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RESUMO

A saúde ambiental deriva da relação entre o homem e o ambiente, que se manifesta de forma
adversa em aspetos da saúde e qualidade de vida. No Brasil, a exemplo de outros países, os
governantes públicos têm a função de diagnosticar as condições de saúde ambiental da
população, planear programas e ações e proceder à sua monitorização, para prevenir e mitigar
os efeitos negativos na saúde. Trata-se de uma missão complexa porque envolve vários
fatores de risco, tais como socioeconómicos, estruturais e culturais, os quais devem ser
considerados e articulados pela Vigilância em Saúde Ambiental (VISAMB).
Este trabalho pretende avaliar se as ações de vigilância em saúde ambiental, planeadas e
monitorizadas para os estados da Amazónia brasileira, se encontram direcionadas para as suas
prioridades e condições desfavoráveis. Pretende-se, ainda, apresentar um contributo
importante para o desenvolvimento da região, através da melhoria da eficiência e eficácia da
gestão pública no setor da saúde ambiental, com vista à sua replicação para outros contextos
brasileiros.
Para o efeito foi selecionado o modelo de sistematização de indicadores Força MotrizPressão-Exposição-Estado-Efeito-Ação (FPEEEA), que incorpora os fatores de risco para a
saúde ambiental, e procura mensurar as suas consequências na saúde de uma população, de
forma concisa, através de indicadores. A utilização do método permitiu identificar o
saneamento como o fator de risco de saúde ambiental prioritário, seguido pela agricultura.
Recorreu-se ainda à técnica da Análise Fatorial para a agregação das informações sobre as
condições de saúde ambiental dos estados amazónicos em três índices de classificação Índice de Condições Básicas de Saúde Ambiental (ICBSA); Índice de Suscetibilidade de
Saúde Ambiental (ISSA) e Índice de Efeito na Saúde Ambiental (IESA) - que permitiram
identificar o Maranhão como o estado Amazónico com maior necessidade de investimento em
ações socioeconómicas (demonstrado pelo ICBSA); o Mato Grosso como o mais deficiente
em infraestruturas de saúde ambiental (apontado pelo ISSA); e o Pará como o estado com
mais doenças provocadas por condições precárias de saúde ambiental (através do IESA).
Após o diagnóstico das necessidades em saúde ambiental da população Amazónica, realizouse um estudo de caso em Vila da Barca, para ratificar os resultados obtidos para a região,
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através da comparação da população com e sem saneamento. Naquela área geográfica
confirmou-se a relação direta entre a ausência de saneamento e o surgimento de doenças e,
ainda, a insatisfação da população quanto ao funcionamento do esgotamento sanitário e
drenagem urbana.
Na última etapa de estudo confrontaram-se as necessidades da população amazónica,
identificadas no trabalho, com os programas e ações de VISAMB propostos pelo governo
público e divulgados oficialmente. Identificaram-se oito programas de vigilância de fatores de
risco para a saúde ambiental, sendo apenas um relativo ao saneamento (VIGIÁGUA), cujas
metas estabelecidas não foram alcançadas pelos Estados Amazónicos. Concluiu-se que,
apesar dos esforços que o setor público tem realizado para o avanço das condições de saúde
ambiental no país e na Amazónia, a VISAMB não tem ainda uma prática eficaz de
reconhecimento das necessidades locais e, consequentemente, não consegue desenvolver um
planeamento regionalmente adaptado, pois estabelece ações e metas que são muitas vezes
inviáveis para a capacidade operativa dos estados estudados.

Palavras-chave: Amazónia, gestão pública, indicadores de saúde ambiental, priorização de
ações, saúde ambiental.
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ABSTRACT

Environmental health is derived from the relation between humans and the environment,
which are manifested negatively on aspects of health and quality of life. In Brazil, as in other
countries, public authorities have the role of diagnosing environmental health conditions for
the population, planning programs and actions and monitor them, in order to prevent and
mitigate negative effects on health. This is a complex mission because it involves several risk
factors, such as socioeconomic, structural and culture ones, which must be considered by
Environmental Health Surveillance (EHS, VISAMB in Portuguese).
This work intends to evaluate if environmental surveillance actions planned and monitored
for the states of the Brazilian Amazon are directed towards its priorities and unfavorable
conditions. The intention is also to present an important contribution to the region’s
development through improving efficiency and efficacy in public management in the
environmental health sector, with a view to replicating it for other contexts in Brazil.
To that end the model for systematizing indicators, known as Driving Force – Pressure – State
– Exposure – Effect - Action (DPSEEA, FPEEEA in Portuguese) was selected, which
incorporates risk factors for environmental health, and seeks to concisely measure their
consequences for the health of a population using indicators. The use of the method made it
possible to identify the environmental health risk as a priority, followed by agriculture.
Factor Analysis was also employed to aggregate information on environmental health
conditions of the Amazon states with three classification indices – Basic Environmental
Health Condition Index (ICBSA in Portuguese); Index for Susceptibility to Environmental
Health (ISSA in Portuguese) and Index of Effects on Environmental Health (IESA in
Portuguese) – which made it possible to identify Maranhão as the Amazon state with the
greatest need for investment in socioeconomic actions (demonstrated by the ICBSA); Mato
Grosso as the state most deficient in environmental health infrastructure (as indicated by
ISSA); and Pará as the state with the most diseases provoked by precarious environmental
health conditions (through IESA).
After the diagnosis of the environmental health needs of the Amazon population, a case study
was carried out in Vila da Barca, to ratify the results obtained for the region, through
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comparing the population with and without sanitation. In that geographic area a direct relation
was confirmed between the lack of sanitation and the emergence of diseases, and even more,
the dissatisfaction of the population regarding the working of sanitary sewerage and urban
drainage.
In the final stage of the study the needs of the Amazon population identified in the research
are confronted with the VISAMB programs and actions proposed by the government and
officially divulged. Eight surveillance programs of risk factors for environmental health were
identified, only one being related to sanitation (VIGIÁGUA), and whose goals established
were not achieved by the Amazon States. It is concluded that despite the efforts that the
public sector has made for advancing environmental health conditions in the country and in
the Amazon, VISAMB has yet to become an effective practice for recognizing local needs,
and consequently, is not able to develop regionally adapted planning, because it establishes
actions and goals that are often unworkable for the operative capacity of the states studied.

Keywords: the Amazon, public management, environmental health indicators, prioritizing
actions.
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1.1. Enquadramento do tema de investigação
Nas últimas décadas, o Brasil, seguindo o exemplo de países como a Itália, tem visto a
sua forma de gestão passar por importantes transformações desde uma gestão autoritária e
burocratizada para uma gestão por resultados, pautada nas demandas públicas e em metas. A
criação de mecanismos de gestão foi necessária, representados fortemente pela Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF) e pelo Plano Plurianual (PPA), com objetivo de promover a
integração entre o planeamento e a orçamentação, e estimular o uso de informações e
indicadores sociais que permitam o reconhecimento das necessidades prioritárias da
população e a sua monitorização por metas (Varela & Martins, 2005).
A LRF (Lei Complementar 101/20001) é, de acordo com Pinho & Sacramento (2004),
um marco na introdução do accountability no país, em busca de uma gestão fiscal mais
eficiente e democrática. Contempla normas que Sodré (2002) considera capazes de:
i. melhorar a eficácia dos instrumentos orçamentários, como a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), publicadas anualmente.
Estes diplomas têm como principal finalidade orientar a elaboração dos orçamentos
fiscais, da segurança social e de investimento do Poder Público, incluindo o
Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Autárquico, e as empresas públicas;
ii. instituir mecanismos para o controlo do deficit público e da dívida consolidada do
setor público; e
iii. aprimorar a transparência da gestão dos recursos públicos.
Já o PPA, que está previsto nas LDO e LOA e é instituído por leis federais, estaduais e
municipais para cada quadriénio, é tido como outro instrumento fundamental para a mudança
no modelo de gestão brasileiro (Cavalcante, 2010). Estabelece diretrizes, objetivos e metas
para o funcionamento da gestão pública, através dos programas a serem desenvolvidos num
mandato de quatro anos, avaliados através de indicadores considerados, por Sanches e
Almeida (2005), uma ferramenta fundamental para o controlo social e para a gestão por
resultados. Propõe-se a contribuir com a ampliação da transparência governamental e da
accountability, bem como a promoção de efetividade e eficiência na oferta dos serviços
públicos (Cavalcante, 2012), temas estes em que este estudo está inserido.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

Lei complementar n. 101, estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá
outras providencias. Diário Oficial da União n.º 85, de 05 de maio de 2000, p.1-61.
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Na gestão pública, direcionada para a saúde, a mudança na forma de governo
coincidiu com o clamor da sociedade, liderada pelos sanitaristas, por uma reforma no sistema
de saúde brasileiro e, em 1988, a Constituição Federativa do Brasil (1998) contemplou quer a
reforma do estado quer a reforma do sistema de saúde, com a implantação do Sistema Único
de Saúde (SUS) (Faleiros et al., 2006).
Essas mudanças na forma de gestão pública e, especificamente, na gestão do sistema
de saúde, apesar de bem organizadas na mente dos sanitaristas e, muito genericamente, no
papel, atravessaram décadas para a concretização do SUS. Após 20 anos (completados em
2008), Cohn (2009a) indica que os gestores perderam-se no tempo, pois idealizam uma
reforma sanitária com princípios de 20 anos atrás, enquanto os problemas socioeconómicos e
ambientais atuais do país têm resultado em condições de saúde precárias da população, que
lotam as unidades curativas dos hospitais gerais e dos prontos socorros. Em face desta
situação, a atenção primária, priorizada nas diretrizes do SUS, é praticada em segundo plano e
as ações curativas procuram atender à crescente demanda social.
A falta de priorização da atenção primária, focada na prevenção de doenças, pode ser
sentida nas ações da Vigilância em Saúde Ambiental (VISAMB), implantada como política
preventiva do SUS. O contributo de Dias et al. (2009) desenvolve uma reflexão sobre os
avanços desta vigilância e conclui que não se pode dizer que nada foi realizado na área de
gestão em saúde ambiental. No entanto, as ações têm sido fragmentadas e auferem de poucos
avanços práticos na melhoria da qualidade de vida da população brasileira, especialmente
devido às debilidades de operacionalização do sistema. Os autores apontam a escassez de
recursos humanos e financeiros como alguns dos fatores responsáveis pela situação, mas
contrapõem também a falta de pressão social efetiva como um entrave neste campo de ação.
Pensar o meio ambiente e a saúde de forma integrada e concretizá-la em ações
operacionais não é, de facto, uma missão simples para a gestão pública. O setor da saúde tem
estado a participar neste processo, no entanto, para Barcellos e Quitério (2006), o que falta
para a sua concretização no Brasil é o reconhecimento dos inúmeros e complexos ambientes
brasileiros e a priorização de políticas, projetos e ações capazes de combater os riscos que
estes ambientes podem representar na saúde pública. Estes autores apontam também a
desalienação e a ausência de participação social como fundamentais para garantir a
priorização, continuidade e transparência de políticas públicas.
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É diante deste pressuposto de falta de concretização das ações de saúde ambiental,
frente às prioridades de cada localidade brasileira, que este estudo se propõe a investigar as
principais características de saúde ambiental nos estados pertencentes à região Amazónica
brasileira, as suas prioridades e as ações previstas e monitorizadas no âmbito da VISAMB.
Numa visão mais ampla, pretende-se refletir, através de um estudo na região Amazónica, se,
de facto, a saúde ambiental no Brasil tem avanços tímidos e desconexos da atual realidade
local como defende Cohn (2009b).
1.2. Razões da escolha do objeto de estudo
Comparando as regiões geográficas em que se divide o Brasil, a macroregião
Amazónica é a que possui maior e melhor capacidade de serviços ecossistémicos2 para o bem
estar e saúde do ser humano. As riquezas e importância destes ecossistemas amazónicos têm
resultado no desenvolvimento de inúmeros projetos de exploração de recursos naturais,
indústria e agricultura que reproduzem “ciclos perversos” de degradação ambiental, pobreza e
exclusão social (Freitas & Giatti, 2009; OPAS, 2010), com reflexos negativos na saúde da
população e na sustentabilidade do território a usufruir pelas gerações atuais e futuras (IBGE,
2007a; Carmo et al., 2003).
É neste quadro que a região amazónica foi selecionada como objeto de estudo, com
objetivo de aprimorar o conhecimento da relação entre a abundância e exploração de recursos
naturais e as suas consequências para as condições de saúde da população local. Esta situação
dá origem a condições e necessidades consideradas como argumentos para a realização deste
trabalho na Amazónia, que a seguir se expõem:
i. Existem poucos estudos sobre a relação entre os problemas de saúde e o ambiente e
suas dimensões sociais e políticas.
Esta situação foi também constatada por Camponogara et al. (2008), mas não é
recente considerar o ambiente como elemento fundamental para a saúde. Já no início
do século V a.C., escritos da escola Hipocrática, especialmente Sobre os Ares, as
Águas e os Lugares, relacionavam a influência do ambiente na saúde. Segundo Rosen
(1958), esses estudos demonstravam que as características de diferentes áreas
geográficas resultavam em condições de saúde também distintas, focadas em
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2

Serviços ecossistémicos são os benefícios diretos e indiretos obtidos pelo homem a partir dos ecossistemas. Dentre estes
podem ser citados o fornecimento de alimento, regulação climática e a formação do solo (Sukhdev, 2008).
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elementos como o clima, a vegetação e a hidrografia. Seguiram-se Leavel & Clark
(1965), considerados como o marco moderno no estudo da relação entre agenteambiente suscetível, mas, ainda em estudos posteriores, o ambiente foi muitas vezes
considerado apenas como espaço físico, sendo ignoradas as relações socioeconómicas
e culturais que ali acontecem (Hutt & Burkitt, 1986).
No Brasil, especialmente a partir da década de 70, foram intensificadas as
preocupações com os problemas ambientais e seus reflexos na saúde humana,
originando uma mudança na legislação, a exemplo da Constituição Federativa do
Brasil de 19883 que aborda tal relação em alguns de seus artigos (artigos 196, 200 e
225). No entanto, o modelo de desenvolvimento económico do país tem
proporcionado uma concentração de renda e infraestrutura e a exclusão de grupos
sociais que usufruem de uma qualidade ambiental básica. Como resultado, verifica-se
o

desenvolvimento

de

doenças,

especialmente

infecto-parasitárias,

preponderantemente nestes grupos sociais (Unesco, 2006).
Apesar dos estudos na área de saúde ambiental terem um importante avanço ao longo
dos anos, fatores como a complexidade ambiental, abrangência de distintas áreas do
conhecimento e dinamismo e mudanças constantes do ambiente, fazem com que o
tema não se esgote. Atualmente a inserção da variável social nesta relação tem sido
bastante discutida como mecanismo para tornar dinâmica a relação saúde e ambiente.
A importância da perceção da própria população dos riscos ambientais na sua saúde,
por exemplo, é um tema ainda pouco explorado, o que reflete uma limitação na
compreensão da relação saúde e ambiente, como indica Borja (2003a).
ii. É preciso dar visibilidade e tornar operacional a Política Nacional de Saúde
Ambiental do Brasil e demonstrar que é possível desenvolver e pôr em prática o
conhecimento sobre a relação saúde e ambiente para a melhoria da qualidade de vida
de uma população.
De acordo com o documento de Ministério da Saúde do Brasil (2007c), para a
efetivação da Política Nacional de Saúde Ambiental são sugeridas algumas linhas de
atuação, como: (1) a estruturação e o fortalecimento da Vigilância em Saúde
Ambiental; (2) a construção de agendas intersectoriais integradas; (3) o fomento à
produção de ambientes saudáveis; e (4) a construção de um Sistema Integrado de
Saúde Ambiental. O documento destaca ainda que os instrumentos de vigilância em
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3

Diário Oficial da União n.o 191-A, de 05 de outubro de 1988, seção II, p. 33-43.
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saúde ambiental devem permitir a análise de informações relacionadas com o
ambiente e saúde e definir indicadores com o objetivo de prevenir a ocorrência de
problemas de saúde.
Após 25 anos de criação da VISAMB, a sua política não está ainda implementada.
Destaca-se como um dos seus entraves, a complexidade da relação entre a saúde e o
ambiente e a insuficiência de instrumentos para a sua medição e acompanhamento.
iii. A região Amazónica é de extrema importância para a manutenção da vida no planeta
e a qualidade de vida da sua população.
É denominada por Amazônia Legal, no Brasil, e constituída por nove estados: Acre,
Amapá, Amazónas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins
(Constituição Federativa Brasileira, 1988) que ocupam 49,29% do território brasileiro.
Nos estados que integram a região Amazónica vivem cerca de 24 milhões de pessoas
(13% da população nacional), com um crescimento populacional, entre 1991 a 2007,
de 44,3%, ao passo que o país cresceu 28,9% (IBGE, 2010b).
Ainda há muita riqueza natural por descobrir na região Amazónica. No entanto, as
suas potencialidades minerais, hídricas, florestais e culturais, que se expõem
brevemente de seguida, revelam-se de extrema importância para o crescimento do país
e manutenção da vida no planeta e justificam a procura de soluções que permitam a
sustentabilidade da região que constitui o objeto de estudo deste trabalho.

Potencial mineral
Nesta região, jazidas de classe mundial foram já dimensionadas para exploração,
ocupando lugar de destaque a produção de bens minerais como o ferro, cobre, alumínio,
manganês, caulim, estanho e eventualmente gás. A Figura 1 apresenta os principais depósitos
minerais da região, originários de áreas de pré-cambrianos.
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Figura 1 - Principais depósitos de minerais no pré-cambriano na Amazônia.
Fonte: Santos (2002).

De entre as áreas apresentadas na Figura 1, a Província Mineral de Carajás é
destacada, ocupando área de 40 mil quilómetros (km), responsável por importante origem dos
depósitos de ferro, cobre, manganês e ouro. As jazidas de ferro de Carajás possuem 18
bilhões de toneladas de minério (com utilização siderúrgica, eletrolítica e química),
correspondentes à maior concentração de alto teor do planeta (Santos, 2002).
Potencial hídrico
A região Amazónica é contemplada pelas bacias hidrográficas do rio Amazonas
(7.008.370 km2), Araguaia-Tocantins (767.000 km2), bacias costeiras do Norte (80.051,15
m2) e do Nordeste Ocidental (354.857,78 km2) (Figura 2). De acordo com o IBGE (2010b), a
Bacia do rio Amazonas é a mais extensa do mundo, com 63,88% pertencente ao território
brasileiro.
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Figura 2 - Bacias hidrográficas brasileiras, com destaque à bacia Amazónica.
Fonte: IBGE (2010b).

A abundância de água da região Amazónica permite vários usos do recurso hídrico,
como fonte de abastecimento público de água, considerado o uso mais nobre da água, fonte de
abastecimento alimentar, fornecimento de energia, manutenção da vida aquática e terrestre,
entre tantos outros benefícios que envolvem o ciclo hidrológico. Quanto à navegação fluvial,
por exemplo, a região comporta a maior rede hidroviária do mundo, com mais de 15.000 km
de vias navegáveis, com profundidade mínima de 2 metros (IBGE, 2010b).
A região destaca-se também por seu potencial pesqueiro, com a ictiofauna mais
diversificada do mundo, com catalogação de cerca de 2000 espécies nativas (Tundisi &
Tundisi, 2008).
Floresta Amazónica
A floresta Amazónica é conhecida internacionalmente por sua biodiversidade,
comportando em 3,3 milhões de km2, um terço da biodiversidade global. Estão inventariados
40 bilhões de m3 de madeira de lei, com valor mercantil estático de 0,7 biliões de euros,
levando em conta somente o volume das espécies já cotadas no mercado, pois existem cerca
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de 30% das espécies da vegetação ainda não testadas para qualquer uso (Ministério do Meio
Ambiente do Brasil, 2008).
A floresta Amazónica possui um banco genético ainda incalculável, é centro de
dispersão de milhares de espécies do reino animal e vegetal, os quais contribuem
intensamente para os ciclos biológicos, biogeoquímicos, enfim, para a manutenção da vida no
planeta (Laurence & Vasconcelos, 2009).
Potencial cultural e características sociais
Culturalmente a Amazónia é caracterizada por uma mistura de hábitos e costumes de
povos indígenas, os quais foram os primeiros a ocupar a região. No entanto, com a
colonização européia, especialmente pelos Portugueses, originou-se uma terceira cultura,
pertencente ao “povo da floresta” – os caboclos (Risso, 2012).
A cultura da floresta é baseada especialmente no extrativismo, o que deu destaque e
despertou o interesse dos seus colonizadores. A criação dos grandes centros urbanos na região
amazónica e a falta de integração entre a população da floresta e a da cidade fez com que a
cultura original fosse sendo isolada, sofrendo modificações importantes, a qual passa por
mitos e lendas através da relação intensa com a natureza, como o uso de ervas naturais para a
cura de males na saúde (Matos Filho, 2004).
São as peculiaridades culturais da região amazónica que dão vida e dinamismo à
relação saúde e ambiente, justificando a necessidade de se estudar e conhecer melhor a sua
influência na qualidade de vida da população local, seja esta cultura nativa ou resultante de
uma reorganização cultural de uma Amazónia urbanizada.
iv. A região Amazónica sofre forças motrizes e pressões que a direcionam para a
insustentabilidade.
O Brasil é caracterizado pelo desequilibrio na distribuição da renda e pela
transformação não sustentável dos recursos naturais, relacionada com o processo
acelerado de degradação ambiental, a dependência energética de fontes não
renováveis, a geração de resíduos e a frequente exposição humana a substâncias e
agentes químicos presentes na produção de bens e serviços para a sociedade
(Capobianco et al., 2002). A região Amazónica é a região brasileira onde estas forças
motrizes e pressões se têm mostrado mais intensas, resultando em processos de
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mudanças negativas nos contextos socioeconómicos, ambientais, de saúde e bem estar
(Capobianco et al., 2002).
Não obstante a melhoria de alguns indicadores mais tradicionais como a esperança
média de vida, a degradação ambiental e dos serviços ecossistémicos, a exposição da
região amazónica a este conjunto de fatores, a partir da década de 70, revela
tendências negativas na saúde futura da população residente na região (Carmo et al.,
2003; IBGE, 2007b).
Um exemplo da insustentabilidade para a qual caminha a Amazónia é revelado por
Patz et al. (2004) e Pignatti (2004) que indicam que os estados com maiores taxas de
desmatação são aqueles que promovem alterações mais intensas nos ecossistemas,
contribuindo fortemente para complexas dinâmicas de doenças transmissíveis. Além
disso, a rápida urbanização na Amazónia tem acarretado a permanência de problemas
sanitários que refletem o surgimento de novas forças motrizes e pressões, tais como: a
poluição atmosférica, o stress, a falta de tratamento adequado da água e dos esgotos, a
ausência e/ou ineficiência de gestão dos resíduos sólidos, juntamente com a
manutenção de endemias antigas (por exemplo, a malária, nas áreas de floresta).
A título de exemplo, apresenta-se o Quadro 1 com a proporção de municípios dos
estados da Amazónia Legal com impactos ambientais relatados e suas principais
causas.
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Quadro 1 - Proporção de municípios dos estados da Amazónia Legal com impactos ambientais relatados e suas principais
causas, no ano de 2005.

Proporção de municípios com
impactos ambientais relatados

Principais causas identificadas para os impactos ambientais

Assoreamento do corpo de água
(47%)

Desmatamento (80%)
Degradação da mata ciliar (67%)
Expansão de atividade agrícola ou pecuária (48%)
Aterro nas margens (28%)

Alteração prejudicial da paisagem
(39%)

Desmatamento (85%)
Ocupação irregular e/ou desordenada do solo (36%)
Erosão do solo (26%)

Poluição do ar (30%)

Queimadas (92%)
Vias não pavimentadas (49%)
Atividades industriais (29%)

Poluição da água (28%)

Despejo de esgoto doméstico (61%)
Disposição inadequada de resíduos sólidos (46%)
Ocupação irregular em áreas de proteção permanente de recurso de
água (44%)
Criação de animais (30%)

Prejuízo da atividade agrícola
(22%)

Esgotamento do solo (47%)
Proliferação de pragas (43%)
Escassez de água (41%)
Compactação do solo (30%)
Erosão do solo (26%)

Degradação de áreas legalmente
protegidas (22%)

Desmatamento (80%)
Queimadas (69%)
Extração vegetal para comercialização (50%)
Caça ou captura de animais silvestres (49%)
Ocupação irregular de áreas frágeis (46%)

Contaminação do solo (21%)

Destinação inadequada de esgotos domésticos (59%)
Chorume (45%)
Uso de fertilizantes e agrotóxicos (36%)
Atividade pecuária (31%)
Disposição de resíduos de unidades de saúde (26%)

Prejuízo da atividade pecuária
(14%)

Esgotamento/compactação do solo (54%)
Escassez de água (51%)

Fonte: IBGE (2005).

Do Quadro 1 destaca-se o desmatamento e as queimadas como forças percussoras de
prejuízos ambientais, numa média de 80 a 90% dos municípios da Amazónia Legal. Verificase, ainda, que 46% dos municípios desta região apresentam uma ocupação irregular de áreas
frágeis, o que resulta na degradação de áreas legalmente protegidas.
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Observa-se, ainda, que os sistemas relacionados com a falta ou ineficiência de
saneamento estão na origem de 50% dos impactos abordados no Quadro 1.
v. A análise da situação das condições de saúde ambiental na região Amazónica pode
apresentar um contributo importante para o seu desenvolvimento sustentável, através
da melhoria da eficiência e eficácia da gestão pública na região.
Estando em curso fortes pressões que contribuem para a degradação da região
amazónica, torna-se necessário o desenvolvimento de instrumentos capazes de as
identificar e avaliar, com objetivo de influenciarem a procura de soluções eficientes e
eficazes pelos agentes públicos, que contribuam para o desenvolvimento sustentável
dos territórios. Conhecer o impacto das pressões ambientais na saúde das populações é
uma das prioridades que se identificam na região em estudo, como se demonstrará
posteriormente, podendo ser realizado através do uso de indicadores específicos para o
efeito.
Esses instrumentos têm sido institucionalizados gradativamente pelo governo
brasileiro, seguindo o exemplo de muitos países em desenvolvimento. Para o setor da
saúde existe uma longa trajetória e experiência de recolha, organização e
sistematização de dados e desenvolvimento de indicadores que incluem alguns dos
determinantes sobre a saúde de populações (Ministério da Saúde do Brasil, 2006c;
Ministério do Meio Ambiente do Brasil, 2008a).
No entanto, o mesmo não se pode afirmar para os indicadores ambientais utilizados
pela VISAMB, que ainda não contam com uma larga tradição de produção estatística,
o que dificulta o melhor conhecimento da área ambiental (IBGE, 2004). Este facto
revela também um entrave para a consolidação dos indicadores de saúde ambiental,
pois a complexidade ambiental precisa ser melhor explorada para que a sua relação
com a saúde possa consolidar sistemas que integrem dados ambientais e de saúde
capazes de subsidiar o planeamento e tomada de decisão em saúde ambiental (Freitas
& Giatti, 2009).
Além da discussão sobre o fundamento dos indicadores de saúde ambiental, verificase irregularidade na divulgação oficial dos dados e, especialmente, a ausência de
análise deste tipo de informação tem impedido que os mesmos se tornem norteadores
das políticas públicas capazes de proporcionar melhores condições de sustentabilidade
para a região. No folder de Vigilância em Saúde Ambiental, publicado pelo Ministério
da Saúde do Brasil para o ano de 2008, que contém 48 indicadores, cerca de 40% dos
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mesmos não foram divulgados, principalmente no que respeita aos indicadores de
ação. Na região Amazónica, o Acre foi o estado que menos divulgou os seus
indicadores e, ainda nesta região, destaca-se que apenas dois estados divulgaram
dados para o indicador “Mortalidade por Intoxicação a Agrotóxicos”, muito
importante para a região dada a expansão da produção agrícola de larga escala
(Chaves et al., 2010a).
Tais situações demonstram que fundamentar as escolhas dos indicadores e consolidar
sistemas de indicadores de saúde ambiental serão esforços inúteis para o país se o
sistema de gestão pública abrir mão da regularidade de monitorização dos dados que
dão origem a estes indicadores, do seu tratamento e uso para o diagnóstico de situação,
a tomada de decisão, avaliação e controlo social.
Outra questão adicional é relativa, segundo Borja (2003), à negligência dos desejos e
da visão dos atores sociais sobre o que seria um ambiente saudável promovida pelos
sistemas propostos no país. Neste sentido, revela-se fundamental a construção de um
modelo de avaliação da saúde ambiental de uma população assente não só em
parâmetros quantitativos, mas complementá-lo com a utilização de indicadores
qualitativos da área sob estudo.
1.3. Objetivos
De acordo com o enquadramento do problema efetuado anteriormente, este trabalho
apresenta como objetivo central avaliar se as ações de vigilância em saúde ambiental,
planeadas e monitorizadas para os estados da Amazónia brasileira, estão direcionadas para as
suas prioridades e condições desfavoráveis. Pretende-se, ainda, apresentar um contributo
importante para o desenvolvimento sustentável da região, através da melhoria da eficiência e
eficácia da gestão pública no setor da saúde ambiental, com vista à sua replicação para outros
contextos brasileiros.
Para a realização dos objetivos principais, é necessário atender aos seguintes objetivos
específicos:
1. Selecionar e testar um modelo de sistema de indicadores capaz de realizar o
diagnóstico da situação de saúde ambiental de uma população e de acompanhar as
ações de vigilância em saúde ambiental planeadas para a região de estudo;
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2. Identificar os fatores de risco que mais têm influenciado a saúde ambiental da
população estudada e sua correlação, visto que para avaliar as ações de vigilância em
saúde ambiental na Amazónia há que proceder, previamente, ao diagnóstico da
situação. Refira-se que o fator de risco saneamento tem sido identificado como o
principal influenciador da saúde ambiental na Amazónia, por autores nacionais e
internacionais (Montgomery & Elimelech, 2007; Vlahov et al., 2007; Bartram &
Cairncross, 2010). No entanto, neste trabalho pretende-se abordar outros fatores de
risco para a saúde ambiental no contexto em estudo;
3. Classificar os estados amazónicos quanto às condições de saúde ambiental, para
identificar quais os que apresentam maiores debilidades e aqueles que se encontram
em melhor situação;
4. Identificar as regiões brasileiras com necessidades prioritárias em saúde ambiental, o
que permite avaliar se a região amazónica deve ser tratada com prioridade nas ações
governamentais frente às demais regiões brasileiras;
5. Confirmar a relação de causa e efeito do principal fator de risco da saúde ambiental na
Amazónia, através de estudo de caso;
6. Avaliar as ações de vigilância em saúde ambiental planeadas e monitorizadas pela
VISAMB nos estados pertencentes à Amazónia Legal. A partir do diagnóstico da
situação em saúde ambiental são avaliadas as ações propostas pelo poder público para
o controlo da situação, bem como a eficiência da sua realização.
1.4. Metodologia adotada
1.4.1. Identificação do tipo de pesquisa
O

procedimento

metodológico

desenvolvido

no

trabalho

assentou

na

complementaridade obtida através do uso simultâneo dos tipos de pesquisas identificados no
Quadro 2.

