas situações prejudicam o ambiente em que se encontram inseridas trazendo 

para próximo de suas moradias grandes riscos com o acúmulo desses resíduos. 
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Figura 27 – Presença de entulho no bairro João de Deus 
– Petrolina, PE 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

5.2.6 Leishmaniose tegumentar 

 

 Casos de leishmaniose tegumentar no Município de Petrolina só foram 

notificados nos anos de 2007 (1 caso), 2008 (1 caso) e 2011 (1 caso) como mostra o 

Quadro 8 e todos esses em pessoas do sexo masculino (QUADRO 9). Outros 

estudos também revelam que os mais acometidos são pessoas do sexo masculino, 

porém, no caso de Petrolina houve um equilíbrio quanto à faixa etária envolvida nos 

casos.  

 

Quadro 8 – Leishmaniose tegumentar por faixa etária e ano no Município de Petrolina 
(PE). 

Ano da Notificação 5-9 35-49 50-64 Total 

2007 0 0 1 1 

2008 1 0 0 1 

2011 0 1 0 1 

Total 1 1 1 3 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013/14) 

  

Ambos os tipos de leishmaniose são considerados pela OMS como uma das 

mais importantes doenças negligenciadas em todo o mundo (GUIMARÃES et al., 

2012). Os autores afirmaram ainda que muitas mudanças ambientais podem resultar 

em aumento significante de leishmaniose. Porém, no município petrolinense a 

incidência de leishmaniose tegumentar não é tão alto ou pode estar dentre os casos 

de subnotificações devido à falta de informação por parte da população. 
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Quadro 9 – Frequência de leishmaniose tegumentar por sexo e ano no Município 
de Petrolina (PE). 

Ano da Notificação Masculino Feminino Total 

2007 1 0 1 

2008 1 0 1 

2011 1 0 1 

Total 3 0 3 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013/14) 

 

5.2.7 Leishmaniose visceral 

 

 Em Petrolina a leishmaniose visceral foi 84 vezes mais frequente do que a 

tegumentar. O sexo mais afetado pela L.V. foi o masculino (59,6%) (TABELA 13) e 

as faixas etárias de maior prevalência foram entre 1 e 4 anos (32%), 5 a 9 anos 

(15%) e < 1 ano (11,4%) (TABELA 12). Os dados deixam evidentes que os mais 

vulneráveis foram as crianças menores de 9 anos. 

 

Tabela 12 – Leishmaniose visceral por faixa etária e ano no Município de Petrolina 
(PE). 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013) 

 

A OMS relata que as populações de maior vulnerabilidade são aquelas que 

vivem em más condições socioeconômicas, sanitarismo, moradias sem 

infraestrutura adequada (OMS, 2014). Além disso, também está relacionada a má 

nutrição, e talvez por isso as crianças sejam mais afetadas, pois a ausência de 

determinadas vitaminas podem levar a uma redução da imunidade (OMS, 2014).  

A leishmaniose é considerada primariamente uma infecção zoonótica de 

animais silvestres, e mais raramente domésticos, incluindo marsupiais, carnívoros e 

primatas. O homem vem a ser, na realidade, um hospedeiro acidental (MOTA; 

MIRANDA, 2011). Para L.V. não houve informações acerca da distribuição por 

bairros. 

Ano da 
Notificação 

<1 
Ano 

1-4 5-9 10-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65-79 80 e+ Total 

2007 1 7 3 2 2 7 2 0 0 0 24 
2008 2 3 5 2 0 1 4 3 0 0 20 
2009 2 14 6 3 0 4 3 0 0 0 32 
2010 2 9 5 4 0 3 1 4 0 0 28 
2011 1 13 2 2 0 2 5 2 1 0 28 
2012 9 12 9 4 2 2 3 6 0 2 49 
2013 12 23 8 1 1 8 9 3 6 1 72 

Total 29 81 38 18 5 27 27 18 7 3 253 
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Tabela 13 – Frequência de leishmaniose visceral por sexo e ano no Município de 
Petrolina (PE). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013) 

 

Os problemas de saúde vinculados a zoonoses, como L.V., estão associadas 

à migração e a movimentação de pessoas não imunes em áreas onde existem ciclos 

de transmissão da doença, além da invasão dos habitats de animais silvestres 

através do crescimento urbano e criatórios inadequados (FIGURA 28). 

O desvio padrão foi de 6,7 e houve identificação de moda (28) (TABELA 12). 

A média anual para o caso de leishmaniose visceral foi de 36,1 e a mediana 28. A 

variância ficou calculada em torno de 44,8. O ano de maior incidência foi 2013 

(28,4%) (TABELA 14). 

Relacionado ao sexo, há presença de moda no caso dos homens, sendo de 

número 14, ou seja, foi um dado apresentado mais de uma vez (TABELA 13). No 

sexo feminino não foi identificado moda. As médias para os sexos masculino e 

feminino, respectivamente, foram: 21,5 e 14,5, sendo as medianas, também na 

mesma ordem, 19 e 11. 

 

Tabela 14 – Distribuição anual de leishmaniose visceral com frequência absoluta, 
relativa e desvios em relação à média no Município de Petrolina (PE). 

 

  

 

 

 

 

 
Fonte: Coleta de dados (2013/2014) 

fi* - frequência absoluta; fr – frequência relativa. 

  

Ano da Notificação Masculino Feminino Total 

2007 14 10 24 

2008 14 6 20 

2009 21 11 32 

2010 15 13 28 

2011 19 9 28 

2012 30 19 49 

2013 38 34 72 

Total 151 102 253 

 fi* fr (%)* x-x 

2007 24 9,5 – 12,1 

2008 20 8,0 – 16,1 

2009 32 12,6 – 4,1 

2010 28 11,1 – 8,1 

2011 28 11,1 – 8,1 

2012 49 19,3 12,9 

2013 72 28,4 35,9 

Total 253 100,0 – 0,3 
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Os dados coletados sobre leismaniose não informavam por bairros a 

distribuição da frequência. O SINAN e a SESAU, nesses casos, apenas armazenam 

os número quantitativos sem levar em consideração as localidades das ocorrências, 

pois são dados recebidos diretamente de hospitais e estes recebem pessoas de 

diversas localidades, inclusive de outros municípios. Desta forma, não se pode 

afirmar que os dados registrados em Petrolina tenham origem apenas deste 

município.  

 

Figura 28 – Construção de moradias em terrenos desmatados, 
no bairro Henrique Leite, levando à invasão de 
habitats de animais silvestres no Município de 
Petrolina (PE). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

  

A OMS (2014c) destaca que áreas com condições precárias de infraestrutura 

tornam a população mais vulnerável a Leishmania. Contudo, os riscos que essa 

condição de infraestrutura pode causar ao ambiente e à saúde não são relacionados 

apenas à leishmaniose, mas a todas as outras que estão sendo descritas ao longo 

deste. 

 

5.2.8 Hanseníase 

 

 Segundo a OMS (2011a), em estudo realizado entre os anos de 2004 a 2010, 

o Brasil registrou 282.773 novos casos de hanseníase.  Petrolina, no período de 

2002 a 2013, registrou 2.873 casos de hanseníase sendo que a faixa etária mais 
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afetada foi entre 35 e 49 anos (30,3%), seguida pela faixa entre 20 e 34 anos 

(27,3%) e 50 e 64 anos (19,8%) (QUADRO 10). Entre as crianças, a faixa etária 

entre 10 e 14 anos foi a mais atingida (5,1%). O sexo feminino foi o que mais 

apresentou maior prevalência para hanseníase (TABELA 15). 

  

Quadro 10 – Hanseníase por faixa etária e ano no Município de Petrolina (PE). 

Ano da 
Notificação 

1-4 5-9 10-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65-79 80 e+ Total 

2002 1 8 5 15 56 61 41 20 4 211 

2003 3 3 13 13 47 62 38 11 2 192 

2004 0 7 6 11 51 59 39 19 7 199 

2005 1 4 2 10 54 66 36 7 3 183 

2006 1 10 12 14 72 49 46 19 3 226 

2007 4 14 33 11 94 79 43 12 2 292 

2008 0 15 17 7 84 87 59 11 3 283 

2009 0 11 20 17 97 106 68 23 3 345 

2010 1 3 7 8 62 68 48 10 2 209 

2011 0 2 9 5 53 52 42 34 4 201 

2012 0 5 11 12 60 87 53 18 3 249 

2013 0 6 14 9 57 96 57 38 6 283 

Total 11 88 149 132 787 872 570 222 42 2873 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013) 

 

 Ao analisar qual a média entre homens e mulheres, pode ser confirmado que 

a feminina é uma pouco maior, 125,5, enquanto que o masculino apresenta uma 

média de 113,9 casos (TABELA 15). Dentre todos os casos, a média ficou em 239,4 

e a mediana 211 (TABELA 15), sendo que as medianas feminina e masculina foram 

118 e 111, respectivamente. 

 

Tabela 15 – Frequência de hanseníase por sexo e ano no Município de Petrolina 

(PE). 
Ano da Notificação Masculino Feminino Total 

2002 93 118 211 
2003 81 111 192 
2004 105 94 199 
2005 74 109 183 
2006 104 122 226 
2007 124 168 292 
2008 115 168 283 
2009 159 186 345 
2010 115 94 209 
2011 111 90 201 
2012 125 124 249 
2013 161 122 283 

Total 1367 1506 2873 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013) 
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Para a Tabela 13, a variância ficou calculada em 50,6 e o desvio padrão em 

7,1, demonstrando não haver uma grande distância entre os resultados dentro desse 

período de tempo. 

 Os anos de maior incidência para hanseníase foram: 2009 (12%); 2007 

(10,1%) e 2008 e 2013 ambos com 10% dos casos (TABELA16). 

 

Tabela 16 – Distribuição anual de hanseníase com frequência absoluta, relativa e 
desvios em relação à média no Município de Petrolina (PE). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Coleta de dados (2013/2014) 
fi* - frequência absoluta; fr – frequência relativa 

 

Entre os bairros petrolinenses, Vila Eduardo foi o de maior prevalência com 

cerca de 18% dos casos (QUADRO 11). Este bairro possui uma nítida divisão, 

sendo que metade do mesmo possui grandes casas, ruas calçadas ou asfaltadas, 

porém a outra metade possui ruas de terra batida, com casas em condições muito 

precárias para habitação (FIGURA 29). Também possui esse elevado número de 

atendimentos por ser localizado na Vila Eduardo um posto de atendimento 

referencial para tratamento em hanseníase, sendo que recebe populações de 

cidades próximas, além dos petrolinenses. Em seguida, destacam-se Dom Avelar 

com 7,1% dos casos e São Gonçalo com 6% dos casos totais (QUADRO 11). 

Dom Avelar e São Gonçalo são bairros condizentes com as condições que 

possam colocar pessoas em estado de vulnerabilidade para a hanseníase. Possuem 

muito pouca infraestrutura e são muito populosos. São ambientes propícios para 

disseminação, não apenas essas doenças, mas diversas outras. 

 

 fi fr (%) x-x 

2002 211 7,3 – 28,4 

2003 192 6,6 – 47,4 

2004 199 7,0 – 40,4 

2005 183 6,3 – 56,4 

2006 226 7,9 – 13,4 

2007 292 10,1 52,6 

2008 283 10,0 43,6 

2009 345 12,0 105,6 

2010 209 7,2 – 30,4 

2011 201 7,0 – 38,4 

2012 249 8,6 9,6 

2013 283 10,0 43,6 

Total 2873 100,0 – 0,2 
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Quadro 11 – Frequência de hanseníase por bairro e ano no Município de Petrolina 
(PE). 

BAIRROS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Alto da Boa Vista 0 0 2 5 5 14 18 8 8 9 11 80 

Alto do Cocar 8 2 3 2 4 7 9 4 0 2 3 44 

Antônio 
Cassimiro 

3 3 3 2 5 16 0 5 2 1 4 
44 

Areia Branca 11 6 6 8 10 20 13 13 6 7 8 108 

Centro 0 0 3 6 7 15 9 12 12 5 11 80 

Cohab 
Massangano 

6 3 6 2 6 4 0 10 3 3 6 
49 

Cohab 6 9 17 4 2 2 4 7 4 6 9 3 67 

Cosme e 
Damião 

3 10 6 2 3 8 6 17 12 6 3 
76 

Dom Avelar 6 9 3 7 8 13 8 30 10 28 24 146 

Fernando Idalino 0 0 0 0 2 0 5 11 5 4 1 28 

Gercino Coelho 0 0 3 6 11 11 8 8 3 3 7 60 

Henrique Leite 12 3 4 10 12 7 8 9 11 5 7 88 

Jardim 
Amazonas 

5 4 3 6 4 4 4 8 2 4 1 
45 

Jardim Maravilha 0 0 5 1 5 2 4 5 0 3 1 26 

Jardim S. Paulo 3 2 2 3 2 2 10 8 6 4 8 50 

João de Deus 15 4 2 4 4 11 14 16 9 10 9 98 

José e Maria 13 7 12 10 16 10 14 14 6 11 14 115 

Loteamento 
Recife 

3 7 0 3 5 4 3 6 2 5 0 
38 

Ouro Preto 0 3 2 2 0 2 1 7 3 1 5 26 

Pedra Linda 0 0 0 0 0 1 3 1 6 7 12 30 

Pedro Raimundo 2 2 6 7 11 12 6 11 9 5 9 80 

Rio Corrente 0 0 2 8 5 1 3 5 2 2 1 29 

Santa Luzia 6 2 3 0 12 4 4 5 6 2 6 50 

S. Gonçalo 20 11 10 6 9 9 10 21 14 5 9 124 

Vila Eduardo 41 36 35 35 32 62 47 40 24 8 9 369 

Vila Mandacaru 6 5 10 9 13 6 8 8 2 4 8 79 

TOTAL 172 136 135 146 193 249 222 286 169 153 180 2041 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013) 

 

Assim como Dom Avelar e São Gonçalo, os bairros José e Maria e João de 

Deus possuem pouca infraestrutura favorável à população, bem como, são bastante 

populosos. O bairro José e Maria é considerado o mais populoso de Petrolina com 

cerca de 16.530 habitantes, seguido pelo João de Deus (FIGURA 30) com 14.512 

habitantes, segundo IBGE (2010) e, juntamente com esse crescimento populacional, 
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crescem os problemas de infraestrutura, socioeconômicos, assim como ocorrem nos 

bairros Dom Avelar (13.000 habitantes) e São Gonçalo (11.313 habitantes). 

 

Figura 29 – Condições habitacionais no bairro Vila Eduardo no 
Município de Petrolina (PE). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

 O quatro bairros citados são, como já dito, populosos, com diversos 

problemas estruturais, sociais, mas o mais preocupante é a saúde da população que 

tem convivido com os riscos causados pelos danos ambientais em suas localidades. 

É comum a presença de animais soltos, esgoto a céu aberto, moradias sem 

condições de habitação (FIGURA 29 E 30), porém, em contraste a esses problemas, 

são todos bairros com comércio bem desenvolvido. 

Esses quatro bairros já foram extremamente discriminados em um passado 

bem próximo, porém, mesmo havendo uma diminuição nessa discriminação, ainda 

se relacionam como sendo bairros de pessoas pobres, negras, de alto índice de 

violência urbana. 

 Os bairros José e Maria, Areia Branca e João de Deus também se 

destacaram como sendo bairros com altos índices para hanseníase (QUADRO 11). 

Areia Branca (FIGURA 31) é um dos bairros mais bem estruturados do Município, 

quase 100% das ruas asfaltadas ou calçadas, comércio bem desenvolvido, quase 

100% das casas podem ser consideradas de boa qualidade e ainda assim possui 

prevalência equivalente a aproximadamente 5,3% dos casos totais, enquanto que 

José e Maria (5,6%) e João de Deus (4,8%) são bairros com infraestrutura e 
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condição habitacional consideradas ruins e estão com o número de casos próximos 

ao de um bairro de média classe.  