15

CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO

Quadro 2 - Tipos de pesquisa desenvolvida no estudo

Tipo de pesquisa
Abordagem

Quantitativa:
Apresenta caráter objetivo e procura
quantificar
opiniões,
problemas
e
informações. Os dados recolhidos são
submetidos a técnicas estatísticas para a
obtenção de resultados precisos e exatos.

Qualitativa:
Apresenta caráter subjetivo e utiliza o
ambiente real como fonte direta de recolha de
dados, a partir da observação e análise de
situações, factos e opiniões. Atua-se na
interpretação dos fenómenos, através de
análises contextualizadas com a realidade,
mas sem comprovação numérica ou
estatística.

Meios

Bibliográfica:
Compreende o levantamento da literatura
disponível sobre o tema, com o objetivo de
apoiar a definição dos objetivos e do
problema da pesquisa e permitir a
elaboração do referencial teórico.

Campo:
Consiste na recolha de dados do ambiente
natural, com o objetivo de observar e avaliar
a realidade a partir de hipóteses estabelecidas.
É adequada para a observação e estudo dos
fenómenos das condições naturais, seja em
indivíduos, comunidades ou organizações.

Fins

Descritiva:
Envolve a observação, análise e correlação
de factos e fenómenos e a investigação de
situações e relações que ocorrem na vida
social, política e económica dos indivíduos
ou dos grupos e comunidades.

Aplicada:
Tem como finalidade a aplicação prática do
conhecimento e a solução de problemas.

Fonte: Cervo et al. (2007); Marconi & Lakatos (2005); Matias-Pereira (2010); Michel (2009); Severino (2007).

O trabalho complementou as abordagens objetivas e subjetivas, através do uso
simultâneo das pesquisas quantitativa e qualitativa, assente numa pesquisa bibliográfica e de
campo, com fins descritivos e de aplicação.
A pesquisa bibliográfica foi desenvolvida na fase inicial do estudo, através da recolha
de informações e da análise documental de dados secundários com vista à agregação de
informações para o melhor entendimento do problema. A pesquisa de campo foi desenvolvida
nas restantes fases do trabalho (nomeadamente no capítulo 5), com objetivo de confirmar
resultados obtidos em etapas anteriores do estudo, utilizando-se para o efeito dados primários.
Segundo Michel (2009), o estudo de caso consiste numa técnica utilizada em pesquisas de
campo que se caracteriza por ser o estudo de uma unidade, ou seja, um grupo social, uma
família, uma instituição, ou uma situação específica. Ainda de acordo com o autor, o objetivo
do método de estudo de caso é o entendimento dos fenómenos na realidade em que ocorrem,
necessitando de pesquisa quantitativa e/ou qualitativa.
As pesquisas descritiva e aplicada foram selecionadas tendo em consideração a
complexidade de fatores que influenciam a saúde ambiental. Assim, a correlação de factos
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detetados na região de estudo, tais como as suas condições socioeconómicas, de infraestrutura
e de saúde, pôde ser analisada visando contribuir para a solução do problema central deste
trabalho.
1.4.2. Etapas da pesquisa
A metodologia desenvolvida no trabalho assentou nas seis etapas identificadas na
Figura 3, que se relacionam diretamente com os objetivos propostos anteriormente.

ETAPA 1

Seleção do
modelo de
sistema de
indicadores
de saúde
ambiental
adequado ao
estudo

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

ETAPA 5

ETAPA 6

Avaliação dos
fatores de
risco
prioritários de
saúde
ambiental da
população em
estudo e sua
correlação

Classificação
dos estados
amazónicos
quanto às
condições de
saúde
ambiental

Identificação
das regiões
geográficas
brasileiras
prioritárias
para as ações
em saúde
ambiental

Confirmação
da relação de
causa e efeito
do principal
fator de risco
na saúde

Avaliação das
ações
planeadas e
monitorizadas
de vigilância
em saúde
ambiental

Objetivo 2

Objetivo 3

Objetivo 4

Objetivo 5

Objetivo 6

Objetivos 1

Figura 3 - Etapas da metodologia utilizada no estudo.
Fonte: Elaboração própria.

Etapa 1:
A etapa 1 consistiu na seleção do método de pesquisa adotado, que se pretendeu
adequado para alcançar o objetivo proposto. Teve como critérios base para a sua identificação
aqueles que se encontraram na pesquisa bibliográfica sobre o tema, nomeadamente nos
trabalhos de Inglês et al. (2009); Borja & Moraes (2010); e Hambling et al. (2011), como a
seguir se expõem; e também nos dados oficiais do Ministério da Saúde do Brasil (2009c):
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1. Capacidade do modelo apresentar indicadores de forma integrada em sistemas
correlacionados, não estando, portanto, estes parâmetros isolados na avaliação da
saúde ambiental;
2. Inclusão de indicadores de âmbito socioeconómico no modelo, considerados como
fatores determinantes em saúde ambiental, além dos tradicionalmente utilizados;
3. O modelo deve permitir identificar o setor que mais necessita de investimento e ações,
para a promoção da saúde ambiental de uma população.
Após avaliadas as vantagens e as debilidades dos vários modelos existentes, optou-se
pelo modelo FPEEEA que integrou, nesta etapa do trabalho, 22 indicadores publicados pelo
Ministério da Saúde do Brasil (2009c), para todas as unidades federativas do país, incluindose os nove estados da região amazónica.
Os indicadores tiveram como principais critérios para a sua seleção, como se
justificará posteriormente, a existência de dados oficiais para a área territorial em estudo; o
facto de integrarem os principais fatores de risco para a saúde ambiental na região; e, ainda, a
incorporação da relação de causa e efeito na saúde ambiental.
A avaliação dos fatores de risco e a sua abrangência foi realizada através da revisão de
literatura publicada sobre o contexto ambiental e os riscos que acarreta para população
residente na Amazónia. Foram consultados, neste âmbito, os trabalhos de Ezatti et al. (2002);
Bernardes (2005); Farias (2006); Benachour et al. (2007); Buss e Filho (2007); Araújo
(2010); Mara et al. (2010); Rappaport & Smith (2010), entre outros.
Para a comprovação da relação de causa e efeito na saúde ambiental, dos indicadores
selecionados, foram utilizados métodos estatísticos, nomeadamente o coeficiente de
correlação linear de Pearson (r).

Etapa 2:
A etapa 2 foi dedicada ao diagnóstico da situação de saúde ambiental da população
estudada, no sentido de apoiar o julgamento das ações de VISAMB adotadas pelo poder
público.
Foram identificados os fatores de risco prioritários que originam as principais
debilidades em saúde ambiental, através da consulta de documentos bibliográficos sobre o
assunto. Para avaliar se os mesmos estão contemplados nos indicadores envolvidos no estudo,
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foi aplicada a técnica estatística multivariada de Análise Fatorial, através do software
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) for Windows, versão 14.0. Em linhas gerais,
esta técnica, cujo procedimento é explicado posteriormente, permite agrupar variáveis
(indicadores e respetivos fatores de risco) e criar uma nova variável (Fator) mais simples e
capaz de condensar as informações que as originais traziam. O primeiro fator (Fator 1) é
aquele que mais contribui ou influencia o fenómeno estudado.
A correlação entre os indicadores (e fatores de risco por estes representados) revela-se
também importante para avaliar os efeitos e sua magnitude de uma determinada ação de
gestão pública e vigilância. Para o efeito, nesta etapa foi também construída e analisada a
matriz de correlação dos indicadores utilizados no estudo, tendo como referência o critério de
Field (2009).

Etapa 3:
Na etapa 3, através do diagnóstico da situação dos estados amazónicos, foram
comparados e posteriormente classificados os estados por condição de saúde ambiental. Para
o efeito, e ainda com o auxílio da análise fatorial, foram propostos três índices de saúde
ambiental, que procuraram confrontar os estados amazónicos quanto a:
a) Características sociais condicionantes para a saúde ambiental: Índice de Condições
Básicas de Saúde Ambiental (ICBSA);
b) Suscetibilidade da população em termos de saúde ambiental: Índice de Suscetibilidade
em Saúde Ambiental (ISSA), e;
c) Efeitos das condições sociais e suscetibilidade da saúde da população: Índice de Efeito
na Saúde Ambiental (IESA).
A consecução de três índices permite o melhor julgamento das debilidades dos estados
amazónicos que, individualmente, podem originar efeitos negativos na saúde ambiental, já
que avaliam e classificam os estados em três categorias distintas (condições básicas,
suscetibilidade e efeito). Permitem ainda orientar a gestão pública para o desenvolvimento de
políticas necessárias ao combate destes efeitos, de acordo com as necessidades dos estados,
bem como hierarquizar ações preventivas para a Amazónia, um dos princípios fundamentais
do SUS.
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O ICBSA é constituído pelos indicadores de força motriz e pressão, o ISSA pelos
indicadores de estado e exposição, e o IESA pelos indicadores de efeito. Estes índices foram
testados, ainda nesta etapa, quanto à sua inter-relação, a fim de confirmar a preservação da
relação de causa e efeito na saúde ambiental. O coeficiente de Person foi mais uma vez
selecionado para tal, através do critério definido por Field (2009).
Etapa 4:
A recolha de informações de saúde ambiental para os estados amazónicos teve a
função de evidenciar (ou não) a região como prioritária no contexto nacional brasileiro.
Assim, os índices ICBSA, ISSA e IESA foram desenvolvidos para os demais estados do
Brasil, também pelo uso da análise fatorial. A partir destes parâmetros foram construídos
mapas temáticos para cada índice identificado, através do software ArcGis versão 9.2, e
adotada a classificação entre muito alto e muito baixo, em todas as unidades federativas do
país.
O uso de uma ferramenta visual de análise da saúde ambiental na Amazónia frente as
demais regiões brasileiras tentou obedecer a Loch (2006) que indica o mapa temático como a
associação de informações que auxiliam a tomada de decisão específica, podendo estes, se
realizados periodicamente, constituir ferramentas imprescindíveis para a monitorização dos
resultados de uma decisão já tomada. Além disso, também Lopes et al. (2004) destacam que
os resultados de uma pesquisa, apresentados sob a forma gráfica de mapas temáticos, tornam
a informação mais impactante e provocam uma reação positiva no administrador,
estimulando-o para que as soluções sejam providenciadas de forma mais rápida.

Etapa 5:
No sentido de se corroborar com as características de saúde ambiental, configuradas
pelos dados secundários utilizados nas fases anteriores, optou-se, nesta etapa, pelo
desenvolvimento de um estudo de caso no bairro amazónico da Vila da Barca, no estado do
Pará. Este bairro possui a peculiaridade de uma parte da sua área apresentar um sistema
completo de saneamento básico, enquanto na outra fração permanece a ausência e/ou
ineficiência desse sistema, tornando possível o estudo do fator de risco – saneamento – e as
suas relações com a saúde ambiental.
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A recolha de dados de saúde ambiental assentou em fontes primárias e secundárias,
conforme o modelo metodológico adotado nas etapas anteriores de avaliação da situação
amazónica (FPEEEA), mas incorporado com novos indicadores julgados pertinentes ao tema,
cuja identificação teve subjacente uma revisão bibliográfica, nomeadamente dos trabalhos de
Borja & Moraes (2001); Wcislo et al. (2002) e da Comission for Environmental Cooperation
(CEC, 2006), o que resultou na seleção de 35 indicadores.
Após a recolha dos dados e composição dos indicadores, seguiu-se a caracterização da
situação de saúde ambiental da população da Vila da Barca, sob o fator de risco saneamento.
Para o efeito, os indicadores foram interpretados por categoria, sendo confrontados entre as
duas áreas sob estudo (áreas saneada e não saneada), através da técnica multivariada de
Análise de Correspondência .
Também com auxílio da Análise de Correspondência foi avaliada a satisfação da
população quanto ao sistema de saneamento (ou ausência deste) nas duas áreas estudadas.
Apesar de não se tratar de um parâmetro diretamente relacionado com o saneamento e saúde,
acresce um contexto subjetivo fundamental ao assunto que se aborda nesta etapa de
investigação - o controlo social. Este é também uma importante diretriz do SUS e deve ser
exercido de forma a ouvir-se a população nas suas peculiaridades que muitas vezes não são
percebidas pelo investigador.

Etapa 6:
Tendo sido testada a metodologia de indicadores adotada no estudo e diagnosticada a
situação de saúde ambiental da população amazónica, a etapa 6 teve como foco avaliar as
ações de vigilância em saúde ambiental propostas para a região de estudo, pelo poder público,
frente às necessidades da população e às configurações ambientais formadas no país, com
enfoque para a região amazónica.
O procedimento adotado para pesquisar estas ações teve os seguintes enfoques:
a) Identificação dos programas propostos pelo governo federal para todos os estados da
Amazónia, com base na consulta de documentos oficiais do governo e nos seus
indicadores de monitorização. Com este procedimento foi possível reconhecer os
objetivos, os fatores de risco envolvidos, a operacionalização e enquadramento legal
dos programas, bem como uma análise prévia das macropolíticas do governo
relativamente à VISAMB e sua evolução desde 1990.
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b) Avaliar o desempenho dos estados amazónicos no desenvolvimento dos programas de
VISAMB propostos pelo governo federal, com base nos nove indicadores de ação
publicados pelo Ministério da Saúde do Brasil (2009c). Os estados amazónicos foram
confrontados quanto à existência dos programas de VISAMB, ao alcance das metas
estabelecidas e, ainda, quanto às futuras ações planeadas frente às condições de saúde
ambiental evidenciadas.
c) Detetar a não monitorização de programas de VISAMB e ausência de dados de
indicadores de saúde ambiental, devido à sua importância no modelo de gestão para
resultados, em implantação no país, especialmente no que se refere ao cumprimento
do Ciclo PDCA. Para isso, foram identificados os programas de VISAMB não
contemplados com indicadores de ação e foram catalogados todos os indicadores com
e sem dados, para os nove estados amazónicos, no sentido de se avaliar os prejuízos
que estas ausências podem ocasionar para a gestão pública e controlo social.
Com a análise das ações da gestão pública, nesta etapa, o estudo completa a avaliação
quer das principais características de saúde ambiental na Amazónia quer da respetiva resposta
do poder público.
1.4.3. Organização do trabalho
O estudo está organizado de acordo com as etapas de pesquisa referidas anteriormente.
Considerou-se basicamente um capítulo para cada uma delas, antecedidos por dois capítulos
de revisão bibliográfica fundamentais para contextualizar o momento atual da gestão pública
brasileira e apoiar a análise dos resultados obtidos ao longo do trabalho.
O Capítulo 1 contempla o enquadramento do tema, apresenta o problema abordado e
respetivo objeto de estudo, os objetivos propostos e a metodologia geral aplicada no trabalho.
O Capítulo 2 apresenta a importância do diagnóstico de situação das condições de
saúde ambiental para a gestão pública no Brasil, especialmente na vigilância a saúde
ambiental.
O Capítulo 3 é constituído pela revisão bibliográfica sobre os principais fatores de
risco para a saúde ambiental, com abrangência internacional, adicionado de algumas
peculiaridades amazónicas. Neste capítulo são ainda explorados os principais modelos de
indicadores de saúde ambiental propostos internacionalmente, as suas vantagens e
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debilidades, a fim de justificar a escolha do modelo mais adequado face aos objetivos
propostos neste trabalho.
O capítulo 3 aborda também o uso dos índices como metodologia sintetizadora de
indicadores, capaz de demonstrar tendências e prioridades para a saúde ambiental de uma
população.
O Capítulo 4 aborda o diagnóstico da situação de saúde ambiental na Amazónia,
partindo da identificação dos fatores de risco prioritários, seguindo-se a classificação dos
estados amazónicos e, finalmente, a identificação das regiões com melhores e piores
condições de saúde ambiental.
Já no Capítulo 5 desenvolve-se um estudo de caso na Vila da Barca, pertencente à
região amazónica. Neste ponto, baseado em dados primários, pretende-se confirmar que o
principal fator de risco identificado na análise da situação amazónica - o saneamento - como
se verá posteriormente, influencia as condições de saúde/doença.
O Capítulo 6 procede à avaliação da resposta do poder público frente às demandas
observadas para a saúde ambiental amazónica. Para tal, o capítulo explora os programas de
VISAMB propostos para a região, as metas estabelecidas e alcançadas e ainda a ausência de
dados de indicadores como limitação para o planeamento destas ações nos estados
amazónicos.
Tendo por base as discussões dos capítulos desenvolvidos ao longo deste trabalho,
identificam-se, no Capítulo 7, as conclusões e considerações gerais que se mostraram mais
pertinentes ao longo da presente investigação, e termina-se com a identificação de sugestões
para pesquisas futuras relacionadas com o tema tratado.
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2.1. Introdução
A história de construção do Estado político atual brasileiro, especialmente nos séculos
XIV, XV e XVI, exigiu que o país mudasse de uma mentalidade monarca, em que a
monarquia tinha propriedade e poder sobre tudo e todos, para um país democrático, que
separa o bem público do privado e onde a população tem autoridade de escolher as pessoas
que julgam capazes de administrar os bens públicos, mediante vontade popular. Tal mudança
exigiu, ao longo dos anos e das configurações políticas e económicas mundiais, que o país se
organizasse territorialmente e fortalecesse a sua legislação em direção a esta modernização
(Costa, 2013).
Nesse sentido, o estado brasileiro desenvolveu algumas formas de gestão pública,
nomeadamente a gestão burocrática Weberiana (Weber, 1978), baseada numa estrutura
hierarquizada e centralizadora das decisões (Du Gay, 2005), atualmente substituída pela
gestão por resultados. Esta última necessita que os gestores públicos utilizem métodos para
alcançar a eficiência e eficácia, sendo os recursos públicos gastos no que de facto se torna
uma necessidade e uma demanda da população. É aqui resgatada a génese do Estado político
no Brasil, a exemplo de vários outros países no mundo, como França e Itália (Tojal &
Carvalho, 2013; Garces & Silveira, 2002).
A missão, por parte do gestor, na obtenção de informações sobre as necessidades da
população (diagnóstico da situação) para pautar o seu planeamento não tem sido simples. No
Brasil, os Planos de Gestão baseados no diagnóstico das principais demandas da população
foram instituídos a partir de 1996, com o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado,
cuja finalidade era a reestruturação das organizações para atribuir-lhes flexibilidade
administrativa e responsabilização. Tal reforma resultou, entre outros, no PPA 2000-2003,
seguido pelo PPA 2004-2007 e PPA 2008-2011. Atualmente, encontra-se em vigor o PPA
2012-2015.
Apesar dos esforços do governo brasileiro em modernizar a gestão pública e inserir
ativamente as necessidades da população como foco de priorização das ações públicas,
estudos como o de Garcia (2000) e Barbosa (2003) destacam, entre as limitações dos planos
citados, a ausência e/ou ineficiência de indicadores capazes de realizar o diagnóstico da
situação do país diante de vários temas, como: saúde, infraestrutura e considerações sociais.
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Ou seja, a identificação das principais demandas e prioridades da população tem sido ainda
negligenciada.
Nesse contexto, o presente capítulo apresenta o diagnóstico situacional brasileiro, bem
como demonstra a sua função no contexto da gestão pública desenvolvida no país, na
atualidade. Antes disso, porém, apresenta-se o percurso histórico da gestão pública no Brasil,
revelando-se as suas conquistas em termos de democracia e de amadurecimento, bem como as
limitações que a gestão atual ainda enfrenta. Posteriormente, apresenta-se o ciclo PDCA
(Plan, Do, Check, Action) como o instrumento de gestão adotado no país, que visa uma total
sintonia entre as demandas da população (diagnóstico situacional), o que se pretende fazer e
os recursos disponíveis para o alcance das metas estabelecidas.
2.2. Breve revisão crítica sobre factos históricos e atuais da gestão pública brasileira
A gestão pode ser percebida como o desempenho de tarefas de direção dos assuntos de
um grupo. Ela procura atingir objetivos de curto, médio e longo prazo, do seu interesse, e
cabe ao gestor avaliar e desenvolver estratégias necessárias para os alcançar. Quando a gestão
diz respeito aos direitos, interesses e responsabilidades de uma coletividade ou de algo que,
em tese, pertence a todos os cidadãos, torna-se gestão pública. Ou seja, agrega um valor que a
diferencia da gestão privada ou de mercado, que é a noção de público (Meira, 2007).
O Brasil, tomando o exemplo de inúmeras nações, mobiliza-se para modificar a gestão
pública em busca da qualidade e do bom desempenho organizacional. No entanto, para que se
possa compreender a gestão pública brasileira na atualidade é importante conhecer os tipos de
governo adotados historicamente no país e suas principais características.
Desde a criação do Estado político brasileiro (1889), o tipo de gestão identificada era
do Estado Patrimonialista. Aliás, não se pode dizer que era uma gestão visto que o Estado era
património do monarca, do marquês, do conde, do barão, enfim, de pessoas pertencentes à
nobreza. O senhor era dono do território, bem como de tudo o que nele se encontrava (homens
e bens), podia vendê-lo, dá-lo de presente, cedê-lo em qualquer momento, como se fosse uma
área de caça reservada (Costa, 2013).
A partir da década de 30, iniciou-se a burocracia, desenvolvida por Max Weber, que
representou um avanço para a forma de administração pública no Brasil (a exemplo de vários
outros países), por promover a aceleração do crescimento económico (Tojal & Carvalho,
2013). As suas principais características, indicadas por Weber (1978), eram as seguintes:
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a) Divisão de trabalho. Com a definição clara de tarefas simples e rotineiras.
b) Hierarquia da autoridade. Representada pela organização de cargos ou postos de modo
que cada um dos postos inferiores controlados e supervisionados por um mais elevado.
c) Seleção formal. As qualificações técnicas demonstradas por treinamento, educação ou
exame formal eram o critério utilizado para a seleção de membros da organização.
d) Regras e regulamentos formais. Utilizadas pelos gerentes como instrumento de
organização e uniformidade das ações dos funcionários.
e) Impessoalidade. Regras e controlos eram uniformemente aplicados, evitando-se o
envolvimento com as personalidades e preferências pessoais dos funcionários.
f) Orientação de carreira. Os gerentes eram funcionários profissionais e não proprietários
das unidades que administravam. Trabalhavam em troca de salários fixos e seguiam as
suas carreiras dentro da organização.
No entanto, estas características da burocracia de padronização das organizações
resultou em excessos de formalismo, centralização e controlo, resultando em elevado grau de
rigidez na administração pública. Com o avanço do país, o modelo burocrático passou a não
ser adequado, devido à sua lentidão e pouca flexibilidade, procurando-se, no Brasil,
acompanhar a tendência mundial de desburocratização do setor público (Tojal & Carvalho,
2013).
A década de 30, no Brasil, foi marcada pelo início do governo de Getúlio Vargas, que
teve um longo mandato e cheio de polémicas administrativas, que resultou num grande
populismo e duras críticas oposicionistas. Apesar disso, de acordo com Bresser-Pereira
(2009), numa pesquisa realizada com 200 personalidades brasileiras, Getúlio Vargas foi
escolhido como o maior brasileiro de todos os tempos, com o reconhecimento de que o
período de 1930 a 1960 (seu período de governo) foi o grande momento da gestão pública
brasileira. Ou seja, o país saiu de um governo patrimonialista para um longo período de
governo burocrata. Weffort (2004: 158) declara sobre Vargas o seguinte: “foi o único político
brasileiro das quatro últimas décadas na história deste país, cuja eficácia política sobreviveu
à sua própria morte... creio que se pode imputar a Getúlio Vargas o papel histórico de
criador do Estado moderno no Brasil”.
Na era Vargas, a gestão pública passou por importantes mudanças, visto que na época
o país era essencialmente agrário e altamente dependente internacionalmente. Nesse governo,
o Brasil foi transformado em Estado-nação autónomo, o que estimulou um pacto entre classes
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socioeconómicas que se formavam (nomeadamente a burocracia política e profissional e a
burguesia industrial), os trabalhadores urbanos e a velha oligarquia. Tal acordo visou o
desenvolvimento do país, com o apoio do povo, no entanto, com um objetivo claro e único: a
economia (Bresser-Pereira, 2009).
Sendo o crescimento económico o principal foco da gestão, tendo por meio a
industrialização do país, o grande êxodo rural foi inevitável. O inchaço das cidades sem
planeamento e infraestrutura, especialmente com um saneamento totalmente incipiente,
originou, consequentemente, inúmeras doenças na população brasileira.
Um segundo momento histórico para a gestão pública brasileira foi a Reforma de
1995, no governo de Fernando Henrique Cardoso. Iniciada com a publicação do Plano Diretor
da Reforma do Estado, que estabeleceu as diretrizes para a mudança do setor público federal,
a reforma difundiu a ideologia da gestão por resultados e logrou mudar a cultura da
administração pública brasileira. Esse tipo de gestão foi direcionada para o planeamento e
transparência, mediante o estabelecimento e cumprimento de metas, estabelecidas a partir de
um reconhecimento da situação atual, que devem ser constantemente mensuradas (Souza et
al., 2008).
Tal reforma do estado brasileiro foi oficializada pela Constituição Federativa do Brasil
do Brasil de 1998. As principais características que se podem destacar da nova Constituição
foram, de acordo com Bresser-Pereira (2011), o aprofundamento gradual da descentralização
fiscal e a atribuição de uma ampla autonomia para legislar, arrecadar atributos próprios,
orçamentar, administrar e fiscalizar seus recursos. Deu base para a melhor qualidade dos
serviços, a cobrança da responsabilidade dos gerentes de programas governamentais, o
desenvolvimento do governo eletrónico e, finalmente, a Lei de Responsabilidade Fiscal fez
parte dessa nova cultura (Levy, 2008).
De acordo com Garcia (2000), um dos instrumentos importantes para a consolidação
da gestão por resultados foi o PPA, implantado no país desde 1996, com caráter transitório, e
oficialmente regulamentado pelo Decreto 2.829, de 29 de outubro de 19984.
Com a adoção desse plano, tornou-se obrigatório o planeamento de todas as ações do
Governo, incluindo o seu orçamento. Somente deveriam ser efetuados investimentos em
programas estratégicos previstos na redação do PPA para o período vigente (Garcia, 2000).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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A definição de programas estratégicos para a ação dos governos é o ponto de partida
para a elaboração do PPA. O enfoque da gestão pública é a população, as suas necessidades e
os seus anseios, e ainda a monitorização de resultados para o conhecimento e controlo social
(Tojal & Carvalho, 2013). Tais programas devem ser baseados em indicadores capazes de
demonstrar as prioridades da população, nas mais diversas áreas de atuação do poder público,
o que, aliás, é o grande marco que diferencia a gestão por resultados da gestão burocrática.
Apesar desses importantes pontos positivos, Bresser-Pereira (2011) avalia que a
Constituição e sua estrutura legal não permitiram definir claramente as responsabilidades dos
três níveis de governo, gerando um processo heterogéneo de descentralização. A falta de base,
de estrutura e de maturidade política das organizações públicas em alguns estados e
especialmente de municípios, facto que se torna claro quando se tem, como exemplo, a área
de gestão em saúde, possui um contributo também para a situação referida.
Como consequência da descentralização não ter ocorrido ao mesmo tempo em todos
os setores da gestão pública brasileira, Bresser-Pereira (2011) destaca a ineficácia da gestão,
com programas fragmentados, baseados em três formas de conceção: (a) aqueles que visam
manter a lógica da gestão com participação popular; (b) outros que apenas fingem ser
pautados na gestão com participação popular; e ainda (c) os que mantêm as fórmulas
tradicionais de clientelismo e patrimonialismo e ignoram a participação popular.
Para Martins (2007) é necessário saber exatamente por que fazer uma reforma no
Estado. Isso significa dizer que é necessário se definir inicialmente os resultados que se
pretende alcançar com o funcionamento da organização (sendo aqui o Estado) e
posteriormente deverão ser identificados os mecanismos internos a serem mudados. Essa
forma de gestão tem resultado da preocupação mundial com a redução dos desequilíbrios, o
desenvolvimento sustentável e a justiça social (Martins, 2007).
A partir das lacunas deixadas pela reforma do estado brasileiro de 1995, uma segunda
etapa foi proposta no ano de 2000, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso. De
acordo com Silveira (2002), essa reforma do Estado esteve associada com o processo de
radicalização da democracia, incluindo-se a revisão do sistema político; a promoção do
equilíbrio económico e do desenvolvimento; o combate das desigualdades sociais; e a
preservação do meio ambiente.
Finalmente, apresenta-se, na Figura 4, o resumo dos tipos de gestão pública,
desenvolvidos no Brasil.
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Estado
patrimonialista
- Oligárquico

1889 à década de 30

Não havia poder
público, uma minoria
centralizava o poder,
regras, economia, e
tinha domínio
imposto para a
população.

Reforma do
Estado I Instituição da
gestão por
resultados

Estado
democrático Gestão
burocrática

Década de 60 a 80

Década de 30

Padronizada e
centralizadora,
voltada
basicamente ao
crescimento
económico.

Baseada na
solução de
problemas
identificados com
a descentralização
e autonomia.

Reforma do
Estado II Implantação
da gestão por
resultados

Desde 2000

Mudanças de leis e
de normas para
efetivação da gestão
por resultados.

Figura 4 - Evolução do tipo de gestão pública adotada Brasil.
Fonte: Adaptado de Bresser-Pereira (2011).

A gestão pública deve organizar e estabelecer as normas necessárias para garantir
melhor qualidade de vida para os cidadãos. O homem vive do equilíbrio entre fatores do
ambiente, saúde e economia, os quais estão intrinsecamente ligados, sendo necessárias regras
que considerem esta complexidade e que diminuam, como demonstrou Hood (2005), as
responsabilidades de decisão e de análise e eximem o executor. As normas diminuem ainda as
decisões tendenciosas e já contratadas.
Apesar das propostas de reforma na gestão e aquelas que vêm ocorrendo na gestão
brasileira, a gestão pública neste país é ainda ineficiente.
No Brasil, tendo a área da saúde como exemplo, a ineficiência burocrática pode ser
exemplificada pela insuficiente interação entre os serviços básicos e a assistência de alta
complexidade. Pelo princípio da hierarquização do SUS, um indivíduo só pode receber
atendimento de alta complexidade quando encaminhado pelos serviços de baixa e média
complexidade. Essa situação origina, como indicam Zylberstajn et al. (2007), o falecimento
de muitos indivíduos com problemas agravados de saúde, antes de usufruírem do
acompanhamento médico devido.
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A ineficiência da gestão pública no Brasil é uma questão de gestão e não
necessariamente de investimento financeiro. Ainda de acordo com Zylberstajn et al. (2007),
investe-se muito dinheiro para a obtenção de poucos resultados. Para mudar a atual situação,
os autores sugerem uma alteração na gestão das organizações públicas brasileiras,
nomeadamente ao nível da relação do governo com os funcionários, que têm estabilidade e
raramente são cobrados para o cumprimento das metas, à semelhança do que já acontece em
outros países, como Portugal.
2.3. Oestão por resultados e suas bases gerais
2.3.1. O ciclo PDCA
A gestão pública por resultados é um modelo de gestão direcionado para a eficiência e
a eficácia, tendo como fundamento básico o de gerar benefícios para a sociedade. Como é
indicado no documento do Ministério do Planeamento, Orçamento e Gestão brasileiro (2003),
esse modelo apresenta diversas vantagens, destacando-se, nomeadamente, as seguintes:
•

Para os cidadãos propicia uma melhor qualidade de vida.

•

Para o setor produtivo assegura a infraestrutura necessária ao seu funcionamento e
desenvolvimento.

•

Para os servidores públicos oferece melhores condições de trabalho, incluindo
oportunidades de participação e reconhecimento.

•

Para os órgãos públicos, possibilita o resgate da sua legitimidade perante a sociedade,
como a instância responsável pela manutenção do bem estar social e pelo
desenvolvimento autossustentado do país.
O tipo de gestão adotado no Brasil baseia-se na Estratégia da Melhoria Contínua da

Gestão, ou Ciclo da Melhoria Contínua, também conhecido como Ciclo PDCA. Trata-se de
uma ferramenta de qualidade que facilita a tomada de decisões, visando garantir o alcance das
metas necessárias à sobrevivência dos estabelecimentos. Embora simples, representa um
avanço sem limites para o planeamento eficaz (Corrêa, 2007; Oribe, 2009). É um instrumento
efetivo para a procura do aperfeiçoamento e tem como objetivo o controlo dos processos,
podendo ser usado de forma contínua. A sua apresentação encontra-se na Figura 5.
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Figura 5 - Representação esquemática do ciclo PDCA.
Fonte: Deming (1990).

Como observado na Figura 5, o ciclo PDCA é composto por quatro fases, que se
detalham de seguida, tendo por base o documento de Deming (1990).

Primeira Fase: P (Plan = Planear)
Consiste no estabelecimento de um plano de ações e está dividida em duas etapas:
a) Na primeira etapa deve-se definir inicialmente os objetivos, a partir dos quais serão
desenvolvidas estratégias e ações, os quais devem ser claramente quantificáveis
através de metas.
b) A segunda envolve o desenvolvimento dos métodos a serem utilizados para o alcance
dos objetivos traçados.
Destaca-se que os objetivos devem ser traçados baseados na análise da situação atual
do que se pretende abordar.
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Segunda Fase: D (Do = Executar)
Caracteriza-se pela execução do que foi planeado e integra duas etapas:
a) Inicialmente é necessário capacitar colaboradores da organização, para que ocorra a
implementação do que foi planeado;
b) Após a capacitação ocorre a implementação de facto.

Terceira Fase: C (Check = Verificar)
Esta etapa tem por base indicadores, estabelecidos previamente com a finalidade de
verificar se os resultados obtidos na execução estão a ser atingidos conforme o desejável
(planeado). Essa comparação fornece informações relevantes, constituindo aquela diferença
de valores um problema a ser resolvido na próxima etapa.

Quarta Fase: A (Action = Agir)
Consiste em agir no sentido de executar as correções necessárias para evitar a
repetição do problema identificado na fase anterior. Pode corresponder a ações corretivas ou
de melhoria até o alcance do valor planeado.
De acordo com Marshall (2006), a pesquisa da solução para os problemas deve ser
orientada através do reforço da capacitação, para o preenchimento das lacunas de
conhecimento necessário à solução do problema.
A aplicação do Ciclo PDCA para a melhoria da qualidade dos serviços públicos
prestados à população brasileira e a própria reforma do Estado devem ser ambas integradas
num processo da alteração na forma de gestão do país. Esta situação requer mudanças na
legislação, na infraestrutura de recursos humanos e na tecnologia, acompanhada por uma forte
mutação cultural dos servidores públicos e da própria população. Apesar da sua
complexidade, Oliveira & Silva (2013) defendem que a estruturação de um Estado
democrático mais justo é fundamental para todos os países que vivem neste regime
(democrático).
A necessidade de estruturar os mecanismos de democracia e o próprio Estado, para
que a economia política alcance visibilidade em todo o mundo, tem tomado a atenção de
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outros especialistas, nomeadamente de Lijphart (2003). Para o Brasil, foi apenas encontrado o
trabalho de Corrêa (2007), pelo que lhe será dada atenção particular de seguida.
Corrêa (2007) estudou a evolução da implantação da Reforma do Estado de Minas
Gerais, pertencente à região Sudeste do país, que passou de uma gestão burocrática para a
gestão por resultados. Identificou Minas Gerais como um exemplo positivo a replicar em
outros estados brasileiros, inclusive os pertencentes à Amazônia Legal. Para um melhor
avanço na implantação da gestão por resultados, foram determinadas naquele Estado
iniciativas de curto, de médio e de longo prazo, resumidas no quadro seguinte.

Quadro 3 - Reforma do Estado de Minas Gerais

Iniciativas para a Implantação da Gestão por Resultados em Minas Gerais
Curto prazo

Médio e longo prazos

•

Formação do colegiado de gestão governamental e das câmaras
temáticas;

•

Integração das áreas de planeamento, de gestão e de finanças de cada
órgão e entidade;

•
•

Implantação da função de gerente executivo de projetos;

•
•

Desenvolvimento do PMDI;

Formação do comité de governança eletrónica.

Desenvolvimento de instrumentos
Federativa do Brasil, como:

instituídos

−

PPA de Ação Governamental (PPAG);

−

LDO;

−

LOA.

pela

Constituição

Fonte: Adaptado de Corrêa (2007).

O Quadro 3 mostra que as medidas de curto prazo são necessárias para viabilizar o
desenvolvimento do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI), em que se
destaca o enfoque participativo, com a formação do colegiado de gestão governamental, e o
comité de governança eletrónica.
A Figura 6 apresenta o resumo das estratégias de transição de um governo burocrático
para um governo por resultados, desenvolvidas em Minas Gerais. Pela sua análise verifica-se
que o modelo de transição aplicado neste estado utilizou o Ciclo PDCA, tendo por base uma
análise retrospetiva inicial da sua situação de gestão. Foram geradas informações capazes de
eleger cenários exploratórios para aquela região e uma visão de futuro de longo prazo.
Destaca-se, essencialmente, a avaliação e o uso de indicadores como instrumento para a
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gestão por resultados. Ainda na etapa de planeamento foram desenvolvidas orientações e
iniciativas estratégicas.

Figura 6 - Elaboração do PMDI de Minas Gerais, Brasil.
Fonte: Governo do Estado de Minas Gerais (2003).

Da análise do PMDI destaca-se a avaliação dos resultados que, de acordo com Santos
& Cardoso (2001: 7), pode desempenhar um papel decisivo em quatro áreas da gestão
pública:
a) No diagnóstico inicial: a partir do cenário em que se encontra, são definidas as
diretrizes para a formulação do tipo de política pública necessária.
b) No processo decisório: são apresentadas as alternativas de ação, avaliando custos e
benefícios das políticas públicas adotadas, ajudando a identificar o que funciona e o
que não funciona.
c) Durante a implementação: são monitorizados os resultados obtidos ao longo do
processo, permitindo que o gestor “pilote” a política, efetuando os ajustes
necessários, devido a alterações no cenário.
d) No término da política: são avaliados os resultados obtidos, em relação ao que se
esperava inicialmente.
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Corrêa (2007) avaliou positivamente a implantação da reforma administrativa ocorrida
em Minas Gerais. De acordo com o autor, o estado teve a capacidade de estabelecimento de
metas a curto, médio e longo prazos, baseadas num diagnóstico da situação histórica e atual
do estado, e de saber distinguir quais são os produtos e os resultados de sua gestão (outcomes
e outputs), como sugere o ciclo PDCA.
A seleção de políticas prioritárias serve de ponto de partida (inputs) na procura por
resultados. Neste ciclo, a monitorização e a avaliação são de importância vital para a
continuidade da gestão pública por resultados, os quais devem ocorrer por meio de
indicadores de desempenho traçados para cada política pública. Torna-se, por isso,
fundamental que as entidades públicas tomem como base o desenvolvimento e monitorização
de indicadores de desempenho com qualidade e confiáveis, capazes de demonstrar a situação
atual (inputs) e o alcance (ou não) dos resultados esperados (outputs) nas áreas de atuação das
políticas públicas (Linderman et al., 2004).
Segundo Shepherd & Valência (2014), a utilização de indicadores permite criar
padrões e acompanhar a evolução ao longo dos anos de condições específicas de uma
população, especialmente quando estes estão associados, permitindo melhor reconhecer da
complexidade da realidade social. O conhecimento desta complexidade pode ser considerado
como ponto de partida para o planeamento e ponto de chegada para avaliação dos resultados.
2.3.2. A gestão pública por resultados e o foco na identificação do problema
A discussão de que uma organização pública não pode aplicar estratégias de gestão,
devido à impossibilidade de alcançar o mesmo objetivo final que uma empresa privada
(lucro), vem sendo vencida nos modelos de gestão pública atuais. Longo (1996) considera que
o setor público possui características próprias que trazem particularidades para a sua gestão,
quando comparada com a gestão do setor privado essencialmente a três níveis, como se
evidencia no Quadro 4.
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Quadro 4 - Diferenças entre a gestão de empresas públicas e privadas

Empresas públicas

Empresas privadas

Natureza

São
empresas
estatais
produtivas,
organizações sem fins lucrativos, fundações,
autarquias, entre outras, sob administração
direta e indireta.

Apresenta o lucro como foco.

Rotatividade de
gestores
e
colaboradores

São indicações políticas, pelo que a pessoa
que ocupa um cargo de gestão ou de
colaborador pode ser mudada sem qualquer
critério técnico ou periodicidade préestabelecida.
Tal
característica
de
rotatividade pode ocasionar descontinuidade
das estratégias e perda das capacitações e
experiências apreendidas pelo gestor no
cargo anterior.

Baseada em critérios de capacidade técnica
e operativa dos gestores e colaboradores.
A sua autonomia é pautada em leis
trabalhistas (em que se incluem os
ocupantes de cargos de gestão) e leis de
mercado, basicamente.

Autonomia

Autonomia variável para nomear e demitir
pessoal, fixar salários e planos de carreira,
investir, comprar e estabelecer “preços de
serviço”, isto é, tributações do serviço
público, como: taxa de abastecimento de
água, taxa de coleta e tratamento de esgoto e
taxa de iluminação pública.

Autonomia pautada em leis trabalhistas
(em que se incluem os ocupantes de cargos
de gestão) e leis de mercado, basicamente.

Fonte: Adaptado de Longo (1996).

A visão de uma gestão que procura a qualidade na prestação de serviços, o gasto
eficiente de recursos e a satisfação do cliente têm-se afirmado historicamente e a nível
mundial, também pela gestão pública. No Brasil, Oliveira & Silva (2013) destacam que ela
tem sido baseada em conceitos atuais da administração e eficiência e pautada pela
participação democrática da população, apesar de ainda alguns entraves na sua prática.
Quanto ao planeamento para a gestão, os Estados Unidos da América (EUA), na
década de 50, desenvolveram o planeamento de longo prazo que, segundo Costa & Castanhar
(2005), são projeções de lucro (para dez ou mais anos), representadas por uma enorme
quantidade de papel e uma limitada quantidade de pensamento estratégico. Tais planos não
apresentam muita utilidade, ainda de acordo com os autores, pois não permitem antever a
realidade ambiental futura, nem se adequam às organizações de natureza pública, visto que
estas são pautadas pelas necessidades dinâmicas da população, que ocorrem no curto e médio
prazos.
Na metade dos anos 60, foi introduzida, por Igor Ansoff, investigadores do Stanford
Research Institute e consultores da McKinsey Consulting Co., a metodologia do Planeamento
Estratégico sob a forma de propostas estratégicas de ação (Motta, 2013). Essa nova forma de
planear não se limita a cumprir as propostas incluídas nos planos de gestão, mas tem a
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premissa de desenvolver estratégias de ação para avaliar o que está a acontecer no ambiente.
Para isso, são utilizados indicadores críticos com vista a decisão do que fazer. Exemplificando
com a gestão pública em saúde, há-de-se conhecer as principais necessidades de prevenção e
assistência de saúde (ambiente), para criar e monitorizar estratégias de controlo e julgar se
estas têm sido adequadas ou se necessitam de ajustes. A preocupação do planeamento
estratégico não se deve centrar na expectativa do seu êxito ou fracasso, mas deve haver uma
adaptação continua às consequências das estratégias de ação (Motta, 2013).
Requerem-se líderes que dominem as práticas de planear e projetar o futuro. Isto
significa que devem ter a visão do que se espera alcançar com o planeamento (visão de
futuro) e de como se deverá alcançar esse futuro (planear). No entanto, Costa & Castanhar
(2005) lembram que nem sempre esta visão de futuro é clara e concreta como se espera, mas
deve ser vista como um desafio para o gestor procurar qualificações nos exercícios de planear,
de rever e de readaptar os seus planos conforme se configura a nova realidade.
Nesse sentido, tendo o Brasil adotado a gestão moderna (baseada em resultados),
espera-se também que neste país o planeamento seja fundamentado não somente na perspetiva
do gestor público, mas devem ser as necessidades da população (identificação de problemas)
que deverão pautar as tomadas de decisão (estratégias). Daí sim, cabe ao gestor e suas equipas
decidir os caminhos a seguir para solucionar as situações identificadas. Esse é o ponto de
partida desta pesquisa: relacionar as necessidades da população com as ações públicas
planeadas, com vista à sua satisfação, tendo como foco a área da saúde ambiental (Matus,
1994).
A propósito da gestão pública moderna na área da saúde, devem considerar-se as
reflexões realizadas por Rivera (2003) e Nogueira et al. (2013), que caracterizam o setor da
saúde pública como um trabalho não padronizado, complexo, e com intensa distribuição do
poder, o que muitas vezes contrasta com a sua função central de salvar vidas. Estas
características enfatizam a necessidade do gestor público saber conduzir um processo de
planeamento descentralizado, procurando simplificar e discutir a sua complexidade em duas
direções: internamente, com as suas equipas de profissionais; e, externamente, entre estas
equipas e a população que será beneficiada com as estratégias a serem implementadas.
Na verdade, o que se pretende destacar é a importância atribuída pela gestão moderna
na identificação dos problemas de uma população (diagnóstico situacional) como força motriz
do planeamento, como tem sido defendido por diversos autores (Matus, 1994; Costa &
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Castanhar, 2005; Motta, 2013). São, assim, reduzidas as decisões baseadas na opinião do
gestor, contribuindo-se para o aumento da eficiência e eficácia da gestão pública.
Na seção seguinte são explanados alguns instrumentos metodológicos para a
identificação dos problemas de uma população.
2.4. Diagnóstico da situação para o direcionamento do planeamento
O planeamento no setor público tem-se tornado uma estratégia cada vez mais técnica e
menos intuitiva. Segundo Teixeira (2009), o interesse pelo tema cresceu devido à
complexificação do processo de trabalho e pelas mudanças na relação entre o prestador de
serviço (poder público) e o cliente (população), amparados pelas mudanças na legislação que
rege essa relação.
No Brasil, a implantação do SUS é um exemplo dessa situação, através da Lei
8080/19905. Ese sistema rege, entre outros aspetos, a priorização de ações preventivas para a
saúde da população, baseadas no diagnóstico da sua situação atual, o que antes não era uma
exigência legal.
A necessidade de conhecer a realidade local, identificar problemas e elencar
prioridades para que o planeamento seja desenvolvido tem sido sustentada por vários autores.
Deming (1990), por exemplo, propôs o Ciclo PDCA, apresentado no item 2.3, como um dos
métodos de gestão que destacam a análise da situação como etapa inicial do planeamento.
Nos pontos seguintes apresentam-se as propostas e discussões metodológicas de
outros autores, com enfoque na área da gestão pública em saúde, que integram a análise da
situação como o ponto inicial do planeamento. A exposição elaborada não se esgota na
descrição metodológica dos autores citados, mas pretende proporcionar o panorama geral que
fundamenta cada procedimento, a fim de despertar a evolução metodológica na área da gestão
em saúde e a sua adequação ao tema abordado neste estudo.
2.4.1. Alguns métodos de análise da situação na área da saúde utilizados
internacionalmente
O método histórico proposto pelo Centro de Estudos do Desenvolvimento da
Universidade Central da Venezuela (CENDES), denominado CENDES-OPS (OPS, 1965), foi
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

Diário Oficial da União n.o 182, de 19 de setembro de 1990.
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o primeiro direcionado ao planeamento em saúde. Ele procura aproximar-se das condições
reais de saúde através do diagnóstico e baseia-se na teoria ecológica do processo saúdedoença, que inclui variáveis próprias do ambiente físico, biológico e social, além das
exclusivamente sanitárias (Pinto & Gerhardt, 2013).
No método CENDES-OPS, o diagnóstico de saúde está baseado em indicadores que
contemplam características demográficas, epidemiológicas e sociais da população. Considera
ainda que as características socioeconómicas devem ser a base para se compreender o
processo saúde-doença e os riscos eminentes à saúde. É a partir da relação entre aquelas
condições (socioeconómicas e de saúde) que se pode projetar o futuro da população caso não
ocorram intervenções capazes de eliminar ou minimizar os riscos (Teixeira, 2009) e que, de
acordo ainda com Pinto e Gerhardt (2013), se torna bastante positiva para o gestor ter mais
claro o problema e a visão do futuro que almeja para a população.
Apesar das vantagens, o método tem a limitação de desenvolver o diagnóstico da
situação através do uso de indicadores, os quais, muitas vezes, apresentam limitações como
subnotificações6, cujas conjecturas e métodos continuam válidos na atualidade, ainda mais
quando se trata da necessidade de racionalização recursos escassos.

No Brasil, os

pressupostos do método CENDES/OPS influenciam o planeamento na gestão proposta pelo
SUS, especialmente no que tange à programação da oferta de serviços realizada pelos
prestadores públicos e privados de serviço de saúde (Rolim, 2003).
Em 1975, o Centro Panamericado de Planificacion de la Salud (CPPS) propôs a
elaboração do documento Formulación de Políticas de Salud, onde é traduzido e interpretado
o modelo mental sequencial que se considera ser o estilo intelectual que o político utiliza na
formulação de políticas de saúde (CPPS, 1975). Este método inclui a elaboração de uma
Imagem-Objetivo, entendida como “uma situação futura que se deseja construir partindo da
identificação de uma situação presente insatisfatória possível de ser modificada” (CPPS,
1975: 35). A identificação como insatisfatória da situação presente é, por sua vez, realizada
através da análise da situação, também denominada diagnóstico situacional. Comparando-se a
situação atual com aquela que se deseja ter, constrói-se a imagem-objetivo.
Porém, quer o CENDES-OPS quer o CPPS não se preocuparam com a elaboração de
um procedimento metodológico para o diagnóstico situacional.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

As subnotificações consistem na notificação com baixa representatividade de algo estudado (Carvalho & Bierrenbach,
2011). Neste trabalho, refere-se à baixa notificação de doenças relacionadas com o meio ambiente e seus fatores de risco.
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Avanços posteriores permitiram caracterizar as necessidades de ação pública para o
setor da saúde como forma de distinguir os seus determinantes e planear e programar ações
orientadas para a prevenção dos problemas conjeturáveis. Trata-se do enfoque de risco, que se
baseia não somente na identificação de riscos ou necessidades de saúde, como também
procura priorizá-las numa escala capaz de orientar as ações de governo (Felisberto et al.,
2014).
No final da década de 70 e especialmente durante a década de 80, Matus (1993)
propôs que o planeamento de ações públicas fosse baseado no método do Enfoque
Situacional, através do Planeamento Estratégico Situacional (PES). O PES foi idealizado por
Matus (1993; 1994) para a gestão da área da saúde, e constantemente adaptado para a
realidade latino-americana7. No entanto, não se restringe aquela área, mas é também aplicado
à educação e ao planeamento urbano (Merhy, 1995).
O método PES está pautado no conceito de ‘espaço do problema’ e ‘espaço de
governabilidade’. Essas expressões referem-se aos problemas de saúde de uma população e à
competência do governo em agir diante das necessidades identificadas, respetivamente.
Segundo essa metodologia, o governo deve direcionar o planeamento com base nas suas
competências e, quando essas não existem, deve procurar parcerias com outros setores
competentes, incluindo a iniciativa privada (Matus, 1994).
O Quadro 5 apresenta os quatro momentos que envolvem a metodologia PES.

Quadro 5 - Conceitos e processos dos momentos do PES.