  

Figura 30 – Condições habitacionais no bairro João de 
Deus no Município de Petrolina (PE). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 

 

 Bairros como Areia Branca, Cohab Massangano são considerados de 

melhores condições habitacionais e de infraestrutura. Porém, isso não impede que a 

comunidade seja afetada por doenças mais comumente relacionadas a locais de 

péssimas condições ambientais, como o bairro Dom Avelar, que se mostra mais 

vulnerável (FIGURA 32).  

 

Figura 31 – Condições de infraestrutura do bairro Areia Branca no 
Município de Petrolina (PE). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 



113 

 

Nas relações de bairros, como no Quadro 12, não constam todos os bairros, 

pois são relacionados apenas aqueles que possuem ESF (Estratégia de Saúde da 

Família) e que o SINAN e a SESAU separaram os dados por bairros. Dessa forma, 

não há como determinar com certeza o que ocorre com a população dos outros 

bairros que não são áreas cobertas pelos programas e assistências dos poucos 

ESFs que o Município possui. 

Muito provavelmente essas comunidades são assistidas apenas por hospitais 

públicos e particulares e, também, pelos ESFs dos bairros próximos. Contudo, 

demonstra uma falha na assistência pública de saúde em Petrolina ou as 

informações por bairro possam ser superestimadas, como no caso da Vila Eduardo 

que recebe pessoas de outras localidades. 

 

5.2.9 Malária 

 

 Houve ao longo desse período de 2002 a 2013 em Petrolina cerca de 11 

casos de malária notificados distribuídos entre os anos de 2009, 2010, 2011 e 2012. 

As faixas etárias entre 20 e 34 anos, 35 e 49 anos e 50 e 64 anos igualaram em 

número de casos de malária correspondendo a 27,27% dos casos cada faixa 

(TABELA 17). Sendo que entre os menores de 1 ano e jovens de 15 a 19 anos 

apenas um caso para cada faixa etária (9,09%). 

 

Figura 32 – Condições de infraestrutura no bairro Dom 
Avelar no Município de Petrolina (PE). 

 

Fonte: Coleta de dados (2013) 
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Quanto à sazonalidade, o ano de maior prevalência foi em 2012 com cinco 

casos notificados. Como em outras doenças pesquisadas para esse estudo, a 

malária não mostra a distribuição por bairros. 

 

Tabela 17 - Malária por faixa etária e ano no Município de Petrolina (PE). 

Ano da 
Notific 

<1 Ano 15-19 20-34 35-49 50-64 Total 

2009 0 1 1 0 0 2 

2010 0 0 1 0 0 1 

2011 1 0 0 0 2 3 

2012 0 0 1 3 1 5 

Total 1 1 3 3 3 11 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013) 
*Notificação. 

  

O gênero mais acometido pela doença foi o masculino com 7 dos 11 casos 

notificados (TABELA 18). Não houveram dados distribuídos por bairros, assim não 

foi possível identificar quais as localidades mais vulneráveis à doença. 

 

Tabela 18 – Frequência de malária por sexo e ano no Município de 
Petrolina (PE). 

Ano da Notificação Masculino Feminino Total 

2009 2 0 2 

2010 1 0 1 

2011 0 3 3 

2012 4 1 5 

Total 7 4 11 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013) 

  

5.2.10 Tuberculose 

 

 A tuberculose é uma doença presente que atinge praticamente todo o país. 

Petrolina registrou ao longo desse período de 2002 a 2013 1.103 casos, de acordo 

com o SINAN, sendo que pode existir a possibilidade de existência de 

subnotificações. 

Os anos em que houveram maiores índices de casos foram em 2011, seguido 

por 2010 e ainda por 2013, sendo que as faixas etárias de maior prevalência foram: 

20 a 34 anos (30,1%), 35 a 49 anos (26,8%) e 50 a 64 anos (20,8%) (TABELA 19). 
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Tabela 19 – Distribuição dos casos de tuberculose por faixa etária e ano no Município 
de Petrolina (PE). 

Ano da 
Notificação 

<1 
Ano 

1-4 5-9 10-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65-79 80 e+ Total 

2002 0 1 0 1 8 16 21 11 3 2 63 
2003 0 0 0 0 3 20 24 11 11 0 69 
2004 1 0 1 2 4 16 17 11 6 3 61 
2005 0 1 0 1 7 20 23 18 5 3 78 
2006 0 0 1 0 0 28 31 18 4 1 83 
2007 0 1 1 2 4 26 23 12 4 1 74 
2008 1 1 0 0 0 31 16 18 10 4 81 
2009 2 8 1 3 8 35 21 17 10 1 106 
2010 2 1 0 1 3 38 25 23 8 1 102 
2011 2 0 1 2 6 27 28 38 18 7 129 
2012 1 1 1 3 5 38 29 33 17 3 131 
2013 2 4 7 3 1 37 38 20 10 4 126 

Total 11 18 13 18 49 332 296 230 106 30 1103 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013) 

  

A faixa etária correspondente a que está entre 15 e 19 anos é de maior 

prevalência entre os jovens e crianças com cerca de 4,44% dos casos totais 

(TABELA 19). A média anual foi aproximadamente 91,9 para a faixa etária ao longo 

do período de 2002 a 2013 (TABELA 19). Possui ainda a variância de 25,0 e desvio 

padrão de 5,0. O sexo predominante em casos de tuberculose em Petrolina é o 

masculino 64,1% dos casos, enquanto que as mulheres somaram 35,9% (TABELA 

20). 

  

Tabela 20 – Frequência de tuberculose por sexo e ano no 
Município de Petrolina (PE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013) 

 

No que diz respeito aos sexos, houve presença de dados modais no resultado 

do sexo masculino, 37 e 46, enquanto o feminino não apresentou moda. As médias 

Ano da 
Notificação 

  

Total Masculino Feminino 

2002 37 26 63 
2003 40 29 69 
2004 37 24 61 
2005 46 32 78 
2006 52 31 83 
2007 46 28 74 
2008 54 27 81 
2009 74 33 107 
2010 68 34 102 
2011 93 36 129 
2012 84 47 131 
2013 80 50 130 

Total 711 397 1108 
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entre homens e mulheres foram 59,3 para o primeiro e 33,1 para o feminino. As 

medianas são 52 e 31, seguindo a mesma ordem.  

Quanto à sazonalidade, os anos que registraram maior prevalência foram: 

2012 (11,8%), 2011 (11,7%), 2013 (11,4%) (TABELA 21). Ao longo desse período, 

observa-se um equilíbrio em que a média de casos foi 60,9 casos não havendo 

muita variação nos casos notificados.  

Os dados demonstram que não há um aumento exacerbado de casos, porém, 

também não mostra diminuição ou mesmo expectativa de erradicação da doença. 

Os dados demonstram uma estabilidade de casos e isso pode ser pelo fato de a 

população não aderir ao tratamento, ou mesmo, não receberem informações 

suficientes para prevenção do adoecimento. 

 

Tabela 21 – Distribuição anual de tuberculose com frequência absoluta, relativa e 
desvios em relação à média no Município de Petrolina (PE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Coleta de dados (2013/2014) 
fi* - frequência absoluta; fr – frequência relativa 

 

A tuberculose é uma doença frequente em Petrolina, com notificações anuais 

em muitos bairros. Os bairros que mais se destacaram foram: Vila Eduardo (146 

casos); Henrique Leite (60 casos); João de Deus (56 casos). Contudo, não são 

apenas bairros periféricos que apresentam muitas notificações. Destacaram-se 

ainda os bairros: Centro (39 casos); Areia Branca (34 casos); Cohab Massangano, 

(34 casos) (QUADRO 12). 

 fi* fr (%)* x-x 

2002 63 5,7 – 29 

2003 69 6,2 – 23 

2004 61 5,5 – 31 

2005 78 7,1 – 14 

2006 83 7,5 – 9 

2007 74 6,7 – 18 

2008 81 7,3 – 11 

2009 106 9,6 14 

2010 102 9,2 10 

2011 129 11,7 37 

2012 131 11,8 39 

2013 126 11,4 34 

Total 1103 100,0 1 
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O bairro Vila Eduardo apresenta maior número significativo de notificações 

apresentando um valor bem acima daquele que vem em segundo lugar em casos 

notificados. Vários fatores podem estar relacionados, a exemplo da infraestrutura.  