EXPLICATIVO
(Conhecer a situação
atual)

- Identificação
- Descrição
- Explicação de
problemas

NORMATIVO
(Situação que se deseja
alcançar)

ESTRATÉGICO
(Propostas e ação de
viabilidade)

-Cenário
- Definição da situaçãoobjetivo
- Análise de coerência

-Tipos de estratégias:
cooperação/conflito
- Análise de viabilidade:
decisão, operação e
permanência

TÁTICOOPERACIONAL
(Formas de execução e
acompanhamento)
- Agenda do dirigente
- Gerência de operações
- Sistema de “prestação de
contas” (monitorização e
avaliação)

Fonte: Vilasbôas (2004).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7

Sob a mesma filosofia inspiradora do PES várias outras adaptações metodológicas têm surgido: o Método Altadir de
Planeamento Popular (MAPP) – é um “resumo” do PES feito por Matus; o Planeamento Estratégico e Democrático (PED)
aplicado por Sato no Governo Cristóvão Buarque em Brasília – DF; e o Planeamento Estratégico Participativo (PEP), a partir
da experiência do Governo do Rio Grande do Sul (Merhy, 1995).
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Como observado no Quadro 5, o momento explicativo inicia o planeamento com o
conhecimento da situação atual, identificando os problemas e as suas causas prováveis, a fim
de fornecer elementos capazes de orientar as análises normativas e estratégicas a serem
propostas. De acordo com Matus (1996), o planeador deve conhecer inicialmente a
interrelação entre os problemas, a partir da qual projetar a realidade com uma visão de síntese
do sistema que os produz. O grau de importância que cada ator social que participa do
processo atribui ao problema, será geralmente diferenciado. Neste momento são realizados o
diagnóstico e a análise situacional.
O momento normativo é referente ao desenvolvimento do plano, com objetivo de
produzir os mecanismos de ação capazes de resolver o problema num contexto de incertezas e
surpresas (Pereira, 2007). Reúne a situação inicial analisada e aquela a que se quer chegar
(situação-objetivo).
No Quadro 5 destaca-se ainda o momento estratégico, no qual a equipa de
planeamento se dedica a delinear estratégias de ação para combater os problemas
identificados, bem como a avaliar a viabilidade de cada uma nos aspetos técnicos e
económicos. Nessa fase, o gestor tem o papel fundamental de intermediar e ponderar cada
estratégia proposta, procurando reduzir conflitos. Também aqui os indicadores de
acompanhamento e avaliação são traçados.
O momento tático-operacional procura detalhar a forma com que as estratégias
propostas serão executadas e acompanhadas. Matus (1994) destaca que a riqueza de detalhes
deste momento do PES pode reduzir a pessoalidade na execução do planeamento, sendo ainda
um instrumento fundamental para a continuidade do plano, quando se considera que na gestão
pública há uma elevada rotatividade de gestores. Este é um aspeto que, muitas vezes, provoca
a mudança de direção das ações públicas. Aqui os indicadores são testados com vistas no
alcance dos objetivos do plano.
Vilasbôas (2004) enfatiza que os momentos de desenvolvimento do PES não são
necessariamente sequenciais, mas sim interdependentes. Por exemplo, o desenvolvimento da
análise situacional pode considerar o momento normativo como base para o momento
explicativo. Isto é, o problema de saúde de uma população pode ter como cerne o não
cumprimento de normas e leis que regem a saúde pública, necessitando-se, dessa forma, de
um conhecimento normativo já na análise da situação de uma população (momento
explicativo).
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Apesar da intenção de Matus (1994) em criar um modelo que auxilie o planeamento,
baseado na identificação dos problemas a serem solucionados, a complexidade do PES
introduziu um rigor metodológico que, para Rivera (2003), chega a excluir o contexto social
dos problemas de saúde, devido à sua objetividade. Isto é, a participação e a opinião popular é
pouco valorizada na identificação do problema e nas estratégias de negociação e cooperação
que visam a sua resolução. Estas funções são assumidas pela equipa de planeamento que
deverá identificar e explicar o problema, assim como discutir as suas soluções.
Também Lima Junior (2003) destaca limitações para essa metodologia, comparando-a
a uma mera ferramenta técnica, por não permitir um planeamento dinâmico, capaz de ser
modificado ou readequado diante de situações imprevistas no início do processo. No entanto,
deve-se ponderar que o PES foi proposto num momento em que a gestão em saúde na
América Latina, e especialmente no Brasil, passava por uma reestruturação devida à
necessidade legal de se desenvolverem planos de gestão incisivos e técnicos.
2.4.2. Abordagem de análise da situação utilizada no brasil
As políticas de saúde devem ser desenvolvidas com base nos principais problemas de
saúde identificados no território. Tais princípios estão descritos na legislação brasileira que
normatiza o SUS8 e nas recomendações provenientes das Conferências de Saúde realizadas
anualmente em cada esfera de governo (Teixeira, 2009).
Para Teixeira (2009), a pesquisa dos problemas de saúde de uma população
corresponde à sua: (a) identificação; (b) priorização e explicação; e (c) descrição dos objetos
de intervenções propostas. O processo de análise dos problemas selecionados é o momento
em que se articulam os olhares multidisciplinares e os saberes específicos de cada instituição,
nas dimensões social, económica, antropológica e ambiental.
A identificação de problemas e necessidades de saúde exige que se caracterize a
população de acordo com variáveis demográficas (sexo, idade), socioeconómicas (renda,
inserção no mercado de trabalho, ocupação, condições de vida...), culturais (grau de instrução,
hábitos, comportamentos...) e políticas (desejos, interesses, problemas, necessidades e
demandas). Esse processo implica a definição do quê (problema), do quando, do onde e,
principalmente, de quem (quais os indivíduos e grupos sociais) e encontra-se afetado pelos
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8

Capítulo Saúde da Constituição Federativa do Brasil de 1988; Lei n. 8080 de 1990; Lei n. 8142 de 1990 (Diário Oficial da
União de 28 de dezembro de 1990) e Pacto da Saúde da Portaria No 399/GM, publicada no Diário Oficial da União de 22 de
fevereiro de 1996. Documentos disponíveis em www.saude.gov.br.
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problemas, fornecendo elementos à definição das políticas e prioridades de ação (Silva,
2005).
Metodologicamente, a identificação e análise dos problemas de saúde da população
podem tomar como referencial os modelos explicativos do processo saúde-doença, na sua
dimensão individual e/ou coletiva. Vale ressaltar que o enfoque da Clínica, ou seja, a simples
identificação de prejuízos na saúde e das doenças é insuficiente para subsidiar a análise dos
problemas de saúde da população, o que exige a incorporação do enfoque epidemiológico e
social.
A partir da identificação dos problemas em cada componente ou “área-problema”,
deve-se procurar informações que permitam a sua caracterização, ou seja, se se trata de
insuficiências, má distribuição ou má utilização (de recursos), inadequação (organizacional)
ou insuficiência de capacidade de gestão (de governo) para se garantir o alcance dos objetivos
pretendidos pela política.
Teixeira (2009), baseado no modelo de Determinantes Sociais da Saúde, proposto por
Dahlgren & Whitehead (1991), e no Diagrama dos componentes de um sistema de saúde de
Klekowsky9 et al. (1984), propõe que a análise situacional seja desenvolvida conforme os
passos descritos no Quadro 6.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9

O diagrama de Klekowsky (1984) especifica os componentes de um sistema de serviços de saúde. Os autores citados têm
utilizado explícita ou implicitamente tal diagrama na identificação das “áreas-problemas” do sistema público de saúde
brasileiro. As adaptações são esforços para combinar alguns componentes na definição dos “modelos” de gestão e de atenção
da saúde.
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Quadro 6 - Etapas da Análise Situacional

PASSO

DESCRIÇÃO

1- Sistematização de um
conjunto de indicadores
demográficos, sociais e
epidemiológicos

Os primeiros incluem a distribuição da população por faixa etária e sexo. Os
restantes conduzem à caracterização das condições de vida da população,
incluindo informações relativas às condições ambientais (acesso ao abastecimento
de água, coleta de lixo e dejetos, esgotamento sanitário, condições das habitações,
acesso a vias de transporte, segurança e lazer) e informações relativas aos sujeitos
que compõem os diversos grupos populacionais.

2- Identificação dos
problemas propriamente
ditos

É necessário que se estabeleça um processo de reflexão e discussão em torno das
informações existentes, aproveitando-se a experiência acumulada dos gestores,
técnicos e profissionais de saúde que atuam nos serviços de saneamento.

3- Processo de seleção de
prioridades

Pode ser realizado com utilização de critérios objetivos de decisão ou com base
em preferências subjetivas dos atores envolvidos.

4- Construção da rede
explicativa dos problemas
priorizados

Deve-se rever o conhecimento existente sobre cada um dos problemas da lista de
problemas, tratando de identificar se, na situação concreta da população em
estudo, se observam os fatores relatados na literatura.

5- Apresentação do
resultado

Pode ser feito numa reunião específica ou num seminário interno da empresa.
Objetiva a transparência do trabalho realizado pela equipa de planeamento,
buscando legitimar os resultados alcançados.

Fonte: Teixeira (2009).

O uso do PES e da sua base na análise situacional voltada para a área da gestão em
saúde não é um tema abordado somente na atualidade. Já nos anos noventa, o Reino Unido e
o Canadá realizaram esforços de planeamento em saúde, com base na participação social, na
pesquisa de determinantes e evidências científicas, segundo grupos populacionais em
situações de risco (Jacobson et al., 1994). Também os países da Europa formularam, em
combinação com a Organização Mundial de Saúde da Europa, o documento Social
Determinants of Health: The Solid Facts definindo determinantes e políticas de ação para o
longo prazo, que orientam os planos nacionais vigentes (WHO, 1998). Países como estes
utilizam, desde então, este enfoque para orientar as suas políticas e planos de saúde.
Contribuições adicionais foram o movimento de qualidade da atenção médica (Donabedian,
1984) e o denominado planeamento local participativo (OPS, 1999), derivado da planificação
de situações para a gestão de projetos.
No Brasil, foi observada uma vasta literatura quanto à prática de uso do PES no setor
privado e público. No entanto, tal literatura tem enfoque nos processos internos das
organizações e políticas também internas, em detrimento de programas e políticas públicas
em estados e municípios. O Quadro 7 apresenta o contributo de alguns desses estudos na
utilização desta metodologia no Brasil.
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Quadro 7 - Aplicação do PES em instituições públicas brasileiras

Fonte

Contributo

Artmann et al.
(1997)

O diagnóstico de situação da organização com intuito de identificar problemas e sua priorização
só ocorreu numa das duas instituições brasileiras estudadas (Centro de Saúde Germano Sinval
Faria e Hospital Raphael de Paula e Souza). Os autores destacaram a complexidade da
metodologia para pessoas que não possuem experiência em análise estratégica.

Barros Filho
et al. (2004)

Avaliaram o PES desenvolvido em dois momentos diferentes na Secretaria de Saneamento do
Recife (Brasil). Concluíram que as práticas de reavaliar periodicamente o PES, reformular seus
diagnósticos e suas prioridades, e procurar atender a novas demandas teve um aspeto bastante
positivo para a instituição, devido especialmente ao desdobramento das estratégias, melhor
reflexão sobre as prioridades da instituição na fomentação de programas e ações de
saneamento, e a adoção do ciclo PDCA como ciclo de continuidade da gestão.

González
(2009)

Avaliou o grau de aplicação do modelo do PES em quatro tipos de unidade relacionados com o
setor da saúde, na cidade de Campo Bom (RS). A metodologia não foi utilizada como única
estratégia para a análise da situação e planeamento, devido à complexidade exigida pelo setor
em serem considerados os riscos nas incidências de morbimortalidade numa população. Foram
também considerados elementos do pensamento estratégico com aporte do método OPS/SPT –
Orientação estratégica da OPS sobre as implicações do Planeamento e a Administração para o
alcance da meta de SPT2000.

Santana
(2011)

Identificou os temas que poderiam ser pesquisados na análise de situação de quatro unidades de
saúde da família no município de Pindamonhangaba (Brasil). Apontou como consequências da
ausência daquela identificação de problemas, a baixa qualidade na assistência sob a ótica do
usuário; o desgaste da equipa e do gerente; excesso de reclamações e divergências entre o que a
equipa quer e o que o usuário considera importante.

Como observado no Quadro 7, o PES é uma metodologia considerada por Artmann et
al. (1997) e González (2009), como complexa. No entanto, em todos os estudos apresentados
no referido quadro, os resultados do uso deste método são úteis e capazes de identificar as
prioridades de ação nas organizações estudadas. González (2009) destacou que o PES pode
também ser utilizado com a OPS/SPT, de forma a minimizar sua complexidade e permitir
uma melhor universalização do seu uso.
2.5. Considerações finais
Algumas metodologias para o auxílio do planeamento em organizações têm sido
apresentadas internacionalmente. Neste capítulo procurou-se expor as suas principais
características, destacando a sua participação na identificação e análise de problemas como
base no planeamento público.
O uso do planeamento estratégico vem sendo consolidado para o setor público, no
entanto, ainda não constitui uma realidade em muitos estados brasileiros. Neste estudo, não se
considera necessariamente este facto como uma limitação para a gestão pública,
especialmente para o setor da saúde, visto que algumas experiências aqui discutidas indicam a
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possibilidade de se adequar o planeamento através da combinação de algumas propostas
metodológicas. Até mesmo a análise situacional pode ter um enfoque sobre outros fatores que
não somente aqueles propostos por Matus (1993; 1994).
É também uma realidade apontada pelos estudos desenvolvidos mundialmente, o facto
do reconhecimento da população a que se presta serviço, das suas características e principais
necessidades constituírem a base para a identificação de problemas e elencar prioridades.
Porém, enquanto esta relação é bastante praticada em países da Europa, no Brasil ainda se
caminha para a formalização desta forma de pensar e agir da gestão pública. As suas
consequências, ao nível da eficiência e eficácia, podem tornar-se desastrosas, através do gasto
de recursos em áreas não prioritárias e originando a insatisfação da população quanto aos
serviços públicos prestados.
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3.1. Introdução
A saúde pública, com ênfase particular na saúde ambiental, enfrenta, atualmente, o
desafio de desenvolver sistemas de vigilância capazes de antecipar, para prevenir e
monitorizar, o comportamento de riscos ambientais na saúde e as consequências dessa relação
de causa e efeito. Uma das estratégias adotadas no Brasil para enfrentar esse desafio, seguindo
as tendências internacionais, é a utilização de indicadores que reflitam a conexão entre o
ambiente e a saúde, tendo presente o entrelaçamento entre os fatores de risco ambiental
(Ministério da Saúde do Brasil, 2011).
De uma forma geral, os sistemas de indicadores têm as funções de subsidiar as
políticas públicas com informações e demonstrar o desempenho ao longo do tempo, formular
e/ou adaptar políticas específicas e monitorizar variáveis espaciais e temporais das ações
públicas (Córvalan et al., 2000a). Por outro lado, é fundamental que os objetivos de um
sistema de indicadores não se restrinjam apenas a atender o interesse do poder público em
desenvolver e avaliar a eficiência e a eficácia das políticas adotadas, mas também ser um
instrumento de cidadania, permitindo o acesso da população a informações sobre os riscos e
qualidade do meio ambiente, qualidade de vida e ainda o acompanhamento das ações públicas
(Borja & Moraes, 2001).
Os indicadores revelam-se, de facto, se corretamente utilizados e interpretados,
instrumentos estratégicos para a análise da saúde ambiental de um país e, quando tratados
estatisticamente, poderão enriquecer e complementar a informação existente, através de
índices, permitindo, por exemplo, a classificação dos objetos em estudo, nomeadamente as
cidades e países, auxiliando a prioritização das ações públicas futuras. Esse é um dos
principais focos deste trabalho.
Neste sentido, pretende-se, no presente capítulo, através de uma consulta bibliográfica,
reunir, na sua parte inicial, informações essenciais sobre os principais riscos ambientais para a
saúde identificados na região Amazónica. De seguida, apresenta-se uma síntese da análise
comparada das várias metodologias baseadas em indicadores, utilizadas pelo poder público e
comunidade científica, para a avaliação dos impactos dos riscos ambientais na saúde pública,
por forma a selecionar-se, justificamente, a abordagem metodológica a utilizar na fase
seguinte deste trabalho.
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3.2. Relação saúde e ambiente: fatores de risco
A discussão sobre a importância do meio para a saúde de uma população não é tema
atual, estando presente inclusive nos escritos hipocráticos. No entanto, essencialmente com o
desgaste do modelo neoliberal de desenvolvimento, baseado na progressão a qualquer preço,
as tensões geradas pela crescente iniquidade socioeconómica e seus efeitos sobre a saúde
foram-se intensificando. Em resposta a estas tensões, o modelo de gestão pública e privada
vem, cada vez mais, atrelando sustentabilidade e desenvolvimento, fatores fundamentais para
a promoção da qualidade de vida (Häni, 2007).
A variável ambiental tem sido solicitada como fundamental para a tomada de decisão.
Isto significa que as alternativas de políticas públicas, particularmente quando voltadas para o
crescimento económico, devem considerar os impactos que causam no ambiente e a forma
com que estes devem ser minimizados e/ou mitigados. É aqui que surge a necessidade do
planeamento de tais políticas públicas considerarem indicadores capazes de acompanhar não
somente o avanço económico de uma localidade, como também os seus reflexos no ambiente
e na qualidade de vida de uma população (Kligerman et al., 2007).
Apesar dessa demanda social para que o ambiente seja considerado no processo de
tomada de decisão, na sociedade atual, a ação antrópica tem-se manifestado de várias formas,
resultando, muitas vezes, em fatores de risco para a saúde das populações, através do aumento
do risco de contração de determinada doença. A urbanização, a falta e/ou ineficiência de
saneamento ambiental, o desmatamento e as queimadas, o uso de agrotóxicos e a
industrialização têm sido apontados, em investigações diversas (Buss & Pellegrini Filho,
2007; Mara et al., 2010; Benachour et al., 2007) como os principais fatores de risco
ambiental.
Na região amazónica, várias práticas de uso da terra geram transformações ambientais
com riscos para a saúde. É o caso da poluição de corpos de água pelo mercúrio dos garimpos;
a contaminação microbiana da água por falta de infraestrutura de saneamento em zonas
urbanas; a fumaça oriunda de queimadas pós-desmatamento, gerando, como indica
Confalonieri (2005), afeções respiratórias; alterações locais dos ciclos hidrológicos; e meios
para a criação de mosquitos.
Torna-se importante referir que, apesar dos fatores de risco ambiental para a saúde
serem importantes para a saúde pública, Pignatti (2004) lembra que estes não são decisivos
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para que uma população fique doente. O estado geral de saúde e a nutrição, o tempo de
exposição e até a predisposição genética influenciam aquela relação. Também Carvalho &
Bierrenbach (2011) citam a componente social como fator fundamental na distribuição das
doenças, tornando ainda mais complexa a análise do processo. Compreender as relações da
saúde humana com o ambiente é indispensável para subsidiar a definição de políticas e
estratégias de diversos setores.
No ponto seguinte abordam-se alguns fatores de risco ambiental para a saúde humana,
com enfoque apenas para a região amazónica. Importa salientar, no entanto, que não se tem a
intenção de esgotar a discussão das formas com que cada fator de risco pode afetar a saúde
humana, visto a complexidade da relação entre homem e ambiente e suas especificidades, tais
como: hábitos e culturas populacionais, condições socioeconómicas, condições imunológicas
individuais, sedentarismo, tabagismo, como já comentado por Carvalho & Bierrenbach
(2011). Pretende-se, apenas, evidenciar a relação (direta ou indireta) que pode existir entre
diversos fatores de ordem ambiental e os parâmetros de saúde humana.
3.2.1. Crescimento urbano
O crescimento urbano é um fenómeno mundial, com velocidade histórica. De acordo
com o documento da WHO (2008) estima-se que a população mundial terá um aumento de
6,7 para 9,2 bilhões, no período de 2007 a 2050, localizando-se cerca de 60% (6,4 bilhões)
nos centros urbanos.
Autores como Cole & Masini (2001) e Jabareen (2006) têm defendido a
impossibilidade de crescimento urbano ilimitado e convergem para uma espécie de “teto
máximo”, baseado no esgotamento dos recursos naturais. De facto, a extrapolação daquele
valor tem originado problemas, como indicam Santos (2004) e Giordano (2004), no meio
físico, revelados pela poluição e mudança nos fluxos de matéria e energia; no meio social,
como o aumento da violência; e nas variáveis económicas, como o aumento da pobreza.
Numa perspetiva de análise mundial, o crescimento urbano tem demonstrado uma
relação direta com as condições de desenvolvimento regional. As regiões mais desenvolvidas
têm crescido de forma mais lenta quando comparadas com as regiões menos desenvolvidas
(UNDES, 2008), como confirmam os dados publicados no documento da UN Habitat (2003).
A ONU (2012) indica que as populações mais pobres, que se instalam precariamente
nas periferias das cidades urbanizadas, usufruem de moradias frágeis e da falta de
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infraestrutura local (falta ou insuficiente acesso aos serviços básicos, como o saneamento),
situando-se, além disso, mais expostas aos diversos contaminantes ambientais típicos do
desenvolvimento, como a poluição atmosférica por produtos químicos.
Mais recentemente, Azeredo et al. (2007) pesquisaram as condições das moradias
(precárias) da população pertencente ao município de Teixeira, em Minas Gerais (Brasil), e
destacaram que em 47% das residências o piso era de cimento e em 13% era de terra batida.
Além disso, 42% das moradias não tinha reboco. Os autores concluíram que as condições de
moradia constituem um importante fator de risco para a saúde, devido às condições de
humidade, presença de mofo e ruído que propiciam a domiciliação de vetores de doenças,
como: a dengue e a doença de chagas. Esses fatores de risco tinham sido já encontrados no
estudo de Wri (1996) em moradias subnormais10, nos EUA.
O crescimento urbano desordenado acarreta problemas comuns à população,
independente da sua condição social. A violência e os acidentes de trânsito são exemplos e
constituem características notórias dos ambientes urbanos. A poluição do ar e o ruído do
trânsito de veículos foram também identificados como problemas comuns ao crescimento
urbano, por Gershon et al. (2006), capazes de afetar a saúde e que não possuem relação direta
com as condições socioeconómicas da população residente.
Apesar dos riscos urbanos serem muitas vezes comuns às diversas classes sociais que
se instalam nas cidades, os efeitos são, notoriamente, acentuados na população de menor
condição económica. Caiaffa et al. (2010) investigaram a influência intraurbana na
mortalidade proporcional por idade11 da população de Belo Horizonte (Brasil) e observaram
que, entre 1996 e 2000, aquele parâmetro apresentou o mesmo perfil, conforme observado na
Figura 7 (a).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10

Moradias subnormais são domicílios localizados em aglomerados urbanos como favelas e similares (Ministério da Saúde
do Brasil, 2011).

11

A mortalidade proporcional por idade é a razão entre a mortalidade por intervalo de idade e a mortalidade geral de uma
população, em determinado período de tempo (Ministério da Saúde do Brasil, 2004a).
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a

b

Figura 7 - (a) Mortalidade proporcional por idade, em Belo Horizonte, entre 1996-2000; (b) Mortalidade proporcional
estratificada pelo IVS das localidades pesquisadas na cidade de Belo Horizonte, em 2000.
Fonte: Caiaffa et al. (2010). (b) mostra que quando inserida a variável urbana – Índice de Vulnerabilidade da Saúde (IVS)12

Estudar os fatores de riscos ambientais urbanos não é tarefa simples, já que estes
riscos não se comportam de forma linear. Cada um deles interage entre si, mas também pode
originar um efeito independente no resultado do processo (Vlahov et al., 2007).
Procurando integralizar o estudo destes fatores de risco, Borja (1997) propõe oito
categorias de análise da Qualidade Ambiental Urbana (QAU): moradia, saneamento,
infraestrutura urbana, serviços urbanos, infraestrutura social e cultural, conforto do ambiente,
paisagem urbana e cidadania. A autora indica que estas categorias deveriam ser avaliadas
através de indicadores selecionados com auxílio de experts.
O que se destaca desta proposta é a consideração não somente de indicadores
objetivos, mas também outros de âmbito subjetivo. Esta componente remete à necessidade de
se incorporar na avaliação a perspetiva de quem vivencia aquela qualidade. Os indicadores
subjetivos sugeridos por Borja (1997) referem-se à: percepção ambiental da população local;
percepção ambiental de informantes-chave (como lideres comunitários e agentes comunitários
de saúde); pesquisa participante; e pesquisa etnográfica.
Verifica-se, assim, que o crescimento urbano está intrinsecamente ligado a vários
outros fatores de risco, tais como as condições de moradia, a poluição do ar, a geração de
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12

calculado a partir de indicadores de saneamento, habitação, educação, renda e sociais/saúde, nas diversas regiões da
cidade, denotam-se variações bastante acentuadas do perfil da mortalidade proporcional observado inicialmente. Verifica-se,
ainda, que nas áreas mais vulneráveis, coincidentes com regiões de extrema pobreza na cidade, é a faixa etária dos jovens
adultos que contribui proporcionalmente com o maior número de óbitos.
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ruído, entre outros. A falta e/ou ineficiência do sistema de saneamento e a frota de veículos
são também riscos urbanos à saúde e serão abordados separadamente neste estudo por se
entender que não são, infelizmente, fatores exclusivos do crescimento urbano, configurandose também noutros ambientes.
3.2.2. Falta e/ou ineficiência de sistema de saneamento
A relação entre saneamento e saúde é relatada desde o ano 2000 a.C., pelas tradições
médicas na Índia que recomendavam formas de purificação da água como medidas de evitar
doenças na população (Heller, 1998). Com a evolução e trajetória da saúde pública, vários
contributos têm demonstrado um reflexo positivo dos sistemas coletivos de saneamento sobre
a saúde. É o caso do trabalho histórico de Fair et al. (1986), no estado de Massachusttes
(EUA), que apresenta uma relação histórica, para o período de 1885 a 1940, entre o
decréscimo da mortalidade por febre tifóide e a diminuição da parcela da população sem
acesso ao abastecimento de água.
Apesar dos esforços desenvolvidos para relacionar os benefícios do saneamento com a
saúde, verificam-se-lhe ainda dificuldades devido, como ponderou Walters-Toews (2001), a
outros fatores periféricos capazes de influenciar a relação, tais como a capacidade
imunológica, fatores genéticos e contacto com o agente patogénico.
Porém, vários contributos têm sido desenvolvidos para o estudo dos efeitos do
saneamento na saúde. Briscoe (1987), em áreas urbanas da França, no século 19, avaliou o
efeito do abastecimento de água e do esgotamento sanitário no curto prazo (nos primeiros
quatro anos) e no longo prazo (após 15 anos da intervenção) na mortalidade local. Os
resultados demonstraram que, após a implantação dos sistemas de saneamento, a intervenção
médica para evitar a mortalidade infantil teve uma redução, no intervalo de 15 anos, de 6,93%
em crianças entre os 0 e 5 anos. O autor constatou que esta situação deveu-se ao menor
número de doenças relacionadas com o saneamento, como diarreias, parasitoses e desnutrição.
O Quadro 8 apresenta alguns contributos mais recentes que procuram relacionar os
benefícios do sistema de saneamento na redução de morbidade por diarreia.
Destaca-se que do estudo de Fontbonne et al. (2001), apresentado no Quadro 8, as
características da casa – tipo de piso; existência de casa-de-banho dentro ou fora de casa;
conexão à rede elétrica e destino do lixo – não mostraram relação significativa com o número
de espécies diferentes de parasitas presentes nas famílias. É importante referir que o estudo
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apresentou enfoque sobre o poliparasitismo e não na presença ou ausência de contaminação
por patogénio, que configura abordagem e interpretação diferentes.
Os resultados de Teixeira & Heller (2005), também citados no Quadro 8, destacaram a
importante associação estatística que o esgotamento sanitário teve com a diarreia em crianças.
A disposição dos esgotos na rua ou no terreno apresentou caráter de risco para a diarreia, com
um odds ratio (O.R)13 de 2,45, e uma redução do risco para 59% quando o esgoto era disposto
em rede coletora.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13

Indicador da força do relacionamento entre os parâmetros, através da probabilidade de um parâmetro influenciar o outro.
Para contributos na área de saúde, mede a relação de causa de determinada doença, havendo relação de causa se O.R > 1,0
(Margotto, 2002).
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Quadro 8 - Relação entre os sistemas de saneamento e a incidência de diarreias.

Fonte

Objetivo do Estudo

Objeto do estudo

Resultado

Gross et al.
(1989)

Identificar a relação
entre a implantação
de
sistemas
de
esgotamento sanitário
e a incidência de
diarreia.

Duas
áreas
de
assentamento
subnormal de Belo
Horizonte,
envolvendo menores
de seis anos.

Redução em 40% da diarreia.

Esrey et al.
(1990)

Identificar a relação
entre o sistema de
saneamento
e
a
redução de diarreia.

144
estudos
científicos realizados
no mundo.

Redução média de 36% na morbilidade por
diarreia, quando implantadas redes coletoras de
esgotos;
Redução de 17% na morbidade por diarreia,
quando implantados sistemas de abastecimento
de água.

Fontbonne
et al.
(2001)

Identificar os fatores
relacionados com o
poliparasitismo
intestinal.

Comunidade indígena
de
Pernambuco,
Brasil.

Aumento do número de espécies patogénicas
existente no organismo com os fatores: casa de
taipa (barro); fonte da água do reservatório
(não potável); e água usada na casa não
tratada.

Brakarz et
al. (2002)

Identificar
os
impactos
na
morbidade
por
diarreia devido a
programas
de
melhorias urbanas.

Comunidades urbanas
no Chile.

Redução de 50% dos riscos de diarreia nas
áreas beneficiadas.

Teixeira e
Heller
(2005)

Identificar os fatores
ambientais
associados com a
diarreia infantil.

655
crianças
residentes em áreas de
assentamento
subnominal em Juiz
de Fora, Brasil.

Fatores identificados: consumo de água de
mina; disposição dos esgotos na rua ou no
terreno; acondicionamento inadequado do lixo;
e presença de moscas;
Redução de 60% da diarreia quando ingerida
água de qualidade adequada.

Victora
(2009)

Discutir o controlo da
mortalidade infantil
por diarreia no Brasil.

Experiências
com
dados oficiais que
demonstrem os casos
de
mortalidade
infantil em escala
temporal.

Redução da mortalidade por diarreia em vários
estados brasileiros, como resultado das
políticas de atenção primária (saneamento e
controlo vacinal) aliadas a políticas verticais
(rehidratação oral).

Asmus et
al. (2012)

Analisar a relação
entre áreas alagáveis
e ocorrências de
casos de doenças
diarreicas.

População residente
em áreas alagáveis do
município
de
Caraguatatuba.

Diarreia em crianças provêm das que habitam:
Entre 2005-2007: áreas de inundação média
(16,7%) e áreas de inundação alta (83,3%).
Entre 2008-2010: áreas de inundação média
(5%) e áreas de alta inundação (95%).