 

Quadro 12 – Distribuição do nº de casos de tuberculose por bairro e ano no Município de 
Petrolina (PE). 

BAIRROS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Alto da Boa 
Vista 0 0 0 0 0 1 2 5 1 1 2 12 

Alto do Cocar 0 0 1 2 1 1 1 8 2 2 0 18 

Antônio 
Cassimiro 1 3 1 0 3 0 2 5 4 0 2 21 

Areia Branca 0 2 1 7 4 6 7 1 0 4 2 34 

Centro 0 0 3 4 3 7 4 3 4 7 4 39 

Cohab 
Massangano 0 1 1 4 8 5 2 1 6 2 4 34 

Cosme e 
Damião 1 1 3 1 1 0 0 0 3 2 0 12 

Dom Avelar 2 0 1 1 4 2 3 3 8 7 4 35 

Gercino Coelho 0 0 1 4 5 2 0 2 0 2 1 17 

Henrique Leite 8 8 3 0 3 4 11 7 9 1 6 60 

Jardim 
Amazonas 1 0 0 1 1 1 1 1 2 1 3 12 

Jardim Maravilha 0 0 0 1 1 2 1 0 1 0 1 7 

Jardim São 
Paulo 0 0 2 0 1 1 2 1 3 0 2 12 

João de Deus 6 9 5 9 0 5 4 1 3 7 7 56 

José e Maria 3 0 1 3 1 2 4 7 2 1 3 27 

Loteamento 
Recife 1 1 0 0 3 1 0 2 2 2 3 15 

Pedro Raimundo 0 0 1 4 2 2 2 2 6 2 5 26 

Santa Luzia 2 2 2 1 0 1 0 3 3 0 1 15 

São Gonçalo 4 1 4 3 2 2 2 3 3 4 0 28 

Vila Eduardo 19 25 19 7 21 11 15 13 6 4 6 146 

Vila Mandacaru 1 3 0 2 1 1 1 2 1 0 1 13 

TOTAL 51 57 50 54 65 59 69 74 71 52 68 670 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013) 

 

5.2.11 Diarreia 

 

 A diarreia foi uma doença frequente no período entre 2009 e 2012 sendo o 

ano de maior prevalência 2009 (29,4%) (TABELA 22). 

Na Tabela 23 podemos identificar claramente essa vulnerabilidade em 

crianças, especialmente na faixa etária entre 1 e 4 anos de idade, com mais de 10 

mil atendimentos em um período de apenas quatro anos, ou seja, 50,9% dos casos. 
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Tabela 22 – Distribuição anual de diarreia com frequência relativa, desvios em relação 
à média e desvios ao quadrado no Município de Petrolina (PE). 

 

  

 

 

 
Fonte: Coleta de dados (2013/2014) 

fi* - frequência absoluta; fr – frequência relativa 

 

 A segunda faixa etária mais atingida está entre os menores de um ano com 

21,4%, seguida de 5 a 9 anos com 15,1% dos casos totais e entre 10 e 14 anos com 

7,6% dos casos. Porém, esses casos são apenas referentes às pessoas que 

residem em zona urbana. Portanto, o número de casos registrados são bem mais 

altos do que o demonstrado na tabela. 

 A média de casos de diarreia é de 4837,2 e mediana 4711 e não há 

representação de moda. Demonstra uma variância de 606,05 e desvio padrão de 

24,6. Os números são relativamente altos para uma doença que pode ser prevenida 

com ações simples, mas pode-se observar que em adultos os números são muito 

distantes daqueles que representam as crianças.   

 

Tabela 23 – Frequência de diarreia por faixa etária e ano de notificação no Município de 
Petrolina (PE). 

Ano da 
Notificação 

<1 Ano 1-4 5-9 10-14 15-19 20-34 35-49 50-64 65-79 80 e+ Total 

2009 1270 3137 789 389 20 31 29 8 6 2 5681 

2010 913 2205 666 332 13 91 7 4 6 0 4237 

2011 937 2536 771 391 14 43 13 2 3 1 4711 

2012 1012 2543 703 360 17 56 16 7 5 1 4720 

Total 4132 10421 2929 1472 64 221 65 21 20 4 19349 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013/14) 

 

 Entre os homens a diarreia teve frequência correspondendo a 51,3% dos 

casos e o feminino representou 48,7% dos casos totais (TABELA 24).  

A média, mediana e moda relacionados ao sexo em casos de diarreia foram: 

2385,2 como média para o sexo masculino e mediana correspondendo a 2316, 

 fi* fr (%)* x-x 

2009 5681 29,4 843,8 

2010 4237 22,0 – 600,2 

2011 4711 24,4 – 126,2 

2012 4720 21,4 – 117,2 

Total 19349 100,0 – 0,2 
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sendo que não há presença de dado modal; para o sexo feminino, a média é 2267,2, 

mediana 2116 e, assim como no masculino, não há identificação de moda. 

 

Tabela 24 – Frequência de diarreia por sexo e ano no Município de Petrolina (PE). 

Ano da Notificação 
Masculino Feminino Total 

2009 
2750 2428 

5178 

2010 
2074 2103 

4177 

2011 
2316 2116 

4432 

2012 
2401 2422 

4823 

Total 
9541 9069 

18610 

Fonte: SINAN/2013 – SESAU Petrolina – PE (2013/14) 

 

Em Petrolina os cinco bairros que mais tiveram casos de diarreia entre a 

população detectada foram: João de Deus (10,6%), São Gonçalo (7,3%), José e 

Maria (6,5%), Vila Eduardo (4,5%) e Dom Avelar (3,8%) (QUADRO 13).  

Os bairros que se destacaram no número de pessoas acometidas por diarreia 

possuem diversos fatores condicionantes ao adoecimento como: problemas de 

saneamento, de distribuição de água e são muito populosos. São locais onde são 

presenciados esgotos à céu aberto, animais nas ruas, muito lixo e entulhos, 

podendo facilmente levar à uma contaminação de alimentos e água.  

Bairros com melhores condições de infraestrutura podem ser menos 

favoráveis à diarreia, porém, não estão livres da ocorrência como nos casos do 

Centro, com 1,08% dos casos totais, Dom Malan (0,4%) e Ipsep (0,1%). 

O ano em que houve maior número de casos, sendo este o ano de 2009, foi 

um período em que o nível pluviométrico foi acima da média (560 mm). Nesse 

decorrente ano, choveu entre 600 e 800 mm (QUADRO 7, p. 99), ou seja, pode 

haver uma forte relação entre o alto número de casos de diarreia em um ano que a 

chuva foi mais intensa do que a média, deixando a população mais vulnerável 

devido às más condições de infraestrutura para escoamento e drenagem de água. 
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Quadro 13 – Distribuição do nº de casos de diarreia por bairro e ano no Município de 
Petrolina (PE) 