Comparando-se os resultados de relação entre esgotamento sanitário e abastecimento
de água (Quadro 8) pode deter-se que, de uma forma geral, os dois sistemas influenciam de
forma semelhante a redução da incidência de diarreia nas crianças estudadas. Tal facto
demonstra, em linhas gerais, o reconhecimento científico do investimento em esgotamento
sanitário para a saúde pública equivalente ao sistema de abastecimento de água. Todavia, esta
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relação não tem sido considerada pelo poder público brasileiro, cujas ações se têm focado
basicamente no abastecimento de água, em detrimento de investimentos significativos em
esgotamento sanitário.
Trata-se de uma importante lacuna dos programas governamentais do Brasil, em
consonância com os demais países em desenvolvimento, que não encontram consenso no
papel do saneamento na qualidade de vida da população, como observado por Borja &
Moraes (2010: 2): «Nos países centrais, onde as questões básicas de saneamento foram já
superadas há muitas décadas, as ações de saneamento ambiental são tratadas no bojo das
intervenções de infraestrutura das cidades. Nos países ditos em desenvolvimento e nos
subdesenvolvidos, onde os serviços de saneamento ambiental são extremamente deficientes
ou inexistentes, conduzindo à disseminação de enfermidades e óbitos, notadamente entre a
população infantil, as ações de saneamento ambiental deveriam ser encaradas como uma
medida básica de saúde pública. Essa abordagem aproximaria as políticas de saneamento
ambiental às políticas sociais. No entanto, essa concepção não é unânime».
3.2.3. Poluentes gerados pela frota de veículos nos centros urbanos e pelas queimadas
Os poluentes gerados pela frota de veículos e pelas queimadas são apresentadas
conjuntamente, devido à sua natureza e aos efeitos que causam na saúde da população. Tais
efeitos estão relacionados com a incidência e agravamento de doenças respiratórias, as
chamadas Infeções Respiratórias Agudas (IRA).
Contributos epidemiológicos demonstram que a poluição do ar e as doenças
ambientais respiratórias têm apresentado uma correlação direta (Dockery et al., 1993; Pope et
al., 1995; Schwartz & Morris, 1995; Abelsohn et al., 2002). Tal relação é potencializada por
condições climáticas desfavoráveis, pela concentração de poluentes, como os emitidos pelas
frotas de veículos e pelas queimadas, pelo tempo de exposição e pela composição química do
poluente (Gomes, 2002). Os principais poluentes liberados para a atmosfera são o dióxido de
enxofre (SO2), o monóxido de carbono(CO), o dióxido de carbono (CO2) e o óxido de
Nitrogénio (NOx).
No estudo realizado por Lin et al. (1999), com vista à identificação da relação entre as
doenças do foro respiratório em crianças residentes em São Paulo (centro urbano brasileiro
com elevada frota de veículo) e os poluentes ambientais, os resultados mostraram um
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aumento de cerca de 20% no atendimento de emergência de indivíduos com doenças
respiratórias, provenientes de regiões com elevado índice de NOx.
O monóxido de nitrogénio (NO) e o dióxido de nitrogénio (NO2) são os óxidos de
nitrogénio mais importantes na poluição do ar e causam prejuízos importantes na saúde. O
primeiro está presente em baixas concentrações na atmosfera, pelo facto de ser muito reativo
e se oxidar rapidamente a NO2. O segundo, um precursor do smog fotoquímico 14 , é
encontrado no ar externo em regiões urbanas e industriais e, em conjunção com a luz solar e
hidrocarbonetos, resulta na produção de Ozono (O3). A exaustão pelos automóveis é a fonte
mais significativa de NO2, embora as termoelétricas e outras fontes de queima de combustível
fóssil também o emitam (D’Amato et al., 2002).
Os efeitos tóxicos causados pela inalação de NO2 presente no ar afetam
principalmente as crianças e idosos, provocando dificuldades respiratórias e da função
pulmonar. Afeta ainda os asmáticos, por verem aumentada a resposta brônquica à histamina, à
metacolina e aos alergénios (Gomes, 2002).
As IRA são de facto mais graves em crianças até cinco anos de idade, e o agravamento
da doença está relacionada com fatores de desnutrição, tabagismo passivo, escolaridade
materna e densidade de moradores por domicílio, como demonstraram Botelho et al. (2003)
no seu estudo sobre a internação hospitalar de crianças até cinco anos com IRA, na cidade
amazónica de Cuiabá, Brasil. O clima parece afetar também as IRA, pois aqueles autores
demonstraram que, no período seco, houve maior proporção de internação hospitalar por IRA
(9,2%), enquanto no período chuvoso as internações foram de 6,2% das crianças internadas na
cidade de Cuiabá. Neste estudo foi ainda detetado, para o período seco, maior número de
crianças internadas com Infeções das Vias Aéreas Inferiores (IVAI) (18,5% das internações),
enquanto no período chuvoso diminuiram para 11,4%.
Os efeitos causados pela poluição atmosférica na morbidade por doenças respiratórias
em crianças, entre 1999 e 2000, foi estudado por Bakonyi et al. (2004), na cidade de Curitiba,
caracterizada, de acordo com Santos (1996), como um intenso centro urbano brasileiro. As
concentrações médias dos três dias de medição dos poluentes estudados foram 27,17 µg/m3 de
NO2; 63,71 µg/m3 de O3; 90,39 µg/m3 de MP15 e 40,24 µg/m3 de fumaça, sendo o primeiro o
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14

Smog fotoquímico: é uma mistura química de gases na atmosfera que reagem com a luz solar e formam um intenso
nevoeiro (Torres & Martins, 2005).

15

Material particulado são substâncias de poeira, fumaça e todo o tipo de material sólido e líquido que se mantêm suspenso
na atmosfera por causa de seu pequeno tamanho, geralmente com diâmetro de partícula inferior a 100 µm (Rocha, 2008).
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único poluente que não ultrapassou os limites de qualidade do ar estabelecidos no Brasil16.
Naquele estudo observaram-se associações positivas entre os quatro poluentes e as doenças
respiratórias em crianças. Situações idênticas da diversidade de poluentes e da magnitude dos
seus efeitos foram relatadas para outras cidades do Brasil, nomeadamente em São Paulo, por
Lin (1999) e Braga et al. (2001).
É importante lembrar que os resultados de doenças relacionadas com o ambiente, e
que afetam principalmente as crianças, demonstram a gravidade da relação em estudo, mas
não externalizam o prejuízo social dessas doenças nem o sofrimento das crianças e de seus
familiares, não sendo estes suprimidos por qualquer infraestrutura médica.
3.2.4. Fatores de risco associados à prática da agricultura
Desde a década de 90 observa-se, em grande parte do meio rural brasileiro, uma
mudança da agricultura familiar para a agroindústria, com predomínio de monoculturas de
soja, milho e algodão (Graziano et al., 2002). Tal evolução, que se mantem na atualidade, está
fundamentada na política económica adotada no país, orientada para o mercado internacional,
e sustentada pelas novas tecnologias de produção, em especial no estímulo do uso de agentes
químicos para a prevenção e o controlo de pragas (praguecidas), e para o estímulo
(fertilizantes) do crescimento de plantas e frutos (Wolford, 2005).
O uso destes produtos não tem sido identificado somente na agroindústria, mas
segundo Schneider (2003), também a agricultura familiar tem acompanhado a necessidade de
aumento da produtividade, facilitada pelos fertilizantes químicos e pela mecanização.
Como resultado da intensificação da produção agrícola, Dores e Freire (2001)
salientam a vulnerabilidade dos próprios trabalhadores rurais e de toda a população que entra
em contacto com os agrotóxicos utilizados, através da água, solo e ingestão de alimentos
contaminados como corroboram os estudos de Peres et al. (2003), Santos et al. (2003),
Alavanja (2004). e Domingues et al. (2004). Os agrotóxicos não são decompostos no
ambiente e exercem o fenómeno da bioacumulação17, podendo também desta forma chegar ao
homem. Os seus resíduos podem ser veiculados para as águas superficiais por escoamento e
para as águas subterrâneas por lixiviação (Dores & Freire, 2001). Por sua vez, a contaminação
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16

Estabelecidos pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), através da Resolução n.o 3, de 28 de junho de
1990. Diário Oficial da União n.o 162, de 22 de agosto de 1990, seção 1, páginas 15937-15939.

17

Tendência de um agente químico ser acumulado pela biota através de todas as fontes do ambiente, ou seja, através da água
e do alimento (Watras et al., 1998)
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das águas afeta os anfíbios (Peltzer et al., 2006), peixes, crustáceos, moluscos e insetos
(Favero et al., 2005).
Para o caso dos agrotóxicos utilizados na cadeia da soja, Silva et al. (2005) indicam
ser cedo para conhecer o real impacto da exposição dos agricultores e consumidores àqueles
químicos. Principalmente no que concerne ao componente glifosato – herbicida não seletivo
mais utilizado no Brasil, com baixa toxicidade aguda, isto é, que manifesta sinais e sintomas
no curto prazo – são várias as incertezas sobre os seus mecanismos de ação no organismo
humano. Porém, alguns estudos, como os de Hokanson et al. (2007) e de Benachour et al.
(2007), apontam possíveis efeitos tóxicos da exposição crónica ao glifosato na saúde, como as
dermatites, a desregulação do ciclo celular e, principalmente, a disrupção endócrina, o que
pode originar problemas cancerígenos.
No Brasil, várias contribuições têm identificado fatores responsáveis pelas
contaminações por agrotóxicos, em consonância com os estudos internacionais já abordados.
Estes fatores podem ser exemplificados com a pressão que os produtores sofrem por parte da
indústria e do comércio, e, o restrito conhecimento sobre efeitos na saúde e cuidados de
segurança de fácil apropriação por parte do grupo de trabalhadores que os usam. Este quadro
é agravado por aspetos culturais, sociais e económicos de populações específicas, tais como o
analfabetismo, que impede a leitura dos rótulos dos produtos químicos utilizados; a elevada
taxa de desemprego, que corrobora a submissão da população a condições inseguras de
trabalho para a saúde; técnicas de produção rudimentares, sem atualização dos riscos de
contaminação dos agrotóxicos, entre outros (Araújo et al., 2000; Moreira et al., 2002; Soares
et al., 2003).
Para a determinação dos impactos causados pelo uso de agrotóxicos da atividade
agrícola, tem-se utilizado indicadores que vão desde grandes macrodeterminantes (de ordem
estrutural), até outros mais específicos, pontuais, intermediários no processo de determinação
social. Nas áreas rurais do Brasil, verifica-se que as grandes forças motrizes (ou
macrodeterminantes) do processo saúde-doença estão fortemente associadas a políticas
governamentais de incentivo a determinadas cadeias produtivas, como as da cana de açúcar e
da soja (Silva et al., 2005).
O trabalho realizado no município de Magé (Rio de Janeiro, Brasil) avaliou a relação
entre a exposição de 300 agricultores aos agrotóxicos e as suas relações com uma série de
determinantes socioeconómicos (Oliveira-Silva et al., 2001). O sangue dos trabalhadores foi
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analisado, para a determinação do grau de exposição/intoxicação, através da dosagem da
atividade colinesterásica18, e os dados socioeconómicos e de utilização de agrotóxicos, para
cada trabalhador, foram obtidos através da entrevista estruturada. Pela análise de regressão
linear múltipla, aplicada posteriormente, utilizando-se a atividade enzimática como variável
dependente e os indicadores socioeconómicos e de uso de agrotóxicos como variáveis
independentes, os autores traçaram um perfil da exposição aos compostos na região sob
análise e verificaram que aproximadamente 44% da amostra apresentava uma redução
significativa da atividade colinesterásica.
Os resultados obtidos permitiram ainda destacar a importância do nível de
escolaridade sobre a prevalência das intoxicações, pois aproximadamente 70% da amostra
apresentava habilitações literárias mínimas ou nulas. Essa variável foi fortemente
correlacionada com a atividade colinesterásica indicando a influência destes fatores no
processo que determina a exposição/contaminação dos trabalhadores aos agrotóxicos. Para os
demais determinantes estudados (idade, uso de equipamentos de proteção individual, entre
outros), nenhuma correlação significativa foi tão evidente.
Segundo Oliveira-Silva et al. (2001), a interpretação destes resultados fica mais clara
quando levados em consideração dois outros fatores - a ausência de comunicação sobre o
maneio dos agrotóxicos e a não perceção dos riscos pelos trabalhadores rurais. Estas duas
situações atingem de maneira imediata aqueles relacionados diretamente com a cadeia
produtiva, seja vendendo, transportando e pulverizando estes componentes químicos. E
indiretamente aqueles que residem no próprio local de plantação e higienizam as roupas e os
equipamentos de proteção individuais dos trabalhadores, assim como através do
armazenamento desses produtos dentro ou próximo de suas residências (Garcia, 2000; Peres
et al., 2005).
Também Marta-Costa (2010) propôs 52 indicadores para avaliar a sustentabilidade de
sistemas agro-pecuários, organizados por catorze critérios de diagnóstico e estruturados em
oito atributos. Foi considerada a saúde do agricultor e da sua família como parte do indicador
de qualidade de vida, integrando este a dimensão social da avaliação. Destaca-se, naquele
estudo, que os aspetos sociais (e seus indicadores) são ainda fragmentados e pouco
explorados, devido ao seu caráter qualitativo e à sua complexidade. Porém, apesar dessas
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Atividade enzimática inibida por compostos fosforados, cuja função principal é controlar os impulsos nervosos (Cocker,
2002).
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limitações, a consideração de aspetos relativos à saúde do agricultor e da sua família são
fundamentais para a sustentabilidade da agricultura, o que, infelizmente, não é considerado,
algumas vezes, pelo poder público.
O risco resultante da prática de uma agricultura insustentável pode ser sentido por
outros atores sociais, através da manifestação de problemas de saúde. Por exemplo, no estudo
de Marta-Costa e Poeta (2003) sobre os efeitos da atividade agrária no meio ambiente, tendo
como caso específico a região portuguesa de Trás-os-Montes, e dando particular atenção,
entre os vários aspetos expostos, aqueles que se relacionam com a temática sob estudo, foram
identificados alguns efeitos negativos das suiniculturas e boviniculturas intensivas que
representam risco para a saúde pública, não somente dos seus trabalhadores, como também da
população em geral. Salienta-se não só a poluição das águas e dos solos, mas também os
odores e a proliferação de insetos e roedores que consequentemente são manifestadas.
Todavia, apesar da identificação de alguns aspetos negativos da prática de uma
agricultura prejudicial no ambiente, como a poluição e o esgotamento dos recursos naturais,
esta atividade também representa a produção de mais valia ambientais, sendo o seu abandono
o principal impacto ambiental negativo (Marta-Costa & Poeta, 2003). A desertificação
humana nas áreas rurais pode causar consequências graves no ambiente, já que é a presença
do homem e a atividade agrícola tradicional que garante a sua conservação (Moedas, 1999). O
processo de êxodo rural, que se coaduna com outras várias questões, tais como a necessidade
de se proporcionar qualidade de vida também para o homem que permanece no campo (como
estímulo à sua permanência) e os problemas oriundos do estrangulamento dos centros
urbanos, poderá ainda corroborar para o aumento dos problemas de saúde pública. Essa
população tende a ocupar áreas periféricas das cidades, sem estrutura adequada. E, para
aqueles (poucos) que permanecem na área rural resta competir com grandes
empreendimentos, que muitas vezes modificam o ambiente natural negativamente e geram
poluição capaz de afetar a saúde da população rural (Moedas, 1999).
Na Amazónia, o crescimento da agricultura segue o modelo nacional, sendo esta a
região brasileira com maior expansão de fronteira agrícola, especialmente para a produção em
grande escala e prática da monocultura para exportação. O agronegócio na região está
baseado na perda de floresta, na mecanização, no uso de componentes químicos e, como
resultado, no fechamento da fronteira agrícola aos pequenos produtores que se tornam
trabalhadores do agronegócio ou migram para os centros urbanos. Ambas as alternativas
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aumentam a vulnerabilidade da população nativa a doenças, devido ao uso intensivo de
produtos químicos de síntese nas novas formas de agricultura e à fixação desta população em
áreas periféricas e sem infra-estrutura adequada dos centros urbanos (Bernardes, 2005). Esta
situação é confirmada pelos dados estatísticos agropecuários disponíveis (IBGE, 2007a), que
revelam, para 2006, uma proporção superior de casos de intoxicação na classe de pequenos e
médios produtores.
O uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes na agricultura não se restringe ao Brasil
nem à região Amazónica e nem as suas consequências são limitadas a problemas de saúde.
Estes efeitos verificam-se mundialmente e acarretam importantes custos económicos. O
Quadro 9 evidencia, por ordem cronológica, alguns contributos que relacionam os custos das
externalidades negativas do uso de agrotóxicos na saúde.

Quadro 9 - Estudos que relacionam os custos das externalidades negativas do uso de agrotóxicos na saúde.

País

Ano

Custo das externalidades negativas na saúde

EUA

1992

Perda de trabalho devido à intoxicação por agrotóxicos é de US$ 1,76 milhões; tratamento
não hospitalar das intoxicações é de US$ 17 milhões; custos com a recuperação da saúde
pública e do meio ambiente são de US$ 8,1 bilhões/ano.
O custo com a compra de agrotóxicos nos EUA é de US$ 4 bilhões, i.e., por cada US$ 1
gasto na compra de agrotóxicos, US$ 2 são gastos com custos externos.

Vietname

1999

O custo com a recuperação da saúde é cerca de US$ 7 por domicílio durante a safra de
arroz.

África
ocidental

2000

Os custos com a manutenção da saúde equivalem a cerca de US$ 4 por domicílio por safra
na produção de arroz e algodão..

Brasil

2002

Os custos com a saúde do trabalhador representam cerca de 25% dos benefícios do uso
dos agrotóxicos nas culturas do milho e do feijão, em nove municípios do estado de Minas
Gerais.

EUA

2005

O custo com a recuperação da saúde devido a problemas crónicos e agudos é de US$ 1,1
bilhão e a hospitalização e perda de trabalho representam apenas 2,4% e 0,2% desses
custos, respetivamente, sendo 81% referentes ao tratamento de cancros.

Itália

2008

A disponibilidade a pagar para reduzir a zero o número de intoxicações agudas por
agrotóxicos é em média de € 1.286 por domicílio ao ano. Os indivíduos estão dispostos a
tolerar 6 casos de intoxicação adicionais em troca da preservação de uma espécie de
pássaro, por exemplo, ou por uma redução na contaminação no solo e na água de cerca de
1%.

Fonte: Adaptado de Soares (2010); Ajayi et al. (2002).

Ainda na região amazónica, Confalonieri (2005) identificou várias paisagens
amazónicas e correlacionou-as com os seus riscos para a saúde. A agricultura foi classificada
pelo autor como pertencente a uma paisagem antropizada, em que ocorre atividade humana
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com mudança profunda da paisagem natural. Nessa paisagem encontram-se também os
maiores riscos e agravos na saúde, devidos à agricultura, tendo sido identificados por
Confalonieri (2005), os seguintes: malária, transmitida por mosquitos silvestres ou adaptados
ao meio modificado; infeções endémicas em periferias urbanas, transmitidas por vetores
oriundos das florestas próximas; esquistossomose e leishmaniose visceral, devido à moradia
em áreas alagadas ou alagáveis; e intoxicações agudas, pelo contacto com agrotóxicos.
Como pode ser observado, o autor não restringe a análise dos riscos e doenças que
eclodem na Amazónia agrícola ao uso potencial de agrotóxicos, mas faz uma reflexão sobre
as doenças infeciosas e parasitárias que têm, notadamente, uma alta relevância regional, por
três motivos básicos: (a) podem ser consequência dos ecossistemas naturais da região; (b)
podem ser o resultado das dinâmicas de transformação social e ambiental na área rural; ou (c)
podem ser processos tipicamente urbanos, como a ausência de saneamento (Confalonieri,
2005). Estes motivos podem influenciar simultaneamente o surgimento de doenças.
Para além disso, também Rouquayrol & Almeida Filho (2003) detetaram que os
fatores de risco podem-se apresentar simultaneamente. Uma população pode usufruir de
baixos rendimentos, residir numa região urbanizada, industrializada e sem saneamento e,
simultaneamente, alimentar-se deficitariamente, originando uma configuração de máximo
risco, que pode ou não resultar numa doença. Essa presença simultânea de vários fatores de
risco é denominada, pelos autores, de sinergia.
Marta-Costa & Poeta (2003) identificaram também uma sinergia entre os efeitos da
prática da agricultura no ambiente, agregados em três grupos: poluição do ambiente,
esgotamento dos recursos ambientais e agricultura como produtora de mais valias ambientais.
Os autores relatam a dificuldade em tratar esses fatores separadamente, visto que uma prática
agrícola pode apresentar esses efeitos interligados. Assim, pode-se inferir que a prática
agrícola pode causar efeitos simultâneos no ambiente que, por sua vez, pode exercer efeitos
simultâneos na saúde.
Os modelos de sistemas de indicadores de saúde ambiental têm, por isso, a função de
demonstrar o risco ambiental e a sua potencialidade em determinada população ou grupo
populacional específico. Neste seguimento, dedica-se o ponto seguinte (3.3) à apresentação
dos principais modelos de organização de indicadores de saúde ambiental.
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3.2.5. Exploração de minérios e seu beneficiamento na amazónia
Como já abordado no Capítulo 1 deste estudo, a Amazónia brasileira possui uma
riqueza mineral abundante. Os depósitos minerais da região possuem ferro, cobre, alumínio,
manganês, caulim, estanho, ouro e eventualmente gás. Diante desta riqueza natural, a
exploração de minérios tem sido uma das políticas de desenvolvimento do país, desde a
década de 60, no governo militar (Santos et al., 2003), o que é ainda uma realidade atual. Os
dados de IBRAM (2008), mostram que a região detém da reserva total do país 30% do ferro;
80% da bauxita; 50% do caulim; 75% do cobre; 87% do estanho; e 40,5% do ouro.
Os minérios baixita e ouro são aqui selecionados para uma abordagem geral da prática
de exploração e processamento e suas consequências para a saúde, pela representatividade de
exploração na região e potenciais impactos que tem ocasionado no ambiente e saúde pública,
relatados por estudos como os de Pinheiro et al. (2006); Araújo & Belo (2010); e Serra
(2011).

O ouro
A garimpagem do ouro na Amazónia foi registada desde a década de 70, sendo neste
período inicial exclusivamente manual e localizada tradicionalmente nas planícies de
inundação dos cursos de água, nos paleo-aluviões e, mais raramente, em aluviões ativos
(Farias, 2006).
O uso do mercúrio (Hg) tem vindo a acompanhar a extração manual e posteriormente
mecanizada do ouro, sendo depois lançada nos leitos dos rios (especialmente, o rio Madeira e
o Tapajós), o que tem originado o assoreamento de vários trechos desses cursos de água e a
sua contaminação por Hg (Farias, 2006; Santos et al., 2001).
O mercúrio é um metal pesado altamente tóxico e muito perigoso para o ambiente e
saúde humana. Ao chegar aos rios, como historicamente ocorre na Amazónia, este elemento
inorgânico passa pela biotransformação em metilmercúrio e ingressa na cadeia alimentar
(Zachi, 2005).
De acordo com Jung (2004), as mais importantes formas de contaminação pelo metal
podem ser consideradas: i) contacto dérmico acidental com líquido ou sais empregados na
manipulação de componentes eletrónicos; ii) inalação do vapor, por exemplo, em exposição
ocupacional; e iii) ingestão alimentar, através da dieta piscívora.
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A primeira forma de contaminação surge da manipulação do mercúrio para a
separação do ouro. No entanto, a sua absorção dérmica é tipicamente baixa (cerca de 3%),
mas com consequências que podem variar de acordo com a magnitude da exposição (Boyd et
al., 2000), sendo as lesões dermatológicas, especialmente a dermatite de contacto, os efeitos
mais observados. Também Capitani et al. (2009) avaliaram as consequências do contacto com
mercúrio elementar, no estado de São Paulo, tendo-se verificado, para além da dermatite, que
o mercúrio atinge a corrente sanguínea, por absorção através da pele inflamada, com dosagem
de 5,9 µg/L de Hg na urina, 36 horas após início do contacto, e de 19,6µg/L de Hg no sétimo
dia.
Por ser um líquido extremamente volátil, o vapor de Hg é absorvido especialmente por
inalação, com penetração de 75% da dose inalada através da membrana alvéolo-capilar,
comprometendo especialmente o cérebro e o rim (Lima, 2005).
Os primeiros registos dos efeitos toxicológicos do mercúrio na saúde, através da sua
incorporação na cadeia alimentar foram relatados no caso de Minamata, no Japão, por
Matsumoto & Takauchi (1965). Na década de 50, as indústrias químicas japonesas
contaminaram os seus rios com mercúrio, que entrou na cadeia alimentar através dos peixes e
moluscos contaminados, detetando-se, nestes últimos, concentrações de 11 a 40 mg/kg de Hg.
Tais alimentos marítimos foram consumidos por parte da população de Minamata, resultando
no desenvolvimento de problemas neurológicos e no nascimento de crianças com severas
deficiências neurológicas, provenientes de mães contaminadas.
Outros estudos têm sido desenvolvidos, a partir deste caso histórico em Minamata,
com o intuito de melhor compreender os efeitos do metal na saúde e jutisficar leis e políticas
públicas para o seu uso.
Com o objetivo de compreender a relação entre o consumo de peixe e o nível de
Metilmercúrio (MeHg) no cabelo de 246 mulheres grávidas, na ilha de Agean (Grécia),
Gibicar et al. (2006) promoveram um estudo piloto, cujos resultados demonstraram a
existência de uma exposição intrauterina ao Hg. No entanto, os autores não confirmaram o
efeito de fatores interdependentes, como género, hormonas, taxa de hemoglobina e
capacidade de indução das metalotioneínas na contaminação do feto.
Na região sob estudo têm também sido desenvolvidos trabalhos para avaliar a
contaminação por mercúrio. É o caso da pesquisa conduzida por Pinheiro et al. (2000), em
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comunidades ribeirinhas do rio Tapajós, na Amazónia, através da análise toxicológica do
cabelo. O nível de mercúrio encontrado variou entre 2,9 µg/g, para a comunidade de ParanáMirin, e os 6,2-71,5 µg/g para as comunidades de São Luis do Tapajós, Barreiras e Rainha. A
análise desses valores, de acordo com os parâmetros de referência da concentração de
mercúrio perigosos para saúde humana, expostos no Quadro 10, revela que enquanto o nível
mínimo de Hg encontrado na primeira comunidade está de acordo com valores de referência,
os restantes são já considerados muito perigosos para a saúde Os níveis de Hg no cabelo da
população amostrada provoca sintomas com níveis clínicos, o que significa manifestações em
estado avançado19 das consequências do Hg no organismo humano.

Quadro 10 - Indicadores e sintomas em função da concentração de mercúrio.

Consumo diário de mercúrio
µg/kg do indivíduo

µg/indivíduo de 55kg

Teores de Hg no cabelo
(µg/g)

Dose de referência
(EPA1/OMS)

0,3

16,5

4

Máximo permitido
(FAO2/OMS)

0,5

27,5

7

Desenvolvimento anormal
de crianças

0,7-1,5

38,5-82,5

10-20

Sintomas
sub-clínicos

1,5-2,1

82,5-115,5

>20

Sintomas clínicosparestesia (OMS, 1976)

2,4-5,5

132-302,5

>50

Indicador

Fonte: Dorea et al. (2005).
1
EPA = Agência de proteção do Meio Ambiente-EUA.
2
FAO = Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura.

A bauxita e a produção do alumínio primário
A lavra de bauxita no Brasil teve incentivo do Governo Federal a partir de 1979,
através da implantação de estratégias para a sua transformação em alumina e alumínio
primário, na própria região de Trombetas (Pará, Brasil), e da instalação de plantas químicas
para a produção da alumina e a edificação de plantas metalúrgicas para a produção do
alumínio (Monteiro, 2004).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Para melhor compreensão da etapa patogénica de desenvolvimento da doença no homem aconselha-se a consulta de
Rouquayrol & Almeida Filho (2003).
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A bauxita possui 45-60% de óxido de alumínio e é explorada em minas abertas, sendo
necessário o desflorestamento para a sua extração. No Brasil, a maior reserva de baixita
encontra-se nas regiões de floresta tropical da Amazónia. A bauxita é triturada e lavada, e o
resíduo desta lavagem é devolvido à natureza, causando assoreamento de rios e prejuízos
socioconómicos às populações no entorno das áreas de extração, sendo já possível a
identificação de forças motrizes das condições de saúde ambiental daquelas populações.
O Instituto Observatório Social (2008) indica como forças motrizes o descarte de
resíduos da extração da bauxita – cerca de 24 milhões de toneladas – no lago Batata,
localizado nas margens do rio Trombetas (Pará). Essa situação originou já a retirada da
Mineradora Rio do Norte (responsável pela exploração da bauxita), após a pressão das
comunidades locais. No entanto, os prejuízos naquele lago foram em tais proporções que
afetaram as condições socioeconómicas dessas populações, devido a escassez de alimentos, a
perda da castanha do pará e de outros produtos extraídos da floresta. O lago era fonte de
alimentos (especialmente peixe) da população e auxiliava na irrigação de plantações locais e
manutenção do ecossistema (Instituto Observatório Social, 2008).
A baixita é utilizada na produção de alumínio primário, através do beneficiamento
pelo processo Bayer, do qual resulta o óxido de alumínio. Posteriormente, o óxido é enviado
para o processo de redução eletrolítica, originando o alumínio primário, apresentado na forma
líquida. O óxido de alumínio é solidificado em lingotes e tarugos para futura transformação
(Fearnside, 2006), como mostra a Figura 8.
É na etapa de refinação da bauxita (transformação em alumina) que se origina um
resíduo denominado lama vermelha, responsável por dois fatores de risco ambiental,
indicados por Porto (2009):
a) a lama vermelha é um componente altamente alcalino, geralmente reservada em bacias
de contenção e que não passa por tratamento, originando a contaminação do solo, das
águas subterrâneas e superficiais, podendo desta forma atingir o homem;
b) a refinação da alumina resulta na poluição atmosférica, através da liberação de gases
aerossóis cáusticos corrosivos. A queima de óleos com alto teor de enxofre na usina
libera gases ácidos, dióxido de enxofre e trióxido de enxofre, levando à chuva ácida.
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Figura 8 - Processo produtivo de alumínio primário e emissões produzidas.
Fonte: Fearnside (2006).