 Bairros 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

Alto da Boa Vista 22 14 18 22 76 

Alto do Cocar 183 95 96 107 481 

Antônio Cassimiro 108 98 124 150 480 

Areia Branca 109 70 66 73 318 

Atrás da Banca 33 25 30 22 110 

Cacheado 34 18 28 49 129 

Caminho do Sol 11 3 5 4 23 

Centro 147 62 84 53 346 

Cohab Massangano 103 66 95 92 356 

Cohab 6 77 56 53 60 246 

Cosme e Damião 167 124 96 162 549 

Dom Avelar 207 151 181 196 735 

Dom Malan 34 19 17 16 86 

Fernando Idalino 26 24 37 29 116 

Gercino Coelho 189 93 113 127 522 

Henrique Leite 242 152 120 141 655 

Idalino Bezerra 102 44 51 55 252 

Ipsep 8 7 6 4 25 

Jardim Amazonas 148 102 134 111 495 

Jardim Guanabara 8 1 5 7 21 

Jardim Guararapes 8 11 12 24 55 

Jardim Imperial 12 9 7 10 38 

Jardim Maravilha 83 68 64 97 312 

Jardim Petrópolis 103 89 100 97 389 

Jardim São Paulo 172 70 70 76 388 

João de Deus 624 468 427 523 2042 

José e Maria 459 220 299 280 1258 

Km 2 11 4 6 16 37 

Loteamente Geovana 11 11 18 15 55 

Loteamento Nova Iorque 5 9 2 2 18 

Loteamento Recife 62 39 38 37 176 

Maria Auxiliadora 80 57 49 52 238 

Ouro Preto 80 62 63 92 297 

Palhinhas 34 19 31 19 103 

Parque Jatobá 37 25 15 24 101 

Parque Massangano 5 10 10 6 31 

Pedra Linda 94 122 172 204 592 

Pedro Raimundo 148 135 147 150 580 

Quati 36 37 56 82 211 

Rio Claro 17 18 20 17 72 

Rio Corrente 123 90 97 101 411 

Rio Galvão 0 0 0 19 19 

Rio Jordão 11 14 7 0 32 

Santa Luzia 112 98 116 155 481 

São Gonçalo 360 398 345 304 1407 

São Joaquim 20 16 25 22 83 

São Jorge 123 56 88 103 370 

São José 51 44 32 35 162 

Terras do Sul 93 100 87 59 339 

Vale do Grande Rio 53 51 65 61 230 

Vila Débora 19 18 8 11 56 

Vila Eduardo 254 178 176 223 831 

Vila Esperança 0 2 11 41 54 

Vila Eulália 35 47 89 66 237 

Vila Mandacaru 139 138 185 157 619 

Vila Marcela 77 55 64 65 261 

Vila Mocó 49 50 56 59 214 

Vila Padre Cícero 7 13 0 10 30 

Vila Rotary 7 6 4 8 25 

Vila Vitória 78 79 80 53 290 

TOTAL 5655 4168 4514 4871 19208 

Fonte: Secretaria de Saúde – Petrolina (PE) (2013) 
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No Quadro 14, observa-se o período de maior incidência das doenças 

listadas, bem como o número de casos, o sexo prevalente e os bairros mais 

afetados, considerando o período compreendido no estudo.  

 

Quadro 14 – Doenças mais prevalentes relacionadas ao ano de maior incidência, número de 
casos, sexo e bairros mais afetados do Município de Petrolina (PE), no período 
de 2002 a 2013. 

Fonte: Coleta de dados (2013); SINAN (2013) 
Legenda: M-masculino / F-feminino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doenças 
Total de 
casos 

Sexo 
mais 

afetado 

Nº de 
casos 

por sexo 
mais 

afetado 

Ano com 
maior nº de 
incidências 

Nº de casos 
por ano de 

maior 
incidência 

Bairros mais afetados 

Acidentes por 
animais 

peçonhentos 
943 M 594 2007 205 Não identificado. 

Atendimento 
antirrábico 

10.809 M 5.570 2007 1807 
Cohab Massangano; Areia 
Branca; José e Maria, Alto da 
Boa Vista. Vila Eduardo 

Dengue 8.782 F 5.031 2011 2655 
José e Maria; São Gonçalo; 
Cohab Massangano; Vila 
Eduardo;  

Leishmaniose 
tegumentar 

3 M 3 
2007; 
 2008; 
 2011 

01 caso/ 
ano 

Não identificado 

Leishmaniose 
visceral 

253 M 151 2013 72 Não identificado 

Hanseníase 2.873 F 1.506 2009 345 
Vila Eduardo; Dom Avelar; São 
Gonçalo;  

Malária 11 M 7 2012 5 Não identificado 

Tuberculose 1.103 M 711 2012 131 
Vila Eduardo; Henrique Leite; 
João de Deus; 

Esquistossomose ----- ---- ---- ---- ---- Não identificado. 

Diarreia 19.349 M 9.541 2009 5681 
João de Deus; São Gonçalo; 
José e Maria; Vila Eduardo; Dom 
Avelar. 
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6 Discussão 

 

Dados do setor de saúde mostram a vulnerabilidade do petrolinense quanto 

ao ambiente em que está inserido. Doenças que possuem intrínseca relação com o 

ambiente estão presentes na vida da população dessa cidade. As descritas neste 

trabalho foram elas: acidentes por animais peçonhentos, atendimentos antirrábicos, 

leishmaniose, dengue, hanseníase, tuberculose, diarreia, leptospirose, 

esquistossomose. 

Quando observados os dados dos acidentes por animais peçonhentos, 

percebe-se que o aumento desse tipo de acidente pode ser decorrente das 

modificações do ambiente natural causado pelo desmatamento, principalmente, para 

fins de construção civil (KOTVISKI; BARBOLA, 2013). Ao longo do período de sete 

anos, foram notificados quase mil casos de atendimentos por acidentes por animais 

peçonhentos, ou seja, um alto índice e que precisa de atenção e orientação.  

Os diferentes usos dos solos urbanos pelo homem causam quebra na cadeia 

alimentar e acabam com os locais de abrigo desses (KOTVISKI; BARBOLA, 2013), 

assim, passam a procurar alimentos e abrigo em residências, terrenos baldios, áreas 

em construção devido a escassez desses recursos. O SINAN não informava o tipo 

de animal causador do acidente de cada paciente, mas estudos demonstram que 

grande parte desses animais podem ser: aranhas, escorpiões, serpentes (FISZON; 

BOCHNER, 2008).  

Os resultados são semelhantes aos encontrados por outros estudos onde o 

sexo masculino também é o mais afetado e as faixas etárias mais acometidas 

correspondiam a segunda e terceira décadas de vida (PINHO; OLIVEIRA; 

FALEIROS, 2004). O fato de os homens serem as maiores vítimas, e esses são da 

faixa etária ser entre 20 e 34 anos, indica que boa parte pode ser de trabalhadores e 

que esses eventos ocorram em locais de trabalho que estejam vinculados ao setor 

de construção civil ou mesmo rural. Contudo, Petrolina é um município que acolhe 

pessoas provenientes de outros municípios. Portanto, muitos desses casos podem 

ser de migrantes que procuram atendimento nesta cidade.  

Os dados coletados não deixam clara a localização em que ocorreram os 

acidentes, bem como, as espécies de animais que ocasionaram tais situações. Para 

obter tais informações seria necessário procurar em prontuários nos hospitais em 
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que são realizados os atendimentos e os dados para esta pesquisa foram retirados 

diretamente do SINAN. Ainda há a chance de haver muitas subnotificações, já que 

são registrados no SINAN apenas os casos que são atendidos em hospitais, 

podendo existir muito mais casos além desses.  

 Tratando-se de esquistossomose, Pernambuco é um dos Estados brasileiros 

de maiores índices de esquistossomose, porém, expande-se para áreas urbanas e 

litorâneas, pois há focos de moluscos hospedeiros intermediários, bem como, caso 

humanos (BARBOSA et al., 2013). Petrolina é uma região ribeirinha, como já citado 

anteriormente, mas não está entre as áreas consideradas endêmicas para 

esquistossomose, pois não é comum a presença do caramujo hospedeiro, o 

Biomphalaria sp., porém, a Bahia, Estado vizinho, é a segunda maior área endêmica 

do país (COSTA; SILVA; BAVIA, 2011. 

Ramos, Silva e Cunha e Silva (2007) afirmam que desde séculos antes de 

Cristo já se acreditava que elementos como clima, disponibilidade, qualidade e 

facilidade de acesso à água, influenciavam na saúde. Assim, consideram a 

importância de conhecer as peculiaridades dos locais para controle de determinadas 

doenças. Ocorre dessa maneira com algumas doenças, entre elas a 

esquistossomose, que reconhece determinados locais como vulneráveis para a 

contaminação. 

 No que diz respeito à atuação de gestores frente à profilaxia da 

esquistossomose, Ramos, Silva e Cunha e Silva (2007) verificaram que não existe 

trabalho conjunto entre secretarias de saúde, educação, assistência social, vigilância 

epidemiológica e Programa de Controle da Esquistossomose. Os mesmos autores 

ainda afirmam que por se tratar de uma enfermidade cujo controle depende de 

fatores socioeconômico e ambiental, não compete apenas aos setores ligados à 

saúde a função de erradicação da doença. Assim, a importância de trabalhos 

educativos têm cada vez mais necessidade de serem implantados. 

Entre 2007 e 2013, 10.809 casos de atendimentos antirrábicos foram 

notificados em Petrolina, um alto índice que pode ser indicativo de existência de um 

elevado número de animais soltos nas ruas da cidade ou de possíveis ataques por 

parte dos próprios animais domésticos. Os dados coletados através do SINAN não 

deixam claro o tipo de animal, local e tratamento realizado com esses pacientes, 

contudo, nos prontuários das instituições que realizam o tratamento existem essas 

informações. É de suma importância a realização de estudos mais aprofundados 
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para fazer um mapeamento dos tipos de animais que mais atacam a população e 

serem tomadas medidas mais eficazes no controle zoonótico do município de 

Petrolina. 

Esse elevado número de atendimentos antirrábicos, além de demonstrar um 

possível descuido na criação de animais domésticos, podem ser indicativo da 

distância existente entre a população e o médico veterinário. Além disso, pode 

indicar um risco maior à contaminação por raiva humana, como cita Bezerra (2010). 

Guimarães et al. (2010) afirma que nos estabelecimentos de saúde, a avaliação do 

potencial de transmissão zoonótica deve incluir a participação de médicos e de 

veterinários. Isso, principalmente, em casos que envolvem pacientes de alto risco e 

imunocomprometidos. Estratégias de prevenção e controle requerem esforços de 

diferentes profissionais envolvidos em um objetivo comum: a saúde. A partir de uma 

perspectiva de saúde pública, é consenso que alertas precoce de surtos de doenças 

de animais, com potencial zoonótico permitam adotar medidas de prevenção 

(GUIMARÃES et al., 2010). 

Relacionado à dengue, esse estudo aponta o sexo masculino como mais 

acometido pela doença. Outro estudo revela que a faixa etária mais afetada está 

entre 20 e 29 anos de idade, seguida pela faixa entre 30 e 39 anos (CARDOSO et 

al., 2011), ocorrendo de forma semelhante aos casos ocorridos no território 

petrolinense. Assim como o sexo feminino em Petrolina foi o mais vulnerável, assim 

também foi nesse estudo realizado no Sudeste (CARDOSO et al., 2011). Os dados, 

porém, não indicam a severidade dos casos e o tipo de dengue ocorrente. 

É uma doença de maior incidência nos trópicos e pode estar intimamente 

relacionada às variáveis climáticas. O Brasil é um país de grande incidência da 

dengue. Em um estudo realizado pela OMS e publicado em 2009, dos casos 

ocorrentes entre Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai 98,5% foram apenas 

no Brasil (OMS, 2009).   

Um estudo realizado em Fortaleza com crianças e adolescentes mostra maior 

incidência entre as crianças entre 6 e 8 anos (PIRES-NETO et al., 2013), sendo que, 

entre as crianças, semelhantemente ocorre no Município de Petrolina. Porém, a 

faixa entre 10 e 14 anos é maior se considerando os menores de 18 anos.   

Entre os anos de 2007 e 2013, foram notificados 8.782 casos de dengue. Um 

índice preocupante indicador de fragilidade em diversos setores como: ambiente, 

vigilância e educação em saúde. A população muito provavelmente conhece os 
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meios de combater o mosquito Aedes aegypti, porém, essas informações podem 

estar sendo suficientes para a população que não coloca em prática as formas 

preventivas que podem levar à promoção da saúde e evitam o adoecimento. 

Branco et al. (2014) não observaram muita relação entre os casos 

confirmados laboratorialmente e morte por dengue, mas é uma doença que 

necessita de muita atenção, pois a OMS (2009) confirma como sendo uma doença 

severa e que pode causar a morte. Nos dados coletados, não foi possível identificar 

o tipo de dengue dos pacientes nem o número de mortes, porém, com um alto índice 

de casos, é importante manter-se alerta quanto a essa doença considerada 

reemergente.  

Leptospirose é uma das doenças antropozoonóticas mais difundidas no 

mundo com incidência aumentada em períodos de maior precipitação pluviométrica 

(CIPULLO; DIAS, 2012). No período determinado para o levantamento, houveram 

apenas dois casos de leptospirose no Município de Petrolina, um caso em 2009 e 

outro em 2011. A baixa incidência pode estar relacionada a dois fatos: o baixo nível 

pluviométrico, que pode chegar a uma média de 560mm anual (ITEP, 2014; 

PROCLIMA, 2014), e à própria subnotificação pela falta de informação da 

população. Contudo, o ano de 2009 foi um período em que houve um aumento no 

nível pluviométrico, entre 600 e 800 mm, podendo ter potencializado a 

contaminação. Portanto, mais casos podem ter ocorrido na cidade, não apenas no 

ano de 2009, mas em outros anos, mas devido o não reconhecimento dos sinais e 

sintomas da doença pode ter levado a não procura por atendimento médico e, 

assim, não houve notificação. 

Os fatores de risco para leptospirose humana são conhecidos e identificados 

como: contato com roedores e presença de corpos d’água, áreas alagáveis e 

abundância de roedores (CIPULLO; DIAS, 2012; BIER et al., 2013) e cada vez tem 

se estendido além das áreas rurais, tornando-se epidemias em comunidades 

urbanas em países em desenvolvimento (BIER et al., 2013).  

Dentre as zoonoses identificadas, a leishmaniose visceral e tegumentar 

recebem destaque, porém a visceral tem maior número de casos quando comparada 

à tegumentar. Em estudos relacionados a níveis de informações por parte da 

população, Lobo et al. (2013), em sua pesquisa com estudantes, demonstra que os 

sintomas podem ser confundidos e que as pessoas têm dificuldade em reconhecer 

os sinais para que possam procurar uma assistência adequada. Nos estudos de 



126 

 

Souza et al. (2013) o sexo mais afetado pela leishmaniose visceral também foram do 

sexo masculino e a faixa etária mais atingida foi aquela entre 0 e 5 anos, assim 

como esse estudo descreve a mesma faixa como a mais vulnerável à leishmaniose 

visceral. 

Ainda há uma relação com a precipitação pluviométrica, como indica Cardim 

et al. (2013) em seus estudos, mostrando que município com transmissão de 

leishmaniose visceral, tanto casos antigos quanto incidentes, possui maiores taxas 

nas regiões com temperaturas médias altas e precipitações médias mais baixas 

entre as localidades englobadas na pesquisa. Petrolina possui um grande número 

de casos notificados de leishmaniose visceral, muito provavelmente, por ter um clima 

como um fator favorável para sua disseminação.  

Para a saúde pública constitui um grande desafio o aumento da incidência de 

doenças infecciosas, parasitárias e crônico-degenerativas de forma concomitante 

(GUIMARÃES et al., 2010). Por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

intervenções educativas devem ser tomadas com um modelo de atenção centrado 

na qualidade de vida das pessoas e do seu meio ambiente, segundo os mesmos 

autores, onde uma relação entre equipe de saúde e comunidade possa ser 

estabelecida. Ações educativas podem, portanto, serem instrumentos de orientação 

para prevenção de diversas doenças, inclusive a leishmaniose. 

A hanseníase é um problema de saúde pública em diversos municípios 

brasileiros. Em Fortaleza, por exemplo, foi observada uma detecção crescente de 

casos ao longo dos últimos 15 anos (SOUZA et al., 2013).  O mesmo estudo de 

Souza et al. (2013) mostra que, como em Petrolina, os pacientes mais acometidos 

são do sexo feminino e as faixas etárias mais atingidas foram entre 30 e 39 anos 

(27,5%) e entre 20 e 29 anos (24,2%) dos casos. Ainda confirmam que o número 

pode estar muito distante da realidade, tendo em vista que o número de casos 

subnotificados são altos. Em Petrolina, os índices mostram um elevado número de 

casos notificados não apenas entre 20 e 40 anos, mas são muitos casos até os 64 

anos, assim, mostra que uma extensa faixa etária é bastante atingida, incluindo 

aquela considerada como sendo produtiva e reprodutiva. 