Para Aquino (2007) e Fearnside (2006), o processo produtivo do alumínio primário,
descrito na Figura 8, origina poluição atmosférica em todas as suas etapas, através da
produção de Material Particulado (MP), Óxido de Enxofre (SOx), Óxido de Nitrogénio (NOx),
Monóxido de Carbono (CO), Dióxido de Carbono (CO2) e outros gases como os
Hidrocarbonetos (HC).
Na etapa de refusão/fundição (Figura 8), o cloro é usado para retirar impurezas do
alumínio, tendo como resultado a produção de poluentes clorados, especialmente o HCl e Cl2,
além de MP. Usepa (1998) destaca, ainda como poluentes gerados pela produção de alumínio
primário, os Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAPs), que são classificados como
poluentes perigosos e provavelmente carcinogênicos.
A produção de gases responsáveis pelo efeito estufa ocorre com a geração do CO2 em
todas as etapas de produção do alumínio primário, e são ainda produzidos, na etapa de
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redução eletrolítica da alumina (Figura 8), os compostos perfuroclorados – Tetrafluorometano
(CF4) e Hexafluoretano (C2F6) (Fearnside, 2006).
A relação destes poluentes com a saúde humana não é uma missão simples, visto que
tal influência depende de fatores, tais como a concentração dos poluentes atmosféricos, da sua
dispersão e do tempo de exposição (Derisio, 2000). No entanto, têm sido registadas algumas
associações entre a poluição atmosférica e a morbidade e mortalidade, especialmente em
crianças e idosos. Saldiva (2004) encontrou uma associação entre as variações de curto prazo
dos poluentes atmosféricos e o incremento na morbidade respiratório em menores de 15 anos
e na mortalidade de idosos, em São Paulo. Os seus resultados demonstraram que para um
incremento de 10 µg/m3 de MP na atmosfera houve um aumento de 1,3% de internações de
crianças até 15 anos e de 1,1% nos óbitos de idosos, ambos devido a doenças respiratórias.
Outros poluentes merecem ainda destaque. O SO2, por exemplo, ao ser absorvido no
nariz, faringe e boca, e ao entrar em contacto com a água transforma-se em ácido sulfúrico.
Ainda que em pequenas concentrações, com o tempo de exposição este ácido lesiona as
células de defesa do trato respiratório, predispondo o homem a doenças do foro respiratório
(Ribeiro & Assunção, 2002).
Para o controlo da poluição atmosférica, a Resolução nº. 436/201120 do Conselho
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) do Brasil estabelece os limites máximos de emissão
de poluentes atmosféricos para fontes fixas instaladas ou com pedido de licença de instalação
anteriores a 02 de janeiro de 2007. Este diploma legislativo indica que a desconsideração de
limites de lançamento de outros poluentes atmosféricos, produzidos pela indústria de
produção de alumínio primário, pode resultar em riscos eminentes para a saúde pública.
O dióxido de nitrogénio, por exemplo, é um poluente que quando inalado transita nos
brônquios e bronquíolos respiratórios, depositando-se posteriormente nos pulmões, lesando
diretamente este órgão pela sua capacidade oxidativa (Ribeiro & Assunção, 2002).
Os HAPs são também produzidos pelas indústrias de transformação de bauxita em
alumínio primário. São poluentes orgânicos persistentes, capazes de realizar transformações
metabólicas no DNA, de forma a produzir compostos mutagénicos e carcinogénicos. São
compostos de rápida absorção que se acumulam no tecido adiposo, rins e fígado (Remião,
2007).
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Diário Oficial da União n.o 245, de 22 de dezembro de 2011.

74

CAPÍTULO 3. FATORES DE RISCO DE SAÚDE AMBIENTAL PARA
A POPULAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

Efeitos adversos prejudiciais na saúde são também oriundos do O3 e CO, produzidos
na extração da bauxita e produção de alumínio primário, relatados nos estudos de Iarc (2006);
WHO (2002); e Salgado (2003).
3.3. Monitorização da saúde ambiental das populações
No âmbito das relações entre a saúde e o ambiente, é importante reconhecer que o
desenvolvimento social e económico interferem também nas dinâmicas ambientais,
contribuindo para a existência de condições ou situações de risco que influenciam o padrão e
os níveis de saúde das populações (Brasil, 2011). Nesse contexto, identificam-se, por
exemplo, áreas precárias com infraestrutura inadequada, em situação de degradação ambiental
(vulnerabilidade ambiental) e de pobreza, que integram a vulnerabilidade social (Sánches &
Bertolozzi, 2007; Ministério da Saúde do Brasil, 2011).
A necessidade de construção de instrumentos que demonstrem as relações entre a
degradação ambiental, as questões socioeconómicas e as condições de saúde das populações
apresenta, pois, uma importância crescente, a fim de subsidiar a formulação de políticas e
ações em saúde ambiental e a definição de estratégias de prevenção e controlo de riscos e de
promoção da saúde, no âmbito do desenvolvimento sustentável (Oliveira & Faria, 2008;
Ministério da Saúde do Brasil, 2011).
Estes instrumentos têm sido organizados de forma a procurar sistematizar as
informações existentes para melhor refletir a realidade de saúde ambiental, qualidade de vida
e sua sustentabilidade. Para isso, vários procedimentos metodológicos têm procurado agrupar
informações nas três classes expostas na Figura 9, que se detalham posteriormente, em que se
opta por trabalhar com os indicadores de forma individualizada ou organizam-se os
indicadores em sistemas estruturados e mais complexos ou, ainda, faz-se uso de índices
sintéticos.
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Metodologias para
avaliação da saúde
ambiental

Indicadores

Modelos de sistemas de
indicadores
(PER, PEIR, FPEEEA)

Índices

Figura 9 - Métodos para a avaliação das condições de saúde ambiental, baseados em indicadores.
Fonte: Elaboração própria.

3.3.1. Os indicadores
O termo “indicador” é originário do latim indicare, que significa descobrir, apontar,
anunciar, estimar. O indicador tem a função básica de comunicar ou informar sobre o
progresso em direção a uma determinada meta. É utilizado como um recurso para deixar mais
percetível uma tendência ou fenómeno não imediatamente detetável por meio dos dados
isolados (Bellen, 2005).
Tem sido aplicado em diversas abordagens. Por exemplo, no contexto da
sustentabilidade é definido, por Deponti et al. (2002), como um instrumento capaz de
mensurar as mudanças ocorridas num sistema e avaliar as suas características de
sustentabilidade. No âmbito social, o indicador é definido, por Januzzi (2002), como um
recurso metodológico, geralmente quantitativo, com significado substantivo, capaz de
informar algo sobre o estado social atual ou sobre uma mudança social ocorrida. O autor
lembra que a função do indicador social é nortear um estudo e/ou política, mas que não deve
ser tomado como uma verdade incontestável do aspeto social que se pretende conhecer ou
avaliar. Já os indicadores relacionados com a saúde ambiental são definidos como “(...) uma
medida que sintetiza, em termos facilmente compreensíveis e relevantes, alguns aspectos da
relação existente entre a saúde e o ambiente (...)” (Ministério da Saúde do Brasil, 2011: 75),
orientando gestores e tomadores de decisão no planeamento e formulação de políticas de
saúde ambiental.
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Independente da área de aplicação pode afirmar-se que a função comum do indicador
é apresentar sinteticamente, e da forma mais próxima da realidade possível, a situação atual
do objeto de estudo (seja ele a sustentabilidade, as características sociais ou ambientais). Este
parâmetro têm vindo a ser constituídos de acordo com o modelo exposto na Figura 10.

Figura 10 - Pirâmide de associação utilizada na formação do indicador.
Fonte: Adaptado de Magalhães Junior (2007).

A Figura 10 mostra que os indicadores são originados através das informações
primárias, coletadas na população estudada. Esses dados são, de uma forma geral, números
absolutos, não tratados, de difícil interpretação. Cabe aos investigadores, recorrendo aos seus
conhecimentos específicos e mais aprofundados sobre os aspetos em estudo, interpretá-los e
transformá-los em dados analisados.
Os dados analisados, colocados na posição mediana da pirâmide, constituem a
primeira camada de indicadores, traduzidos muitas vezes em gráficos e tabelas, para melhor
compreensão já ao nível político. No topo da pirâmide estão os indicadores para o público em
geral, com dados ainda mais condensados que os anteriores. É neste nível de informação,
direcionado para o diálogo com a população, que o indicador é utilizado para o controlo
social.
Apesar da função aparentemente incontestável dos indicadores (Ramos, 1997; Januzzi,
2002; Ministério da Saúde do Brasil, 2011), a sua escolha deve ser ponderada com base em
algumas perguntas, tais como as que são identificadas em seguida, por Forge (1994) e Borja
& Moraes (2003a):
77

CAPÍTULO 3. FATORES DE RISCO DE SAÚDE AMBIENTAL PARA
A POPULAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

!

•

Quais os objetivos dos indicadores? Alertar, definir tendências ou avaliar impactos?

•

Qual o tipo de indicadores? Avaliadores do estado do ambiente, identificadores das
pressões ambientais incidentes ou avaliadores das respostas dadas pelo poder público
e sociedade para a melhoria do meio ambiente?

•

Qual a escala da avaliação? Global, nacional, regional ou local?

•

Quais os usuários das informações? Tomadores de decisão, políticos, economistas,
público em geral ou técnicos?.
Para uma seleção mais ponderada e racional dos indicadores a utilizar, de acordo com

a problemática em questão, Marta-Costa (2010) propõe um conjunto de critérios que utilizou
para a seleção de indicadores de sustentabilidade e que se apresentam no Quadro 11.
Quanto aos indicadores de saúde ambiental, os documentos de Ministério da Saúde do
Brasil (2011) e Hambling et al. (2011) ponderam que estes passem por um processo de
consolidação, em que se discuta profundamente quais devem ser os ideais para a saúde
ambiental, e incentivem o desenvolvimento de estudos de caso no sentido de se conhecer as
fortalezas e limitações deste tipo de indicador. A consolidação de indicadores de saúde
ambiental implica que sejam atestados critérios específicos para o fornecimento de
informação relevante e significativa das condições de saúde ambiental, de uma forma que
atenda aos requisitos dos usuários finais (muitas vezes não especialistas no assunto). Devem,
por isso, ser transparentes, testáveis cientificamente, robustos e sensíveis a variações nas
condições avaliadas e devem utilizar dados coletados rotineiramente (Briggs, 2003).
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Quadro 11 - Critérios para seleção de indicadores de sustentabilidade.

Quanto ao significado deve

Quanto à aplicabilidade deve

Quanto à interpretação deve

xii. Ter mensurabilidade;
i. Ter relação com o
xxv. Ser simples de entender/
desenvolvimento sustentável; xiii. Ser sensível a mudanças no tempo,
interpretar;
ii. Refletir o atributo/ tema/ problema
permitindo repetições de
xxvi. Ser capaz de ser analisado (causas,
que se quer avaliar;
medições;
consequências);
iii. Medir aspetos significativos;
xiv. Ser reproduzido;
xxvii. Ser dirigido ao usuário;
iv. Ser especifico do problema;
xv. Ter objetividade;
xxviii. Ser consciente (deve assentar em
princípios de base claros e nos
v. Distinguir entre causas e efeitos; xvi. Basear-se em informação de
objetivos que se quer alcançar);
confiança;
vi. Ter validade (revelar tradução fiel
xxix. Ser analiticamente saudável
e sintética da preocupação);
xvii. Dispor de bases de dados;
(metodologia de medida
vii. Abranger alguns elementos
xviii. Ser prático, simples, simplificador
determinada e transparente);
essenciais (igualdade social,
de informações e operacional;
xxx.
Ter
participação ampla e
condições ecológicas e situação xix. Ter coerência no tempo e no
representativa
de todos os
económica);
espaço e entre diferentes
segmentos envolvidos na
viii. Descrever vários atributos de
elementos da população;
realidade sob análise;
forma condensada;
xx. Permitir um enfoque integrado,
xxxi. Ter capacidade institucional,
ix. Ser sensível às alterações de estado
relacionando-se com outros
responsabilizando-se pelo
ou tendências que se produzem;
indicadores;
processo de tomada de decisão
x. Ter transparência e clareza;
xxi. Permitir a modelização;
subsequente, providenciando
coleta de dados e apoiando o
xi. Focar-se em aspetos práticos e xxii. Ser adequado ao nível de escala e
processo de avaliação local;
claros.
agregação estudado;
xxxii.
Permitir
a relação com outros
xxiii. Aplicar-se a um amplo intervalo de
indicadores, facilitando a
ecossistemas e de condições
interação entre eles;
socioeconómicas e culturais;
xxxiii. Deve ter a possibilidade de
xxiv. Ter baixos custos de mensuração.
comparação com critérios legais
ou outros padrões/ metas
existentes.
Fonte: Becker (1997); DGA (2000); Marzall (1999); Masera et al. (2000); Deponti et al. (2002) e Galan et al. (2007), citados
em Marta-Costa (2010).

A saúde ambiental começou a ser monitorizada na década de 90, com a tendência
mundial de desenvolvimento sustentável e incentivada pelos encontros internacionais de
discussão das pressões ambientais e suas consequências. Desta forma, os indicadores de saúde
ambiental não contam com uma larga tradição de produção de indicadores e estatísticas
(Magalhães Junior, 2007).
Apesar de recentes, os indicadores de saúde e sustentabilidade ambiental têm sido
foco de estudos que procuram compreender e criar subsidios para a intervenção ambiental,
por forma a beneficiar a saúde e o bem estar do homem (Magalhães Junior, 2007),
corroborando a consolidação dos indicadores já referidos.
Em 1999, Maciel Filho et al. (1999) explicaram que os aspetos maléficos da saúde
ambiental podem ter origem em múltiplas causas ambientais possíveis. O Quadro 12
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exemplifica algumas dessas relações, sendo as situações de exposição – as causas, e as
condições de saúde – os seus efeitos (doenças).

Quadro 12 - Relação de causa e efeito em saúde ambiental.

Situação de exposição
Condições de
saúde

Infeções respiratórias agudas

Poluição do
ar

Poluição da
água ou deficiências na sua
gestão

Poluição
dos
alimentos

•

Doenças diarreicas
Outras infeções

Excreções e
resíduos
domésticos

•

Malária e outras
doenças transmitidas por vetores

Habitação
Insalubre

Mudanças
climáticas
globais

•
•

•

•

•

•

•

•

•

Agravos e
intoxicações

•

•

Condições de
saúde mental

•
•

•

•

•

•
•

Doenças
cardiovasculares

•

Doenças
cancerígenas

•

Doenças cróni-corespiratórias

•

•
•

•
•

Fonte: Maciel Filho et al. (1999).

Para Maciel Filho et al. (1999), as condições ambientais negativas que afetam a saúde
são de origem múltipla, pelo que só podem ser evitadas ou controladas, mediante ações
simultâneas em vários setores do conhecimento público. No Quadro 12 foram incluídas as
doenças cardiovasculares e as condições de saúde mental para demonstrar a visão abrangente
dos investigadores sobre a relação do homem com o meio. No entanto, segundo os autores, a
medição dessa relação através de indicadores é limitada pela dificuldade em identificar o grau
de influência do ambiente quando comparado com outros fatores, como a genética. Esta
situação foi confirmada também por Freiria (2002), quando da avaliação da qualidade dos
sistemas urbanos de saneamento, num estudo de caso no município de São José dos Pinhais
(Paraná, Brasil), através do uso de 76 indicadores de âmbito económico, social e de saúde
pública, hierarquizados em primários, secundários e gerais, com base na visão sistémica do
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saneamento. Apesar da demonstração da qualidade dos sistemas de saneamento do município
estudado, o autor detetou limitações no modelo utilizado de associação de indicadores
decorrentes da dificuldade na obtenção de dados, devida à ineficiência dos sistemas de
informação municipais e à ausência de registo de dados de saneamento pela prefeitura.
Para a Amazónia Legal foram identificados 36 indicadores, por Freitas & Giatti
(2009), para a avaliação da sustentabilidade ambiental e de saúde, que se discriminam no
Quadro 13.
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Quadro 13 - Indicadores de sustentabilidade ambiental e de saúde na Amazónia Legal.

Natureza

Indicador

Sóciodemográficos
(12)

PIB;
PIB per capita;
População economicamente ativa (PEA) ocupada (%);
Emprego formal21 (%);
Taxa de desemprego (%);
Taxa de pobreza (%);
Razão de renda22;
População Total;
Taxa de crescimento populacional (%);
Taxa de urbanização;
População que vive nas capitais dos estados;
Área urbanizada em relação à total.

Ambientais e
de saúde
(24)

Ocorrência de alterações ambientais que afetam as condições de vida da população (%);
Ocorrência de poluição do ar (%);
Ocorrência de poluição do recurso água (%);
Ocorrência de assoreamento em algum corpo de água (%);
Ocorrência de contaminação do solo (%);
Prejuízo na atividade agrícola decorrente de problemas ambientais (%);
Prejuízo na atividade pecuária decorrente de problemas ambientais (%);
Ocorrência de alteração prejudicial à paisagem (%);
Ocorrência de degradação de área legalmente protegida (%);
Desflorestamento bruto em km2 entre duas datas;
Queimadas e incêndios florestais entre duas datas;
Fertilizantes (kg/ha) entregues ao consumidor final e utilização por unidade de área;
Utilização de agrotóxicos e afins (kg/ha) por unidade de área;
Lixo coletado com destinação final inadequada (%);
Distritos sem tratamento de esgoto sanitário (%)
Domicílios sem condições simultâneas de abastecimento de água por rede geral, esgotamento
sanitário por rede geral e lixo coletado diretamente (%);
Distritos com captação de água superficial poluída ou contaminada (%);
Municípios que sofreram inundações ou enchentes nos últimos anos (%);
Áreas identificadas pela vigilância em saúde ambiental de populações expostas a solo
contaminado ou suspeita de contaminação.
Internações por Doença Diarreica Aguda (DDA) em menores de 5 anos;
Internações por Infeção Respiratória Aguda (IRA) em menores de 5 anos;
Internações por Doença Relacionada ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI);
Mortalidade proporcional por DDA em menores de 5 anos (%);
Mortalidade proporcional por IRA em menores de 5 anos (%).

Fonte: Adaptado de Freitas & Giatti (2009).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21

Emprego Formal: empregados de 10 anos ou mais de idade com carteira militares/funcionários públicos estatutários
(Ministério da Saúde do Brasil, 2010b).

22

Número de vezes que a renda agregada do quinto superior da distribuição da renda (20% mais ricos) é maior do que a
renda do quinto inferior (20% mais pobres) na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado
(Ministério da Saúde do Brasil, 2010b).

82

CAPÍTULO 3. FATORES DE RISCO DE SAÚDE AMBIENTAL PARA
A POPULAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO E MONITORIZAÇÃO

Da análise do Quadro 13 observa-se que os autores consideraram indicadores de duas
naturezas distintas: sócio-demográficos e ambientais e de saúde. Os principais fatores de risco
adotados foram a agricultura, através do uso de fertilizantes e pesticidas; o desflorestamento
por queimadas ou extração; e a ineficiência do saneamento por sistemas de abastecimento de
água, esgoto e resíduos sólidos.
Os aspetos conceituais e metodológicos de indicadores capazes de avaliar a QAU têm
vindo a ser discutidos por Borja & Moraes (2010), cujas principais variáveis identificadas
para a temática encontram-se no Quadro 14. A sua observação permite destacar a natureza
diversificada dos indicadores, que abrange vários setores, justificada pelos autores com a
necessidade do pesquisador (e a população em geral) compreender a complexidade
estabelecida na relação entre o homem e o seu meio urbano, resultando, algumas vezes, em
agravos na saúde.

Quadro 14 - Natureza e variáveis de indicadores de QAU.

Natureza

Variáveis

Moradia

Conforto e segurança construtiva, acesso à propriedade/posse da Terra, localização e
higiene.

Saneamento

Abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana.

Infraestrutura
urbana

Energia elétrica, iluminação e sistema viário (mobilidade e acesso).

Serviços
urbanos

Abastecimento comercial, comunicação e transporte público.

Infraestrutura
social e cultural

Saúde, educação e lazer/cultura.

Conforto do
ambiente

Conforto acústico, térmico e visual e qualidade do ar.

Paisagem
urbana

Espaços públicos, património histórico/artístico, património construído e áreas verdes,
arborização, elementos e atributos naturais e comunicação visual.

Cidadania

Segurança pública, justiça e informação, acesso e participação na gestão pública e
organização popular.

Fonte: Borja & Moraes (2010).

Borja & Moraes (2010) desenvolveram um estudo de caso em cinco comunidades
urbanas de Salvador, a fim de julgar a conveniência da natureza proposta para os indicadores
de QVU. Foram utilizados dados primários, desenvolvidas entrevistas e reuniões com grupos
focais, nomeadamente grupos de mães e agentes comunitários de saúde. A natureza proposta
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para os indicadores de avaliação da QVU mostrou-se pertinente pela população para a
aplicação nas áreas de estudo e os resultados obtidos enfatizam a sistematização de
indicadores como um esforço recente, ainda em fase de consolidação. A exemplo de outros
autores (Corvalán et al., 2000b; Carneiro et al., 2006; Freitas et al., 2007), Borja & Moraes
(2010) destacam que a relação entre o homem e o meio é multifacetada e, portanto, qualquer
tentativa de explicar tal relação terá limitações.
A tendência para a sistematização dos indicadores por forma a facilitar a interpretação
da relação entre a causa ambiental capaz de originar efeitos negativos na saúde do homem,
discutida anteriormente, foi a base para a proposição de modelos de sistemas estruturados de
indicadores de saúde ambiental, que se abordam no subponto seguinte.
3.3.2. Modelos de sistemas de indicadores
Com objetivo de reconhecer a relação de causa e efeito na saúde ambiental, de forma
organizada e com capacidade de abranger a complexidade do tema, teem sido propostos
vários modelos de sistemas de indicadores de saúde ambiental. De acordo com o documento
do Environment Canada (2002), esses modelos devem obedecer a alguns critérios básicos,
nomeadamente partirem de uma identificação clara dos seus conceitos e propósitos, por forma
a garantir abrangência de todos os conceitos-chave do tema e inclusão de ligações lógicas, e
serem flexivéis, para que a análise do problema em questão possa ser realizada em qualquer
fase ou componente do modelo. A definição de uma estrutura equilibrada para incluir de
forma semelhante quer temas ambientais quer relativos à saúde e o uso de uma metodologia
viável para o desenvolvimento de indicadores adequados foram também identificados,
naquele documento, como aspetos essenciais a incluir na definição deste tipo de modelos.
Mais recentemente, Hambling et al. (2011), através de uma intensa revisão de
literatura, procuraram identificar o modelo mais adequado para o desenvolvimento de
indicadores de saúde ambiental, com enfoque nas mudanças climáticas. Partiram de nove
modelos e submeteram-nos aos oito critérios identificados no Quadro 15.
Os critérios adotados foram considerados por Hambling et al. (2011) como aqueles
que podem demonstrar se os modelos estudados são capazes de medir e monitorizar os
impactos das mudanças climáticas sobre a saúde humana. Entre estes destaca-se a necessidade
do modelo incluir vários pontos de entrada para ações e intervenções, o que significa, segundo
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os autores, a possibilidade do poder público identificar se a política a ser aplicada deve ser a
nível local, regional ou nacional.

Quadro 15 - Atributos de modelos de sistemas de indicadores em saúde ambiental.

Atributos de um modelo
de sistema de
indicadores

PES

FER

FPEIR

FD

AEM

FPEEEA

MEEM

AIS

AISAI

Projetado para
indicadores

S

S

S

N

N

S

S

N

S

Inclui componentes de
saúde e ambiente

N

N

S

S

S

S

S

S

S

Utiliza a abordagem de
cadeia causal

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Descreve fatores causais
em detalhes

N

N

S

N

N

S

N

S

S

Explicitamente inclui via
de exposição

N

N

N

S

N

S

S

S

S

Explicitamente inclui
ações / intervenções

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Explicitamente inclui
vários pontos de entrada
para as ações /
intervenções

N

N

S

S

S

S

S

S

N

Pode ser adaptado para
medir e monitorizar os
impactos das mudanças
climáticas sobre a saúde
humana

N

N

N

S

N

S

S

N

S

Fonte: Hambling et al. (2011).
PES: Pressão-Estado-Resposta; FER: Força Motriz-Estado-Resposta; FPEIR: Força Motriz-Pressão-Estado-ImpactoResposta; FD: Fardo da Doença; AEM: Avaliação do Ecossistema no Milénio; FPEEEA: Força Motriz-Pressão-EstadoExposição-Efeito-Ação; MEEM: Múltiplo Efeito-Exposição Multipla; AIS: Avaliação do Impacto na Saúde; AISAI:
Avaliação do Impacto na Saúde Ambiental Integrada; S: Sim; N: Não.

Quanto aos modelos de sistemas de indicadores de saúde ambiental selecionados por
Hambling et al. (2011), o MEEM, AIS e AISAI são específicos para a avaliação dos impactos
das mudanças climáticas na saúde (Fussel & Klein., 2004; Briggs, 2003; Nelson, 2003); o
modelo AEM concentra a sua avaliação nos ecossistemas e não nos seus fatores de risco
(fatores causais) nem nas suas consequências na saúde (MEA, 2005); e os modelos PES, FER,
FPEIR consideram-se uma evolução científica em direção ao FPEEEA (Hambling et al.
2011).
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Aos modelos PER, elaborado pela Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD), em 1993; PEIR, sugerido pelo PNUMA (2000); e FPEEEA, proposto
pela Organização Mundial de Saúde (OMS, 2004), é atribuída maior atenção, na exposição
sintetizada que se segue, por permitirem avaliar a relação de causa e efeito na saúde ambiental
e integrarem a evolução histórica destes modelos confluída no FPEEEA, como observaram
Hambling et al. (2011), constituindo este último, o modelo utilizado no presente estudo.
3.3.2.1. Modelo Pressão – Estado – Resposta (PER)
O modelo PER é considerado uma das primeiras experiências de construção de
indicadores ambientais e foi desenvolvido pela OECD, em 1993, tendo por base um trabalho
do governo do Canadá. Aceito e adotado internacionalmente, o modelo PER (Figura 11)
auxilia os tomadores de decisão e o público em geral na compreensão das relações entre os
problemas ambientais e as condições socioeconómicas e culturais de uma população
(Ministério da Saúde do Brasil, 2011; Lira & Cândido, 2008).
De acordo com este modelo, os indicadores de pressão subdividem-se para as pressões
diretas e indiretas. As primeiras representam o uso de recursos naturais, os padrões de
consumo, a geração de resíduos e a poluição. São exemplos as emissões de poluentes
provenientes de fábricas e dos veículos automotores (Martinez, 2005). As pressões indiretas
correspondem às atividades humanas relativas à geração de energia, transportes e atividades
industriais e agropecuárias (PNUMA, 2000).
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Figura 11 - Modelo PER.
Fonte: PNUMA (2000).