Para o combate da hanseníase já foram criadas diversas cartilhas e 

programas a serem utilizados como instrumentos de informação e de ações 

educativas por parte dos profissionais da saúde à comunidade. Normalmente, 

ocorrem palestras educativas promovidas pelas equipes de saúde dos ESFs, mas 
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Petrolina possui um grande número de bairros, porém, poucos possuem assistência 

básica de saúde. Petrolina possui 44 ESFs, sendo que dos 71 bairros da cidade, 

apenas 27 possuem ESFs, isso mostra a deficiência e necessidade de educação em 

saúde em cerca de 61% dos bairros petrolinenses.  

Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2002a), o processo educativo nas 

ações de controle da hanseníase deve contar com a participação do paciente e 

representantes, familiares e comunidade. Também devem estar envolvidos para o 

combate ao estigma e na manutenção do paciente no meio social. Portanto, a 

Educação em Saúde deve ser entendida como uma prática transformadora e 

envolve equipes de saúde e usuários estabelecendo relações entre serviços e 

população (BRASIL, 2002a). 

Outro fator preocupante é a incidência de tuberculose em Petrolina e pode 

não estar isolada de outras enfermidades. Pelo contrário, pode estar associada a 

doenças como a AIDS. No Brasil, a incidência de pacientes HIV positivos pode 

atingir cerca de 14% dos casos de TB (CURBANI et al., 2013), bem como a própria 

OMS confirma que entre os quase 9,3 milhões de casos de tuberculose em 2007, 

cerca de 14,8% desses seriam HIV positivos. 

Através desses dados coletado através do SINAN e da SESAU não é 

possível saber com certeza essa relação. Contudo, não significa que o município 

não esteja inserido nessa estatística, sabendo que a tuberculose é uma doença 

oportunista para aqueles que têm HIV. 

No estudo de Curbani et al. (2013), o sexo mais afetado foi o masculino, a 

faixa etária mais acometida está entre os jovens adultos com idade menor ou igual a 

38 anos, ou seja, como a hanseníase, a tuberculose atinge pessoas de idade 

produtiva e reprodutiva. Em Petrolina, ocorre de forma semelhante sendo também o 

sexo masculino o mais acometido e a faixa etária entre 20 e 34 anos a mais 

vulnerável ao adoecimento por tuberculose. 

Com mais de 1.000 casos entre os anos de 2002 a 2013, os petrolinenses 

não podem considerar que esse seja um número insignificante, pelo contrário, indica 

diversos problemas relacionados a fatores sociais e econômicos, bem como de 

infraestrutura. Mesmo havendo mais de 95% de suas casas construídas com tijolo, 

essas podem não ter as condições ideais de estrutura para evitar a proliferação da 

tuberculose e disseminação da doença. 
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A tuberculose é uma doença que deve ser trabalhada pela atenção básica 

através da educação em saúde, porém, muitos casos nem são diagnosticados na 

atenção básica passando a ser diagnosticados nos serviços hospitalares (CURBANI 

et al., 2013; BARRETO et al., 2013).  

Todas essas doenças possuem uma forte relação com a condição ambiental, 

porém, a diarreia demonstra uma intensa ligação com o ambiente. Tem sido comum 

encontrar canais, esgotos a céu aberto, bocas de lobo quebradas em vários pontos 

da cidade. Porém, os bairros com menos infraestrutura e assistência pública são os 

mais afetados, como no caso do bairro Cacheado já citado, ainda outros bairros 

como Antônio Cassimiro e Fernando Idalino, além de outros, que enfrentam as 

mesmas situações de risco.  

O número de atendimento por diarreia no município de Petrolina é bastante 

significativo. Moura et al. (2012) afirmam que doenças diarreicas são causas 

importantes de morbimortalidade em crianças menores de cinco anos no mundo. 

Portanto, as crianças são as maiores vítimas de doenças que causam diarreia. Essa 

vulnerabilidade está associada a fatores socioeconômicos, demográficos e culturais, 

sobretudo à pobreza, desmame precoce, desnutrição e baixo nível de escolaridade 

materna (MOURA et al., 2012). 

Os dados coletados não informavam a origem ou causa da enfermidade, ou seja, 

qual o tipo de contaminação que levou essa população a desencadear essa doença. 

No caso da diarreia, que não é uma doença notificada ao SINAN, os citados 

números foram extraídos de prontuários preenchidos por profissionais dos hospitais 

e dos postos de saúde. Os resultados entre idade e sexo não são compatíveis 

devido ao preenchimento do próprio prontuário, pois muitos espaços que deveriam 

estar informando o sexo, estavam em branco, ou seja, há um descuido indevido no 

momento do preenchimento desses pronturários. Essa ação pode ainda refletir a 

falta de profissionalismo ou descaso com a importância da doença. 

Paz, Almeida e Günther (2012) citam que a transmissão de doenças 

infecciosas como diarreia é um processo complexo, com muitos determinantes, mas 

que pode destacar uma intensa ligação entre água, saneamento e higiene. Claro 

que todos esses fatores influenciam em situação de precariedade, pois em 

condições contrárias, podem favorecer o equilíbrio da saúde. 

Todas essas situações são relacionadas às condições de vida e ambiente em 

que estão inseridas. Segundo os dados coletados e mostrados no tópico 
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Resultados, mostram que em 2013 a população petrolinense possui condições 

favoráveis, ou seja, mais de 95% dos habitantes moram em residências construídas 

por tijolos, 84,66% possuem rede de abastecimento de água por rede pública, 79,6% 

possui coleta de lixo, 63% das casas têm esgotamento sanitário, outras 96,6% têm 

energia elétrica, mais da metade da população consome água tratada, mas uma 

elevada porcentagem consome água sem tratamento, cerca de 28,3% do total de 

habitantes.  

Em muitos setores houve crescimento como na agricultura, construção civil, 

imobiliário, comercial. Sendo assim, a prosperidade econômica levou a outros 

crescimentos como o número de frota de carros que passou de 0,16 veículo por 

habitante para 0,32 veículo por habitante, ou seja, atualmente 33% da população 

possui um transporte (DENATRAN, 2014). Juntamente com esse crescimento 

vieram os transtornos de infraestrutura, de tráfego, de aumento na poluição, tanto 

sonora quanto do próprio ar, e do consumo. Dessa forma, o consumismo como fator 

da globalização da economia, bem como a revolução tecnológica têm acelerado a 

velocidade das mudanças que ocorrem no ambiente organizacional (SILVEIRA et 

al., 2008), mas não apenas em ambientes administrativos, afetam todas as 

dimensões ambientais, incluindo saúde. 

No que diz respeito à qualidade e distribuição de água no município, a 

COMPESA se obriga a controlar, rotineiramente, a qualidade da água por ela 

distribuída (COMPESA, 2011). Essas ações, publicadas no Regulamento Geral do 

Fornecimento de Água e Coleta de Esgotos, afirmam que devem assegurar a 

potabilidade, conforme exigência dos órgãos competentes. 

A água, como sendo o bem mais importante para o ser humano, quando não 

recebe o devido tratamento pode ser fonte inversa à vida, ou seja, pode ser um fator 

de risco. A própria COMPESA (2014) afirma que, no caso dos esgotos, ela pode 

poluir rios e fontes afetando esse recurso e, consequentemente, a vida causando 

grandes danos à Saúde Pública.  

É importante que a educação não seja vista apenas sob a ótica formal, ou 

seja, é um processo que se dá a todo momento e é de responsabilidade de todos 

que têm o poder de formar opiniões (RAMOS; SILVA E CUNHA; SILVA, 2008). 