As pressões alteram o estado do meio ambiente, refletindo-se na qualidade ambiental e
na qualidade e quantidade dos recursos naturais – ar, água, solo e biodiversidade (PNUMA,
2000). Nesse sentido, o ‘estado’ representa as condições ambientais em termos quantitativos e
qualitativos, sendo o índice de qualidade do ar exemplo de um ‘indicador de estado’ (Bellen,
2005).
Os indicadores de resposta, de acordo com Lira e Cândido (2008), compreendem as
ações da sociedade e do poder público que a representa, às condições de saúde ambiental
detetadas, com o desenvolvimento de políticas ambientais, económicas e setoriais, com o fim
de mitigar ou prevenir os efeitos negativos da ação do homem sobre o ambiente. A
fiscalização e o controlo de emissões de poluentes, advindos de fábricas e automóveis, podem
ser citados como exemplo de indicadores de resposta (Bellen, 2005).
O modelo PER, de acordo com Bass & Dalal-Clayton (2012) é o primeiro trabalho
sobre sistemas de indicadores de saúde ambiental, focado no 'estado' do meio, e que
monitoriza as mudanças físicas no ambiente natural. Esta abordagem fornece informações de
que algo está errado, mas não justifica o porquê da situação, limitando-se à priorização de
políticas de controlo.
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3.3.2.2. Modelo Pressão – Estado – Impacto – Resposta (PEIR)
Como variante do modelo PER, o PNUMA utiliza o modelo PEIR, que inclui a
componente ‘impacto’ representando o resultado (positivo ou negativo) do ‘estado’ do meio
ambiente.

Este ‘impacto’ é sobre o ponto de vista ambiental (ecossistemas), humano

(qualidade de vida humana) e económico (economia urbana local) (PNUMA, 2000; Tayra &
Ribeiro, 2006). O indicador de incidência de doenças respiratórias associadas à poluição do ar
pode ser citado como indicador de impacto (Bellen, 2005). Porém, o Ministério da Saúde do
Brasil (2011) ressalta que estas variáveis de pressão, estado, impacto e resultado são
interdependentes e que a alteração de uma componente do modelo poderá fomentar alterações
noutra componente, conforme as pressões exercidas sobre a primeira.
A abordagem PEIR permite projetar cenários futuros das consequências potenciais das
ações do homem sobre o meio, contribuindo, dessa forma, para o planeamento de estratégias
de solução dos problemas ambientais (PNUMA, 2000).
O modelo PEIR tem sido utilizado pelo PNUMA na elaboração da série Global
Environment Outlook (GEO), iniciado em 1995. Este projeto tem como foco a avaliação do
ambiente e a identificação de mudanças, na perspetiva da sustentabilidade (PNUMA, 2004).
Na América Latina e no Caribe, o projeto tomou a denominação de GEO Cidades, pois
analisa a ação do desenvolvimento urbano sobre o ambiente. Ele foi também aplicado
nalgumas cidades brasileiras, como o Rio de Janeiro, Manaus e São Paulo (PNUMA, 2004).
Nesta última cidade, o projeto GEO Cidades utilizou os catorze indicadores enumerados no
Quadro 16, para o ano de 2004, organizados através do modelo PEIR.
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Quadro 16 - Indicadores de PEIR utilizados na cidade de São Paulo, em 2004.

PRESSÃO
Evolução histórica da urbanização.
Descrição da estrutura político-administrativa local.
Análise dos factores socioeconómicos locais.
ESTADO
Ecossistema local
Análise dos recursos do meio ambiente:
- Qualidade do ar e clima local;
- Disponibilidade e qualidade da água;
- Uso e qualidade do solo;
- Biodiversidade e áreas verdes;
- Qualidade de vida e ambiente construído;
- Problemas ambientais e temas emergentes.
IMPACTO
Impacto sobre os ecossistemas.
Impacto sobre a saúde e a qualidade de vida humana.
Impacto na economia urbana.
Impacto sobre o meio ambiente construído (vulnerabilidade urbana).
Impacto no plano político-administrativo.
Vulnerabilidade a desastres naturais e tecnológicos.
RESPOSTA
Identificação dos principais atores relacionados ao meio ambiente urbano.
Estruturas e funcionamento da gestão urbano-ambiental.
Implementação de políticas ambientais e instrumentos:
- Político-administrativos.
- Económicos.
- Tecnológicos.
- Intervenção física.
- Sócio-culturais, educacionais e de comunicação pública.
Fonte: Prefeitura Municipal de São Paulo (2004).

Os indicadores de pressão abordam basicamente os fatores de urbanização, políticos e
de gestão pública. Os indicadores de estado procuram fazer um apanhado sobre as condições
dos ecossistemas existentes na cidade de São Paulo e os seus recursos ambientais. Também se
observa, no Quadro 15, que não foram considerados indicadores políticos e de gestão,
interrompendo-se a cadeia de PEIR. Os impactos analisados, devido às pressões e estado do
ambiente, foram representados por indicadores bastante abrangentes, assim como os
indicadores de resposta, os quais não focalizam fatores de risco específicos, tais como: a
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cadeia de causa e efeito da industrialização, urbanização, saneamento, agricultura, entre
outros.
Apesar da limitação dos indicadores de impacto selecionados pela Prefeitura
Municipal de São Paulo (2004), o modelo adotado pode ser citado como um exemplo positivo
de aplicação do modelo PEIR, conforme avaliam Tayra & Ribeiro (2006), na medida em que
corrobora com o desenvolvimento de ações públicas específicas para o tema ambiental, sem a
pretensão de avaliar mais profundamente a cadeia de causa e efeito do fenómeno.
Aliás, a falta de detalhe da relação de causa e efeito nos modelos PER e PEIR
constitui uma limitação fundamental e que esteve na origem do desenvolvimento do
FPEEEA, considerado mais completo e capaz de melhor conduzir as interpretações desta
relação (Carneiro et al., 2006), como se poderá confirmar de seguida.
3.3.2.3. Modelo Força Motriz – Pressão – Estado – Exposição – Efeito – Ações
(FPEEEA)
A OMS, em parceria com o PNUMA e a Agência de Proteção Ambiental dos Estados
Unidos (USEPA), propôs o modelo concetual de organização de indicadores de saúde
ambiental denominado FPEEEA, com o objetivo de mensurar e monitorizar os efeitos na
saúde decorrentes de mudanças sociais, económicas e ambientais. A sua estrutura concetual
amplia as dimensões abordadas pelos modelos precedentes (PER e PEIR), acrescentando as
componentes ‘forças motrizes’, ‘exposição’ e ‘efeitos’ (Ministério da Saúde do Brasil, 2011),
conforme exposto na Figura 12.
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Figura 12 - Modelo FPEEEA.
Fonte: adaptado de Carneiro et al. (2000).

O modelo FPEEEA explica como as forças motrizes, que representam as componentes
de macropolíticas relacionadas com o processo de desenvolvimento e organização política e
cultural da sociedade, geram pressões que alteram o estado (ou situação) do ambiente, a partir
da deterioração ou contaminação dos recursos naturais, e expõem a população a riscos
ambientais, resultando em efeitos diretos e indiretos sobre a saúde humana. As ações
propostas podem ser desenvolvidas em diferentes níveis de gestão, desde forças motrizes até
efeitos (Maciel Filho et al., 1999; Ministério da Saúde do Brasil, 2011). A Figura 13
apresenta as etapas e interrelações do modelo FPEEEA.
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Figura 13 - Níveis de avaliação da saúde ambiental de acordo com o modelo FPEEEA.
Fonte: Borja (2010).

Descrevem-se, se seguida, os componentes do modelo FPEEEA, baseados nos
documentos de Maciel Filho et al. (1999) e do Ministério da Saúde do Brasil (Brasil, 2011).

FORÇAS MOTRIZES
As forças motrizes compreendem os fatores em escala ampla e macro que influenciam
os processos ambientais que produzem efeitos sobre a saúde. Estabelecem vínculos fracos e
indiretos entre os riscos ambientais e os impactos reais sobre a saúde humana. O
desenvolvimento económico (PIB per capita), o crescimento populacional (taxa de
crescimento populacional) e a concentração da população em determinadas áreas (taxa de
urbanização) são os indicadores de força motriz mais utilizados (Maciel Filho et al., 1999;
Brasil, 2011).

PRESSÕES
As pressões sobre o ambiente resultam dos estímulos (positivos ou negativos)
recebidos neste ambiente. São geradas pelas atividades económicas, tais como a produção de
energia, a indústria e os transportes. A ausência de tratamento de esgoto, a frota de veículos e
o consumo de energia (combustíveis fósseis e hidro-elétricas) podem ser citados como
indicadores de pressão capazes de modificar a situação do ambiente e podem gerar efeitos
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adversos sobre a saúde humana (Maciel Filho et al. 1999; Ministério da Saúde do Brasil,
2011).
ESTADO
Como resultado das pressões, o estado do meio é alterado, o que pode representar uma
elevação dos riscos ambientais e, consequentemente, dos efeitos negativos sobre a saúde. O
agravamento de enchentes e secas, o aumento da concentração de poluentes atmosféricos, a
contaminação da água para consumo humano e os domicílios com saneamento inadequado
são alterações do estado do ambiente que podem estar associadas a riscos para a saúde
(Maciel Filho et al., 1999; Ministério da Saúde do Brasil, 2011).

EXPOSIÇÃO
A exposição medeia a interrelação das condições de saúde da população alteradas
pelas mudanças na situação ambiental resultantes das pressões e forças motrizes.
É considerada condição essencial para que a saúde individual ou coletiva seja afetada
pelas causas adversas do ambiente, sendo determinada por fatores como local (residência,
trabalho, lazer), duração (segundos, dias, meses, anos e décadas) e vias de exposição (ingestão
de alimentos e água, contacto dérmico e inalação). Esses fatores apresentam vínculos fortes e
diretos entre a situação ambiental e os riscos para a saúde humana. A população residente em
domicílios subnormais e a percentagem de pessoas que vivem em domicílios sem água
canalizada e/ou tratada são exemplos de indicadores de exposição (Maciel Filho et al., 1999;
Ministério da Saúde do Brasil, 2011).

EFEITOS
Os efeitos das características ambientais sobre a saúde dependem de fatores como as
características físicas do ambiente, a duração da exposição ao risco, a via de exposição, a
suscetibilidade individual e a vulnerabilidade socioambiental (PNUMA, 2000). Ou seja, os
efeitos e sua intensidade podem variar em função do tipo de risco ambiental; magnitude e
intensidade da exposição ambiental a que o indivíduo se submete; da situação de saúde da
pessoa, idade e formação genética, fatores individuais que podem aumentar a suscetibilidade
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de adquirir determinada doença cujo ambiente está propício a transmitir (Maciel Filho et al.,
1999).
Tais efeitos são representados não apenas pelo conjunto de doenças e óbitos, mas
também pelas condições de bem-estar das populações. Os indicadores de efeito mais
utilizados compreendem as taxas de morbidade e mortalidade da população, relacionadas, por
exemplo, com as doenças diarreicas agudas e as intoxicações por agrotóxicos (Ministério da
Saúde do Brasil, 2011).

AÇÕES
A relação entre os problemas ambientais e os efeitos sobre a saúde humana têm
despertado grandes desafios para os gestores e tomadores de decisão quanto à formulação de
políticas públicas e ações nos diferentes níveis do modelo de indicadores FPEEEA. As ações
podem ser de curto prazo ou reparadoras e de longo prazo ou de prevenção, mais eficazes que
as primeiras ao interromperem os mecanismos de exposição (Ministério da Saúde do Brasil,
2011).
O FPEEEA trata-se, portanto, de uma matriz de causa e efeito representada pelo
marco ordenador23 de Desenvolvimento –Ambiente – Saúde, em que a saúde é o resultado da
interação entre desenvolvimento e o meio (Borja & Moraes, 2001). Esse modelo de
organização de indicadores permite incorporar não só as causas imediatas dos problemas de
saúde, mas também os seus determinantes e condicionantes, e assim propor ações para mitigálos e, se possível, resolvê-los (Ministério da Saúde do Brasil, 2011).
Os modelos de organização de indicadores de saúde ambiental, em especial a
abordagem proposta pela OMS (FPEEEA), permitem o fortalecimento da Saúde Ambiental
na análise integrada dos determinantes sociais e ambientais da saúde, contribuindo para a
tomada de decisão e o planeamento de políticas públicas abrangentes e intersetoriais, capazes
de incorporar as condições sociais, económicas e ambientais na compreensão do processo
saúde-doença (Netto, 2009; Sobral & Freitas, 2010).
O primeiro estudo a utilizar a matriz FPEEEA foi realizado em 2000 e publicado em
2004, pelos países europeus – Bulgária, República Checa, Estónia, Finlândia, Hungria,
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23

O marco ordenador é entendido como uma classificação de indicadores em categorias de acordo com a conceção teórica
específica do tema estudado, facilitando, desse modo, a interpretação dos seus resultados (Scandar Neto, 2006).
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Letónia, Holanda, Polónia, Roménia, Eslováquia, Espanha – e Suíça. O estudo piloto foi
delineado para desenvolver um modelo básico de identificação dos aspetos relevantes do
ambiente e suas relações com os efeitos na saúde, prioritariamente orientado para a saúde
infantil. Como resultado foram selecionados 51 indicadores, expostos no trabalho de WHO
(2007), agrupados nos seguintes temas: qualidade do ar; habitação; acidentes de trânsito;
ruído; resíduos e contaminação do solo; radiação; saneamento (água e esgoto); alimentos
seguros; emergências químicas e locais de trabalho, os quais tem sido utilizados pela União
Europeia (UE) e Suíça até a atualidade.
Também Wcislo et al. (2002) avaliaram os riscos ambientais e os seus efeitos na saúde
de populações de cidades industriais com mais de 100 mil habitantes na Alta Silésia, na
Polónia, através do modelo FPEEEA. Os indicadores foram agregados em medidas sintéticas
para indicar a intensidade da relação entre os riscos ambientais e a saúde, tendo sido
encontrada uma elevada correlação entre eles (r=0,77). Esse resultado, considerado como um
indício da relação causal entre os dois fatores, na área estudada, permitiu apontar a
priorização de ações que visam reduzir os riscos ambientais, para as cidades de Chorzów,
Katowice, Sosnowiec, Bytom, e Zabrze, a fim de proporcionar melhores condições de saúde.
A Comission for Environmental Cooperation (CEC) (2006) utilizou a matriz FPEEEA
para relacionar os efeitos do ambiente na saúde infantil, nos EUA, México e Canadá. Nesse
estudo, a asma e outras doenças respiratórias, incluindo a pneumonia e tuberculose; a
exposição ao chumbo e a outras substâncias tóxicas; e as doenças transmitidas pela água
incluindo as infeções por rotavírus, e.coli e cólera, foram consideradas como representantes
do efeito negativo na saúde infantil, proveniente da sua relação com o ambiente.
Esse estudo possibilitou também algumas considerações metodológicas, destacando a
capacidade do modelo FPEEEA para identificar as maiores vulnerabilidades infantis nos
países participantes, permitindo a sugestão de políticas públicas para a prevenção e controlo
dos efeitos negativos encontrados. Apresentou um importante contributo como fonte de
informação histórica, sendo, todavia, a dificuldade na obtenção de dados nos três países
estudados um importante entrave à prossecução deste tipo de pesquisas (CEC, 2006).
Ainda internacionalmente, a Organização Pan Americana da Saúde (OPAS, 2007) tem
realizado pesquisas sobre o desenvolvimento sustentável e a saúde ambiental na América,
utilizando a matriz FPEEEA. Por se tratar de um estudo que relaciona saúde ambiental e
sustentabilidade, fatores mais abrangentes foram incluidos, como o alcoolismo e tabagismo,
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segurança alimentar e nutricional, violência, segurança viária, além dos indicadores
tradicionais de saúde ambiental relacionados com o saneamento, industrialização, urbanização
e agricultura.
O estudo faz uma extensa relação entre estes fatores de risco (e seus respetivos
indicadores), em 27 países da América, e confronta as principais estratégias de promoção da
saúde ambiental. Como síntese dos resultados obtidos, destaca-se que o estado de saúde da
população da América Latina é diretamente influenciado: (a) pelas modificações no tamanho,
composição, distribuição e comportamento da população; e (b) pelas mudanças contínuas dos
ecossistemas nos países componentes. Por sua vez, o ambiente político, social, económico e
físico das nações e da região foram identificados como as principais forças motrizes daqueles
fatores (OPAS, 2007).
O conjunto destes aspetos permitiu identificar uma profunda desigualdade entre os
países da América Latina estudados, quer no âmbito socioeconómico (força motriz) quer em
todos os níveis da cadeia de FPEEEA (OPAS, 2007).
Alguns estudos, utilizando o modelo de FPEEEA, têm sido desenvolvidos também no
Brasil. Destaca-se o trabalho de Cabral & Bernardes (2005) com o objetivo de avaliar a
relação entre o saneamento local e os seus impactos na saúde do município de Alagoínhas
(Bahia, Brasil). Os autores relatam que a metodologia permitiu, mediante a análise dos
indicadores propostos, a identificação do nível da gestão pública (municipal, estadual ou
federal), necessário para intervir na cadeia de causa e efeito da população estudada e, ainda,
confrontar a situação atual entre as doenças relacionadas com as condições de saneamento e
as ações desenvolvidas pelo poder público. Nesse estudo, os autores atribuíram elevada
incidência às DRSAI devidas à ausência de políticas de saneamento no município, de
programas de educação sanitária e ambiental e de políticas de inclusão social. As ações
direcionadas ao saneamento restringiram-se à instalação de sistema de abastecimento por
manancial subterrâneo (sem qualquer tratamento) e à coleta de resíduos sólidos (Cabral &
Bernardes, 2005).
Com o objetivo de caracterizar a cadeia de causa e efeito do uso de agrotóxicos no
estado do Rio de Janeiro, tendo como foco a saúde do trabalhador rural, Araújo-Pinto et al.
(2012) investigaram dois tipos de atividade, a agricultura familiar e a monocultura de cana de
açúcar. Os resultados obtidos reconheceram a vulnerabilidade de diferentes grupos
populacionais aos efeitos nocivos da exposição a agrotóxicos, tendo sido identificadas
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intervenções públicas e privadas para o controlo do efeito do uso dos agrotóxicos na saúde do
trabalhador rural. Os autores identificaram também um pequeno número de ações preventivas
desenvolvidas ao nível de exposição desses trabalhadores ao agrotóxico, através do uso de
Equipamentos de Proteção Individual, mas nenhuma intervenção foi identificada no nível de
força motriz e pressão.
O Quadro 17 apresenta outros estudos que têm recorrido ao modelo FPEEEA como
estruturador de indicadores de saúde ambiental. O modelo de Farchi et al. (2006) destaca-se
dos restantes por utilizar o modelo FPEEEA na avaliação da saúde ambiental em eventos
agudos, relacionados com acidentes rodoviários na UE. Este aspeto inovador, não comum,
originou um modelo com foco em fatores de risco ambientais diretamente ligados ao
ambiente natural e construído (Lease, 2008).
Os trabalhos de CDC (2006) e Kingsland (2006), também expostos no Quadro 17,
representam esforços do poder público americano e australiano, respetivamente, na obtenção
de indicadores básicos para a avaliação e controlo das ações em saúde ambiental. Os fatores
de risco abordados nessas pesquisas, apesar de ainda restritos, são relativos à qualidade do ar,
água, solo, alimentação, doenças transmitidas por vetores, não sendo contemplados fatores
oriundos do saneamento. Isso pode demonstrar algumas limitações que o poder público e os
investigadores apresentam sobre a complexidade da relação entre saúde e ambiente. Esta
limitação é discutida no Capítulo 6 deste estudo.
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Quadro 17 - Investigações desenvolvidas sobre saúde ambiental através do modelo FPEEEA.

Autor

Objetivo

Resultados

Farchi et al. (2006)

Identificar e avaliar um conjunto
básico
de
indicadores
para
monitorizar a cadeia causal dos
efeitos dos acidentes rodoviários na
saúde, na UE.

Dos 14 indicadores propostos, 11 mostraram-se
adequados e capazes de compor a cadeia
FPEEEA, dos quais 5 foram considerados para a
implementação e 6 foram viáveis, mas não
prioritários.

CDC (2006)

Desenvolver
um
conjunto
de
indicadores
básicos
de
saúde
ambiental para os EUA.

O modelo FPEEEA foi adaptado para fatores de
risco multiplos, sendo propostos 36 indicadores
básicos, classificados como nucleares, opcionais
ou de desenvolvimento em cada nível da cadeia
de FPEEEA.

Kingsland (2006)

Introduzir sistema de vigilância em
saúde ambiental abrangente, num
estado da Austrália.

Foram propostos 16 indicadores para 7
categorias, através do modelo de FPEEEA. Foi
também proposta uma projeção futura com 56
indicadores.

Khan et al. (2007)

Analisar e quantificar as relações
entre a saúde da população, os riscos
ambientais
e
seus
fatores
determinantes para a água potável,
em Nova Zelândia.

A aplicação do modelo FPEEEA
identificar que o estado (qualidade
potável) e a exposição (acesso
influenciam diretamente o efeito
doenças transmitidas pela água).

Waheed
(2009)

Identificar desafios e selecionar um
modelo eficaz para a avaliação da
sustentabilidade.

Das várias abordagens, metodologias e
estruturas conceituais pesquisadas, o FPEEEA
revelou capacidade de avaliar a sustentabilidade
sob a perspetiva da saúde e qualidade de vida e
demonstrou eficiência para avaliar e direcionar
ações benéficas à saúde sustentável e proteção
ambiental.

Rever modelos de organização de
indicadores de saúde ambiental e
discutir vantagens e limitações
através de estudo de caso sobre
poluição do ar e saúde em 16 centros
urbanos da América Latina.

Embora tenha sido observado um padrão global
entre os rankings das cidades avaliadas,
utilizando-se os modelos de indicadores PER,
PEIR e FPEEEA, o modelo FPEEEA
demonstrou maior capacidade para interpretar
os rankings, devido ao nível de abordagem
superior na cadeia de causa e efeito.

et

Bell et al. (2011)

al.

permitiu
da água
à água)
(taxa de

A adopção do modelo FPEEEA por entidades oficiais de controlo da saúde ambiental
e governamentais também é identificada na Europa. É o caso do relatório de saúde ambiental,
desenvolvido pela WHO Europe (2004), com o objetivo de realizar um estudo piloto para
propor uma metodologia adequada para um Sistema de Informação Sobre Meio Ambiente e
Saúde (EHIS) para a Europa. Nesse trabalho foram definidas quatro áreas temáticas,
detacando-se o saneamento, para além da poluição do ar, ruído, acidentes de transporte e
água. Após a seleção de temas mais relevantes e dos indicadores nucleares, o modelo
FPEEEA foi adotado como estrutura concetual, devido à sua capacidade em avaliar
tendências temporais e de abranger determinantes ambientais numa cadeia complexa, capazes
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de gerar informações importantes para avaliação e formulação de políticas na Europa (WHO
Europe, 2004).
No Brasil, a abordagem FPEEEA tem vindo a ser aplicada por determinados setores
do governo, nomeadamente pela Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental
(CGVAM) da Secretaria de Vigilância em Saúde Ambiental (SVS) do Ministério da Saúde do
Brasil, para o desenvolvimento de indicadores enquanto ferramentas importantes para o
planeamento de ações em saúde ambiental (Ministério da Saúde do Brasil, 2009c).
3.3.3. Os índices de saúde ambiental
Apesar da utilidade dos indicadores e das propostas da sua organização em sistemas, o
extenso número de dados gerados por essas abordagens metodológicas poderão dificultar a
interpretação dos resultados obtidos. Os índices são considerados um procedimento
alternativo ou complementar bastante útil para a avaliação da saúde ambiental, como proposto
na Figura 9 e implementado no capítulo seguinte.
O índice corresponde à agregação da informação relevante para um determinado
estudo, tendo, portanto, a capacidade de sintetizar os indicadores gerados pelos sistemas de
indicadores (Mingoti, 2005; Cavallieri & Lopes, 2008). A Figura 14 apresenta o nível de
agregação de dados para a criação de índices sintéticos.

Figura 14 - Nível de agregação de dados de uma determinada ferramenta de avaliação da sustentabilidade.
Fonte: Adaptado de Shields et al. (2002).
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De acordo com Shields et al. (2002) e Gomes et al. (2000), considera-se que os
indicadores são normalmente utilizados como pré-tratamento dos dados originais e os índices
correspondem a um nível superior de agregação. Aqueles autores indicam, ainda, a
possibilidade de se formar um ranking, de acordo com a classificação dos índices e o tema em
estudo, como exemplo, o ranking de localidades, segundo os índices de qualidade ambiental,
qualidade de vida, sustentabilidade, saúde ambiental, entre outros.
Para Shields et al. (2002), um índice tem a capacidade de revelar o estado de um
sistema ou fenómeno. Prabhu et al. (1999) argumentam que um índice pode ser construído
para analisar dados através da junção de um jogo de elementos com relacionamentos
estabelecidos. No entanto, Januzzi (2001) chama a atenção para o facto de que um índice
composto por um grande número de variáveis não é, necessariamente, um atestado de
acuracidade do resultado obtido, até porque alguns indicadores podem expressar os mesmos
conteúdos, criando-se uma redundância estatística.
São os métodos de estatística que auxiliam a seleção de indicadores capazes de melhor
compor o índice, especialmente os relativos à estatística multivariada. Técnicas como análise
de componentes principais, análise fatorial e análise de correlações canónicas são úteis na
construção desses índices com o melhor grupo de indicadores e têm ainda a capacidade de
formar os rankings de comparação (Mingoti, 2005).
Nos EUA e na Europa, a formação de rankings é comum especialmente com o
objetivo de se classificar as melhores cidades para se viver. De acordo com Grayson & Yong
(1994), essa classificação tem auxiliado a relocação de moradias e de investimentos. O estudo
de Mendes (1999) procurou também rankear as cidades capitais de distrito de Portugal,
quanto à qualidade de vida. Os aspetos avaliados foram: desemprego, poluição, habitação,
poder de compra, criminalidade, comércio e serviços, mobilidade, , património e clima.
Mais recentemente, Gomes & Dinis (2006) propuseram o uso de índices para avaliar a
qualidade de vida urbana das Unidades de Nomeclatura Territorial de nível III (NUT III),
tendo por base os aspetos ambientais, sociais e económicos. Como resultado, foi construído
um ranking para as 28 sub-regiões pertencentes aquelas NUT, com as classificações obtidas
em cada um das três dimensões referidas. Foi destacada pelos autores a utilidade dos dados
obtidos para que os planeadores e tomadores de decisão possam refletir sobre a
competitividade do seu território e consequente verificação de seus pontos fortes e fracos,
suas oportunidades e ameaças.
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Ainda na área de qualidade de vida, Nahas (2002) apresentou uma proposta
metodológica de desenvolvimento do Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU), que é um
índice intraurbano composto por indicadores que expressam a oferta e serviços humanos de
11 setores: abastecimento alimentar; assistência social; cultura; educação; desporto;
habitação; infraestrutura urbana; ambiente; saúde; segurança urbana; e serviços urbanos.
Alguns critérios metodológicos utilizados para a criação deste IQVU foram os seguintes
(Nahas, 2002):
•

Utilizar indicadores relacionados à quantidade e a qualidade da oferta de serviços
públicos e privados de acordo com os temas selecionados, com prioridade a dados que
enfoquem o local estudado e seu contexto (e não as pessoas do lugar), do ponto de
vista físico, considerando o ambiente natural e o ambiente construído.

•

Empregar preferencialmente fontes de dados que produzem estatísticas atualizáveis no
curto ou médio prazo, para que o índice sirva ao monitorização das condições
retratadas

pelos

indicadores,

numa

periodicidade

adequada

ao

ritmo

das

transformações urbanas.
•

O índice está estruturado em três níveis de agregação matemática: Variáveis (os temas
escolhidos pelos usuários); Componentes (desdobramentos das variáveis); Indicadores
(informações numéricas a partir das quais o índice é de facto calculado).