Segundo Becker (2008), investir na educação é investir no desenvolvimento 

sustentável, na consciência crítica com o objetivo de libertação.  
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Cavalcanti (2010) cita que o desenvolvimento sob a perspectiva de suas 

limitações e diversidade sócioambientais deve levar em consideração o potencial 

eixstente para os diferentes empreendimentos. Petrolina é atuante intensa na 

agricultura e possui um mercado bastante promissor nessa área de importação de 

frutas. Muitos migram para o Município atrás de oportunidades de emprego e 

melhoria de vida e, assim, buscam atuação profissional nessas empresas. Esse 

fluxo leva ao inchamento da cidade fazendo com que cresça em número de pessoas 

e de habitações, porém, as áreas assistenciais não acompanham o ritmo e acabam 

negligenciando a atenção à saúde e à qualidade de vida da população.  

Streglio, Ferreira e Oliveira (2013) falam acerca desse crescimento urbano 

afirmando que à medida que o processo de urbanização avança, verifica-se também 

um recuo da natureza provocando uma expressiva perda de diversidade biológica. 

Não apenas isso, contribui para a degradação do próprio ambiente urbano e pode 

tornar a população vulnerável à invasões de animais que estavam em seus habitats 

invadidos.  

Devido esse crescimento populacional, muitas pessoas acabam não tendo 

para onde ir em Petrolina e o número de assentamentos e invasões territoriais se 

elevam cada vez mais. Diversos são os bairros com a presença de terrenos 

ocupados por barracos feitos de papelão e de tapumes onde vivem pessoas nas 

piores condições de sobrevivência, colocando-as em um grupo completamente 

vulnerável a todos os tipos de adoecimento. Nos dados coletados pela SESAU não 

foi possível identificar quais dos atendidos eram provenientes dessas localizações. 

Os dados afirmam uma alta porcentagem de pessoas em residências 

construídas de tijolo, com rede de abastecimento de água e energia elétrica, porém, 

essas comunidades que sobrevivem nas invasões não estão inclusas nesse grupo. 

É comum flagrar ligações clandestinas tanto de água quanto de energia, em 

construções de papelão e instaladas de qualquer maneira. Essas ações colocam em 

risco essas pessoas, tornando seus ambientes desfavoráveis às condições sociais e 

de saúde. 

O que vem ocorrendo em Petrolina é um grande crescimento populacional 

migratório devido muitos moradores virem de regiões rurais em busca de novos 

trabalhos e oportunidades na cidade e acabam criando verdadeiros aglomerados 

nas regiões periféricas e, devido a necessidade, acabam invadindo espaços de 

forma desordenada. Não apenas isso, mas a região em que está inserida tem se 
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tornado um grande campo universitário e tem atraído estudantes de todo o país. 

Essas ações afetam o ambiente em diversas áreas gerando graves problemas não 

apenas estruturais como necessidade de ampliar saneamento, abastecimento de 

água, aumento de automóveis nas ruas, surgimento de inúmeras ruas novas e 

muitos serviços desses, ou todos, não são supridos pelo governo municipal. 

Floriano (2007) afirma que qualquer sociedade usa um determinado espaço 

para viver, porém, cita que a sociedade tem estragado o ambiente em que vive 

degradando-o sem a preocupação de manutenção ou preservação. Tais problemas 

podem ser fontes de risco para o surgimento de problemas sociais, econômicos e de 

saúde pública, pois a assistência não cresce na mesma proporção que o Município. 

Os poucos hospitais e postos de saúde não têm sido suficientes para assistir toda a 

população petrolinense e ainda há a questão educacional, pois é notável que a 

própria população contribui imensamente para o agravamento de tais problemas.  

Além das dificuldades em prestar assistência à própria população, Petrolina 

ainda assiste diversos outros municípios, pois é um centro de referência do Estado 

de Pernambuco. Os resultados desse estudo mostraram quão frágil é a assistência, 

negligente por parte de profissionais que preenchem incorretamente os formulários 

entregues à SESAU de Petrolina. Isso permite questionar a ocorrência de casos no 

Município e que os profissionais da área da saúde, principalmente da Enfermagem, 

já que essa é responsável por maior parte dos documentos entregues com as 

notificações realizadas tanto em ESFs quanto nos hospitais, não estão atuando com 

a preocupação de manter transparente e fiel os dados dos pacientes atendidos. 
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7 Conclusão  

 

Os resultados desse estudo puderam indicar diversos indicadores de risco 

como: sérios problemas de infraestrutura, que incluem saneamento, abastecimento 

adequado de água, mesmo os números mostrando que praticamente toda a 

população está sendo assistida; deficiência de atendimento de saúde e de 

informações por parte da população; os casos subnotificados são, muito 

provavelmente, elevados; o crescimento imobiliário na cidade leva a invasões de 

espaço de animais silvestres, causando devastações às áreas naturais, bem como, 

coloca a própria população em risco por reduzir a distância entre o seu habitat e o 

dos animais; os números mostram que boa parte da população reside em casas de 

tijolos, porém, muitas construções são inacabadas, irregulares, construídas em 

locais indevidos, e ainda há muitas casas em condições inadequadas para 

habitação, como nos casos das invasões.   

Dentre as doenças descritas neste estudo, todas elas têm forte relação com o 

ambiente. Petrolina possui os mais diversos problemas, semelhantes aos de muitos 

outros municípios brasileiros. Contudo, fatores socioeconômicos também podem ser 

considerados como fatores de risco à população de Petrolina, pois podem causar 

desequilíbrios à qualidade de vida.  

Petrolina apresentou diversos problemas sociais como consequência desses 

fatores ambientais e estruturais, sendo que, acabam afetando o setor econômico 

também. Esses indicadores podem ser resultados de uma falha na educação em 

saúde, que é base para transmitir informações à população e tem o intuito de atuar 

na prevenção de doenças. Esses dados descritos neste trabalho podem revelar que 

a prevalência de determinadas doenças como hanseníase e tuberculose, por 

exemplo, estão diretamente relacionadas não apenas a ambiente, mas a fatores 

socioeconômicos e educação. O número de moradores em uma habitação de 

condições precárias também é fator determinante e que pode ser confirmada a 

existência no município. 

Através da educação em saúde outras áreas podem ser contempladas 

durante sua aplicação, pois as ações normalmente implementadas por essa ação 

são relacionadas apenas a pequenas palestras sobre hanseníase, tuberculose, 

hipertensão, diabetes, ou seja, limitam-se apenas àquelas preconizadas pelos 
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programas de saúde e devido os dados coletados vê-se que não são eficazes ou 

não estão sendo bem aplicados. 

A educação é de suma importância para a construção de uma sociedade e 

engloba diversas vertentes podendo assim haver uma atuação interdisciplinar por 

parte de profissionais de saúde, bem como, de outros profissionais como da própria 

área da educação, e podem ser elaboradas novas propostas para serem 

implementadas em escolas, postos de saúde, hospitais de forma que possam 

chegar de forma mais efetiva à população. 

Para buscar melhorias nessa área tão importante e tão negligenciada e 

desvalorizada, é importante aprofundar nas pesquisas nessa região, pois é preciso 

conhecer cada vez mais para que possam ser elaborados métodos estratégicos de 

atuação e implementação na área da saúde em Petrolina. Aproximar a saúde e 

educação, não apenas com ações a serem aplicadas em ESFs ou instituições de 

saúde, mas investir em programas que sejam implementados em escolas, creches, 

locais de trabalho. Ribeiro (2013) afirma que a sistematização de discussões acerca 

de educação em saúde e ambiental na escola é uma maneira de oportunizar uma 

reflexão crítica da realidade a qual pertencem.  

Os profissionais da saúde precisam buscar conhecimentos de outras áreas e 

tornarem-se efetivamente interdisciplinares para a população entenda que cuidar 

não é sinônimo de curar, mas de prevenção e promoção de saúde. Para isso, esses 

profissionais precisam dedicar-se para construção de novas metodologias, porém, 

os mesmos precisam de apoio das políticas públicas para atuação efetiva de 

trabalhos interdisciplinares em educação em saúde e ambiente. Há uma grande 

necessidade aplicação dos programas existentes de forma que obtenha resultados 

ou mesmo de reformulações nas políticas públicas. Esses resultados devem refletir 

na redução de dados estatísticos de doenças, principalmente, daquelas que insistem 

em prevalecer mesmo com campanhas educativas, além de estimular a desenvolver 

novas pesquisas na área da Saúde Pública. 
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