•

Para o cálculo final do índice, as ofertas de serviços existentes em cada sub-região da
cidade, são corrigidas por uma “medida de acessibilidade”, estabelecida com base no
tempo do deslocamento entre tais sub-regiões, utilizando-se o transporte coletivo e o
sistema viário existente. Esta medida permite corrigir o valor da oferta de um lugar
pelo uso que a população de outros lugares lhe faz. Tal critério foi também
estabelecido por Esteves et al. (2004).
O IQVU foi desenvolvido nas seguintes seis etapas seguintes: (1) Seleção dos temas

para compor o índice, através da Consulta Nacional; (2) Proposição metodológica de
“indicadores ideais” para expressar os temas; (3) Pesquisa e seleção de dados para elaborar os
indicadores; (4) Cálculo dos indicadores; (5) Seleção dos indicadores; (6) Cálculo do Índice
(Nahas, 2002).
Barbosa (1997) desenvolveu índices de qualidade de água para a Bacia do rio
Piracicaba e parte do médio rio Doce, no Brasil, utilizando informações de variáveis físicoquímicas e biológicas como oxigénio dissolvido, pH, condutividade elétrica, clorofila,
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número de espécies distintas e densidade de organismos. Através da construção dos índices de
qualidade foi possível avaliar as regiões da bacia que apresentam água de melhor qualidade
com a localização das estações, época da coleta de dados, com o tipo de atividade
desenvolvida nas mediações da estação de amostragem e outros fatores de interesse.
Mais recentemente, Maia & Silva (2008) propuseram o Índice de Desenvolvimento de
Qualidade Ambiental (IDQA) para os estados brasileiros, utilizando a análise fatorial como
metodologia estatística. O índice foi composto por 50 indicadores de desenvolvimento
sustentável, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),
abrangendo os seguintes temas: educação, equidade, habitação, segurança, saneamento,
estrutura económica, padrões de produção e consumo. Os resultados demonstraram que os
estados do Sul e Sudeste brasileiro apresentaram os melhores índices, com destaque para a
cidade de São Paulo. Já os piores índices estiveram nos estados pertencentes ao Norte e
Nordeste do País.
Os autores destacaram ainda que os indicadores de despesas públicas para a proteção
do ambiente, a percentagem de moradores com rede coletora de esgoto na zona rural, a
percentagem de moradores com abastecimento de água na zona rural, a percentagem de
residências com coleta seletiva de lixo, a percentagem de municípios com coleta seletiva de
lixo, a percentagem de moradores com abastecimento de água na zona urbana e a quantidade
de lixo coletado com destino final adequado foram aqueles que mais influenciaram o IDQA, o
que demonstra a prioridade de se investir nessas áreas (Maia & Silva, 2008).
Apesar das vantagens e dos aspetos operacionais práticos dos índices, revelados pelos
estudos anteriores, deve-se destacar que eles possuem também algumas limitações a serem
consideradas. É o caso da necessidade de se ponderar as variáveis (indicadores) analisadas,
atribuindo-lhes níveis de importância distintos, com o fim de reduzi-las a uma unidade de
medida única. Tal redução pode ser capaz de mascarar alguma tendência subtil, que poderá
não ser revelada pelo índice. Esta situação tem sido relatada por Masera et al. (2000), em
estudos sobre a avaliação da sustentabilidade de localidades, em que as externalidades
ambientais são geralmente transformadas em valores monetários, tendo por base uma simples
análise de custo-benefício.
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3.3.4. Algumas vantagens e limitações das metodologias apresentadas
As diversas potencialidades e debilidades das alternativas metodológicas dos sistemas
de indicadores de saúde ambiental, descritos anteriormente, levaram à seleção do(s)
método(s) utilizado(s) neste trabalho. Esta surgiu, essencialmente, do confronto dos objetivos
do presente estudo com as vantagens e inconvenientes daquelas, tendo-se adotado o método
FPEEEA para a avaliação das condições de saúde ambiental dos Estados da Amazónia Legal.
A escolha de uma listagem de indicadores sem qualquer interligação, não foi o tipo de
metodologia adotada porque, como indicam Masera et al. (2000) para os indicadores de
sustentabilidade, muitos deles são concebidos para aplicação à escala nacional ou macroregional, o que dificulta a sua aplicação no contexto local, enquanto que outros indicadores
são desenhados para projetos muito específicos, limitando a sua replicabilidade.
Outro aspeto a ter em conta deve-se à complexidade da relação entre saúde e
ambiente, que é simplificada com a organização dos indicadores em modelos sistemáticos.
Essas estruturas auxiliam as interpretações finais, visto que formam uma cadeia de causa e
efeito para a saúde ambiental. Os indicadores isolados servem, não para avaliar, mas sim para
caracterizar (Briggs, 2003). O que se pretende, neste estudo, é avaliar as condições de saúde
ambiental.
Optou-se, assim, para este trabalho, por uma alternativa metodológica assente numa
estrutura rigorosa, complexa e concetualmente coerente, baseada num modelo de organização
dos indicadores para a saúde ambiental.
É o caso do modelo FPEEEA que tenta ultrapassar os erros e lacunas identificadas nos
outros grupos metodológicos (PER e PEIR), nomeadamente a dificuldade no enquadramento
de variáveis socioeconómicas como fatores de risco para a saúde ambiental (Borja & Moraes,
2010). O modelo FPEEEA procura distinguir os indicadores representantes da pressão no
ambiente daqueles reveladores do seu estado, situação ausente no PER, identificada como
limitativa pela Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD, 1993),
devido à tendência de linearidade e simplificação do modelo de causa e efeito. Daí o
aprimoramento do modelo para o PEIR, todavia também este não considera os factores
socioeconómicos como influenciadores da saúde ambiental (Corvalán et al., 2000a).
Corvalán et al. (2000a) explicam que à medida que os estudos na área avançam
também os modelos de sistematização dos indicadores tendem a ser modificados, pelo melhor
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entendimento dos fatores determinantes e condicionantes da relação em estudo. Essa evolução
resultou na concepção do modelo FPEEEA, que tem como principal fortaleza a capacidade de
demonstrar possibilidades de intervenção na cadeia de causa e efeito em vários pontos e,
consequentemente, em vários níveis de gestão, como já comentado anteriormente. Como se
verifica no Quadro 15 deste trabalho, Hambling et al. (2011) destacam este último modelo
como capaz de alcançar todos os oito critérios de adequação estabelecidos para este tipo de
procedimento metodológico.
Apesar do modelo FPEEEA ter vencido as principais limitações dos modelos
anteriores PER e PEIR, também lhe têm sido enumeradas algumas características menos
positivas a serem consideradas posteriormente. Inglês et al. (2009) destacam a sua menor
capacidade de interpretação da cadeia de causa e efeito quando se avaliam especificamente
riscos

físicos,

incluindo

os

naturais

e

tecnológicos,

tais

como

o

risco

de

morbidade/mortalidade pelo uso de aparelhos celulares, ruído, temperaturas elevadas e
radiações.
Além disso, há uma limitação comum aos modelos que procuram compreender a
saúde ambiental através de indicadores quantitativos. É o caso da representação da população
por números e estatísticas, originando a tendência do investigador interpretá-la somente do
seu ponto de vista científico e de acordo com a sua própria experiência de vida. Neste sentido,
Borja (2008) propõe que a saúde ambiental deva ser estudada mediante a combinação de uma
avaliação quantitativa e qualitativa.
Kahlmeier & Braun-Fahrländer (2004), ao aplicarem o modelo FPEEEA para avaliar o
plano suiço de ação ambiental e na saúde, identificaram como limitação o facto deste
restringir-se somente à avaliação baseada em objetivos e metas propostas, sem ênfase no
processo de implementação do plano.
Cabe considerar uma importante debilidade do modelo, que é a subnotificação de
nascimentos, óbitos, morbidades, entre outros parâmetros. Aliás, poderá generalizar-se esta
limitação para o uso geral de indicadores de saúde ambiental, visto que esta subnotificação
pode gerar parâmetros que pouco se aproximam da realidade da população estudada.
Para ultrapassar algumas das fraquezas já referidas e por forma a complementar os
resultados obtidos, propõe-se, neste estudo, o uso adicional de índices. É de sublinhar que este
procedimento permite reunir e simplificar as variáveis mais importantes para o estudo,
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reduzindo custos e facilitando o seu uso (Borja & Moraes, 2001; Ministério da Saúde do
Brasil, 2004b). Porém, como referido anteriormente, também existem aspetos menos
positivos dos índices, nomeadamente a possibilidade de ponderação de indicadores e a sua
redução a uma unidade comum. Por forma a reduzir os efeitos que essas situações provocam
nos resultados obtidos, não serão atribuídos, neste estudo, pesos diferentes às variáveis
utilizadas para o seu cálculo.
Importa, todavia, sublinhar, que apesar das limitações quer dos modelos de
indicadores quer dos índices, tratam-se de abordagens metodológicas que cumprem um
importante papel na medida em que possibilitam uma aproximação com a realidade, podendo
a sua utilização conjunta e complementar manifestar um enriquecimento dos resultados
obtidos, permitindo uma interpretação mais eficiente e eficaz do tema sob análise.
3.4. Considerações finais
A relação do homem com o seu ambiente ‘sofre’, ao longo dos anos, transformações
capazes de afetar positivamente ou negativamente a saúde. Infelizmente, o que hoje se destaca
são os efeitos negativos ocasionados por uma série de fatores e atividades, tais como a
urbanização, a ausência de saneamento, o desmatamento e as queimadas, a agricultura e a
industrialização, a exploração de minério de ouro, a bauxita e a produção de ferro primário.
Os riscos para a saúde não dizem respeito ao fator propriamente dito, mas na forma como este
tem sido tratado pelo Homem. Por exemplo, não é a agricultura que pode causar problemas na
saúde pública, mas a prática insustentável de produção em monocultura, com o uso
descontrolado de agrotóxicos.
Os recursos ambientais têm sido alvo de uma exploração insustentável no Brasil, a
exemplo de vários outros países no mundo. Estas situações não são identificadas e
controladas com ações simples e isoladas, pois, como bem destaca Rouquayrol & Almeida
Filho (2003), os fatores ocorrem simultaneamente. Um exemplo disso é a urbanização, que
pode ser influenciadora do desmatamento, da falta de saneamento, do aumento da frota de
veículos, mas por sua vez é influenciada pela industrialização. Ou seja, é difícil identificar o
cerne dos problemas ambientais que causam doenças na população. Porém, esses fatores não
podem ser vistos isoladamente pela ciência, pois são também influenciados pela dinâmica das
condições socioeconómicas da população.
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O uso de indicadores organizados numa matriz (de PER, PIER e principalmente de
FPEEEA) tem sido discutido como um importante auxiliar na compreensão dos efeitos do
ambiente na saúde do homem, quer para a identificação dos fatores que influenciam aquela
relação quer para avaliar os efeitos das ações públicas para interromper e/ou minimizar os
ciclos negativos de causa e efeito. Além disso, também a composição de índices que
consideram a sistematização desses indicadores pode ser um importante auxílio para a
interpretação e compreensão de prioridades para o poder público.
Apesar dos estudos destacados neste capítulo, que demonstram a aplicabilidade da
matriz FPEEEA e dos índices de saúde ambiental e de sustentabilidade, como auxiliares das
políticas públicas e de controlo social, algumas limitações devem ser consideradas,
especialmente no que se refere às subnotificações em geral. No entanto, as vantagens no uso
de instrumentos que procuram considerar a sinergia entre os fatores de risco ambiental e a
saúde pública têm sido destacadas como superadoras das limitações encontradas. As
contribuições científicas que estes procedimentos metodológicos têm permitido no assunto
em estudo, consolidados ao nível nacional e internacional, tornan-os, de facto, a abordagem a
utilizar para a fase seguinte do presente trabalho.
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4.1. Introdução
A gestão pública brasileira encontra-se em transformações desde 1998, com a Emenda
Constitucional n.º 19/1998. O controlo das finanças tem sido exigido, com o objetivo de
direcionar os gestores públicos para a procura da eficiência e eficácia. Tal norma foi
respaldada pela LRF (Lei Complementar n.º 101/200024), que tenta estabelecer parâmetros
para uma gestão pública responsável (Souza et al., 2008), destacando-se o planeamento como
fundamental para a sintonia entre o que é necessário fazer e os recursos disponíveis.
De acordo com Deming (1990), o planeamento deve ser pautado nas condições e
necessidades atuais, sendo este o ponto de partida para o futuro que se deseja alcançar. No
caso da gestão pública, essas necessidades referem-se às manifestadas pela população e o
futuro são os benefícios auferidos pela mesma.
Para reconhecer as condições atuais de uma população e a partir daí pautar o
planeamento, os indicadores têm-se tornado instrumentos fundamentais. Além disso, eles são
também capazes de acompanhar a concretização (ou não) do que foi planeado. Nesse
contexto, procede-se, no presente capítulo, à identificação, seleção, caracterização e
mensuração de um conjunto de indicadores com o objetivo central de conhecer as condições
de saúde ambiental da população da Amazónia Legal e as prioridades desta região, com
intuito de contribuir para um planeamento público direcionado para a sua melhoria. A
metodologia segue o procedimento FPEEEA, adoptado pela OMS, cujas vantagens e
desvantagens metodológicas foram já apresentadas no Capítulo 3.
Para melhor compreender o capítulo optou-se em apresentar nos próximos itens, após
a metodologia geral, a metodologia e os resultados obtidos com cada etapa específica
desenvolvida nesta fase do trabalho.
4.2. Metodologia utilizada
Para avaliar as condições de saúde ambiental da população residente nos Estados da
região Amazónica, nomeadamente Acre (AC), Amapá (AP), Amazonas (AM), Maranhão
(MA), Mato Grosso (MT), Pará (PA), Rondônia (RO), Roraima (RR) e Tocantins (TO), e
destacar as suas áreas prioritárias para a tomada de decisão, foram adotadas as etapas
apresentadas no Quadro 18, que se detalham nos pontos seguintes.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24

Diário Oficial da União n.º 85-E, de 4 de maio de 2010.

109

CAPÍTULO 4. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE
AMBIENTAL NA AMAZÓNIA LEGAL
Quadro 18 - Metodologia adotada para a avaliação das condições de saúde-ambiental da população residente nos Estados da
região Amazónica em estudo.

Etapa

Descrição

Metodologia

ETAPA 1
Avaliação da
adequação do
sistema e dos
indicadores
utilizados

Teste de adequação do sistema
utilizado e seus indicadores, quanto à
relação de causa e efeito.

Modelo FPEEEA;
Método estatístico de Correlação Linear de
Pearson.

ETAPA 2
Avaliação dos
fatores de risco
prioritários e
sua correlação

A) Avaliação do contributo do
indicador para a explicação da saúde
ambiental da população;
B) Avaliação da correlação entre
indicadores e fatores de risco
prioritários para o planeamento e ações
em saúde ambiental.

Análise Fatorial, através do software SPSS25.

ETAPA 3
Ranking dos
Estados quanto
à saúde
ambiental

Classificação dos estados amazónicos
quanto às condições de saúde
ambiental.

Desenvolvimento de 3 índices de saúde
ambiental capazes de analisar os fatores
condicionantes (indicadores sociais) e os
determinantes
da
saúde
ambiental
(indicadores do meio físico), através da
análise fatorial, usando o SPSS.

ETAPA 4
Identificação
das regiões
geográficas
prioritárias

Identificação das regiões brasileiras
com
maiores
necessidades
de
investimento em saúde ambiental, com
destaque para a Região Amazónica.

Desenvolvimento de mapas temáticos através
do software ArcGis versão 9.2.

Fonte: Elaboração própria.

A etapa 1 consiste na avaliação do modelo de sistematização já selecionado no
Capítulo 3, quanto à sua adequação e encadeamento de causa e efeito, e seus indicadores de
saúde ambiental. As etapas 2 e 3 são desenvolvidas através da análise multivariada, pelo
método de análise fatorial, com objetivo de se proporem três índices de saúde ambiental, a
explicar posteriormente. Esses parâmetros permitirão identificar as regiões brasileiras com
maiores necessidades de investimento em saúde ambiental, particularmente na região em
estudo.
Na ultima etapa do capítulo, procede-se à espacialização dos três índices propostos, no
sentido de demonstrar o seu comportamento territorial e visualizar a região que requer maior
atenção, para cada uma das temáticas consideradas.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25

A versão 14.0 do Social Sciences (SPSS) for Windows foi usada sempre que se recorreu a este método estatístico.
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4.3. Etapa 1: avaliação da adequação do sistema e dos indicadores utilizados
Dentre os modelos de sistematização dos indicadores de saúde ambiental abordados
no Capítulo 3, o sistema FPEEEA foi selecionado como o mais adequado para este estudo. No
entanto, serão aqui utilizadas somente as etapas de força motriz-pressão-estado-exposição e
efeito. Os indicadores de ação, que correspondem à resposta do poder público frente às
condições de saúde observadas, serão tratados somente no Capítulo 6, que procura fazer uma
descrição qualitativa e quantitativa da gestão pública no setor em estudo.
Apesar do modelo FPEEEA ser reconhecido nacional e internacionalmente, na
primeira etapa pretende validar-se o sistema, através da demonstração do encadeamento dos
indicadores de causa e efeito na saúde ambiental.
4.3.1. Metodologia da etapa 1
Após seleção do sistema de indicadores a ser utilizado, procedeu-se à identificação dos
respetivos indicadores e fontes de dados. Nesse sentido, e devido ao facto das populações
brasileira e amazónica serem muito elevadas (190.732.694 e 21.056.532 habitantes,
respetivamente, IBGE, 2008), o que tornaria impraticável o uso de uma amostragem de dados
primários estatisticamente válida, face ao tempo e recursos disponíveis para o presente estudo,
optou-se por fontes secundárias de dados. Estas últimas são constituídas pelas informações
divulgadas pelo Ministério da Saúde do Brasil (2009c), que organiza 48 indicadores no
modelo FPEEEA, para todos os estados brasileiros. Acrescente-se, ainda, que a região em
estudo apresenta a menor densidade populacional do país, correspondendo a uma população
heterogénea e espalhada por áreas muitas vezes de difícil acesso.
O procedimento desenvolvido, baseado nos dados do Ministério da Saúde do Brasil
(2009c), justifica-se pelos motivos expostos a seguir:
1) Os indicadores são elaborados a partir de dados oficiais provenientes de entidades
públicas de pesquisa e monitorização consideradas sólidas, sérias e fidedignas.
2) Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde do Brasil procuram, entre outros
objetivos, demonstrar o fator multicausal da saúde ambiental em todos os estados
brasileiros e são o resultado de um esforço comum para o fortalecimento da gestão
pública para resultados, gerados pelo comprometimento e sintonia entre os três níveis
de gestão no Brasil (municipal, estadual e federal), cujas informações são provenientes
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dos 5.564 municípios brasileiros, sendo posteriormente repassados para os 26 estados
e para o distrito federal.
3) No ano de 2008 teve início um novo ciclo de planeamento plurianual (PPA 20082011) do governo federal, estados e municípios, sendo importante refletir se as ações
previstas para a vigilância da saúde ambiental (a serem discutidas no Capítulo 6)
contemplam as necessidades reconhecidas. É ainda de referir a não divulgação de
indicadores de saúde ambiental após o período 2008-2011 que deveriam,
eventualmente, subsidiar as políticas do novo período de planeamento, para 20122015.
4) Apesar dos aspetos positivos que a divulgação dos indicadores referidos representa,
assinala-se que nenhum tratamento ou interpretação desses dados acompanha a sua
divulgação, sendo subvalorizada toda a informação que deles poderia advir. Nesse
sentido, este estudo pretende também demonstrar que o tratamento dos dados permite
obter informações úteis e adicionais para o processo de tomada de decisão e
planeamento públicos.
Porém, atendendo aos dois critérios estatísticos que se expõem em seguida, e que se
evidenciam no Anexo I, dos 48 indicadores organizados pelo Ministério da Saúde do Brasil
foram apenas utilizados 22 indicadores de saúde-ambiental (Quadro 19):
•

Os indicadores selecionados devem ser quantitativos e publicados para todos os nove
estados da Amazónia Legal. A ausência de dados para algum estado inviabiliza a
análise estatística. Foram eliminados, por este motivo, 13 indicadores.

•

Os indicadores selecionados devem apresentar elevada comunalidade, que é o
contributo com que cada indicador é capaz de influenciar a saúde ambiental, quando
relacionado com todos os outros indicadores (Field, 2009). De acordo com Field
(2009), os que exercem maior influência sobre a saúde ambiental são aqueles que
apresentam uma comunalidade acima de 0,70, constituindo este o segundo critério
utilizado nesta fase do estudo. A baixa comunalidade foi observada em 4 indicadores.
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Quadro 19 - Natureza dos indicadores de saúde ambiental utilizados.

Natureza do indicador

Número de indicadores utilizados

Número de indicadores retirados

Força Motriz

5

3

Pressão

5

0

Situação

4

9

Exposição

4

1

Efeito

4

4

Ação

0

9

22

26

Total de indicadores
Fonte: Modificado de Ministério da Saúde do Brasil (2009c).

No Quadro 20 apresentam-se os indicadores utilizados, de acordo com a sua natureza,
cuja ficha catalográfica encontra-se no Anexo II.

Quadro 20 - Indicadores utilizados no estudo, de acordo com a natureza.

Indicador

Natureza

FM.1 - População

Força Motriz (FM)

FM.3 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
FM.5 - Produto Interno Bruto (PIB) per capita
FM.6 - Índice de Gini – Renda
FM.8 - Grau de Urbanização
P.1 - Ausência de serviços gerais de saneamento
P.2 - Frota de veículos por habitante
P.3 - Terras em uso com lavouras
P.4 - Consumo de energia elétrica
P.5 - Indústrias de transformação

Pressão (P)

S.1 - Esgotamento sanitário
S.3 - Coleta de lixo
S.7 - Utilização de agrotóxicos
S.13 - Áreas contaminadas ou potencialmente contaminadas

Situação (S)

EXP.1 - População sem acesso à água tratada, cadastrada no Siságua
EXP.2 - População sem instalação de esgoto
EXP.3 - População sem coleta de lixo
EXP.5 - População potencialmente exposta a contaminantes químicos

Exposição (EXP)

EF.1 - Internações por DDA em menores de 5 anos
EF.2 - Internações por IRA em menores de 5 anos
EF.3 - Internações por DRSAI
EF.7 - Intoxicação a agrotóxicos

Efeito (EF)

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde do Brasil (2009c).
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Após ter-se definido a matriz de indicadores a ser utilizada efetivamente no estudo,
procedeu-se ao julgamento da sua adequação frente aos objetivos pretendidos, através dos
critérios expostos no Quadro 21.
Para a verificação dos critérios 1 e 2, foi utilizado o método estatístico do coeficiente
de correlação linear de Pearson (r), considerando as seguintes suposições básicas (Aldrich,
1995):
•

A relação entre as duas variáveis é linear;

•

As variáveis envolvidas são aleatórias e medidas no mínimo em escala intervalar;

•

As duas variáveis têm uma distribuição normal bivariada conjunta. Esta hipótese é
necessária para fazer inferências estatísticas (teste de hipótese e intervalo de
confiança), sendo dispensável quando se trata de estudos amostrais.

Quadro 21 - Critérios para julgar a adequação dos indicadores e metodologia de análise.

Critério
CRITÉRIO 1
Fatores de risco
abordados

CRITÉRIO 2
Análise da cadeia
de causa e efeito

CRITÉRIO 3
Experiência
brasileira

Metodologia de análise
Identificação dos fatores de risco mais latentes para a saúde ambiental na Amazónia
Legal, de acordo com a análise bibliográfica exposta no Capítulo 3 (saneamento,
urbanização, industrialização, agricultura, desmatamento, queimadas, extração mineral e
beneficiamento), contemplados ou ausentes nos indicadores propostos, a fim de
demonstrar a abrangência do estudo. Quantos mais fatores de risco forem refletidos nos
indicadores mais aprofundada é a discussão da relação de causa e efeito (Mara et al.,
2010).
Encadeamento dos fatores condicionantes e determinantes da saúde ambiental, na cadeia
de causa e efeito, através das seguintes fases:
- Desenvolvimento da hierarquia de indicadores para cada fator de risco identificado, de
acordo com o modelo FPEEEA (1º nível - indicadores de força motriz; 2º nível indicadores de pressão; 3º nível - indicadores de estado; 4º - indicadores de exposição; 5º indicadores de efeito);
- Avaliação da correlação entre os indicadores de diferentes níveis da cadeia de causa e
efeito, através do método de correlação de Pearson. Tal análise foi desenvolvida apenas
com alguns indicadores amostrados aleatoriamente para cada nível da cadeia de causa e
efeito.
Análise bibliográfica: (1) da frequência com que os indicadores utilizados neste estudo
são utilizados em pesquisas nacionais e internacionais, e seus resultados; (2) histórico da
participação brasileira em discussões e amparo de leis e normas desenvolvidas para apoiar
o desenvolvimento e monitorização de indicadores na área.

Fonte: Elaboração própria.

No método do coeficiente de correlação linear de Pearson considerou-se 95% de
confiança. Quanto maior o seu valor, que varia entre -1 e +1, maior é a correlação entre as
variáveis estudadas, podendo esta ser direta (+) ou inversa (-). Segundo Callegari-Jacques
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(2007), o coeficiente de correlação pode ser avaliado qualitativamente da seguinte forma: (1)
se 0,00 < r < 0,20, existe fraca correlação linear; (2) se 0,20 ≤ r < 0,40, a correlação linear é
moderada; (3) se 0,40 ≤ r < 1,0, existe uma forte correlação linear.
4.3.2. Resultado da etapa 1
Com base nos critérios descritos em 4.3.1, obtiveram-se os seguintes resultados
quanto à adequação dos indicadores identificados anteriormente.

CRITÉRIO 1 – Fatores de risco abrangidos pelos indicadores de saúde ambiental
A ocorrência de fatores individuais poderá não originar doença num individuo, mas é
a sua associação, como indicam Rouquayrol & Almeida Filho (2003), que origina a relação
causa e efeito, ocasionando enfermidades. É por este motivo, para evitar situações danosas na
saúde ambiental das populações, que o estudo da abrangência e da associação de fatores de
risco para a saúde se revelam fundamentais para a tomada de decisão pública.
Na Figura 15 procura-se organizar, de forma hierárquica, os indicadores de saúde
ambiental em estudo de acordo com os fatores de risco que representam (critério 1), já
identificados no Capítulo 3 com base na literatura nacional e internacional – saneamento;
urbanização; agricultura; indústria; destruição de fauna e flora; e outros, e segundo a sua
classificação de força motriz-pressão-estado-exposição-efeito (critério 2).
A intensidade com que o(s) fator(es) de risco influencia(m) a saúde ambiental de uma
população varia, obviamente, com as suas configurações socioeconómicas.
A análise da Figura 15 evidencia uma configuração dos indicadores de força motriz
semelhante à proposta por Dahlgren & Whitehead (1991). Para estes autores os fatores
socioeconómicos, representados por aqueles indicadores, podem ser denominados
Determinantes Sociais da Saúde (DSS) e são macro influenciadores das condições de vida de
um grupo populacional. Também Buss & Pellegrini Filho (2006) e Touraine (2006)
identificam os fatores socioeconómicos como causas e mecanismos através dos quais são
afetadas as condições de saúde e, potencialmente, podem eles próprios serem alterados
através das ações de controlo social, tais como o crescimento económico, a educação, entre
outros.
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Figura 15 - Fatores de risco e cadeia de causa e efeito dos indicadores utilizados no estudo.
Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde do Brasil (2009c).
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Destaca-se ainda a necessidade de considerar, neste estudo, os fatores de risco
socioeconómicos, fundamentais para o reconhecimento dos DSS, especialmente para a sua
contextualização como indicadores de outra natureza. A simples associação de que um estado
com PIB per capita mais elevado (indicador DSS) é o que detém as melhores condições de
saúde para a sua população, pode ser um grande equívoco e uma forma isolada e simplista de
relacionar a saúde com as condições sociais (Rose & Marmot, 1981; Pellegrini Filho, 2000).
Com base nesta informação, destaca-se a natureza variada dos indicadores selecionados para
este estudo, que abrangem fatores condicionantes e determinantes da saúde da população, que
constituem o segundo nível de fatores de risco propostos (Figura 16). Neste nível identificamse os indicadores relacionados com agricultura, saneamento, indústria, urbanização, fauna e
flora e o consumo de energia. Ou seja, tratam-se dos fatores de risco expostos no Capítulo 3
com influência nas condições de saúde ambiental de uma população, mas com capacidade
limitada para relacionar a saúde com o ambiente, quando avaliados isoladamente. É, pois,
necessária a sua integração e interligação com as condições socioeconómicas.

Figura 16 - Modelo de fatores determinantes da saúde.
Fonte: Adaptado de Dahlgren & Whitehead (1991).
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Torna-se também fundamental a inclusão de indicadores relativos a problemas
ambientais mundiais que afetam cada vez mais a saúde pública, como as alterações
climáticas. A OMS vem, desde 2006, provocando discussões técnicas e pesquisas nesse
sentido (Ministério da Saúde do Brasil, 2006c). Nessa diretriz, a Figura 15 contempla apenas
parcialmente os fatores relacionados com as mudanças climáticas através dos indicadores de
poluição atmosférica.

CRITÉRIO 2 - Capacidade de demonstrar a relação de causa e efeito do processo
de saúde ambiental
Para analisar o critério 2 é necessário estabelecer a cadeia lógica da eclosão de
determinada doença numa população, o que não é tarefa fácil pelo entrelaçamento entre os
vários fatores de risco. Veja-se, a título de exemplo, a Figura 15 que apresenta indicadores
integrados nas várias etapas da metodologia FPEEEA, para os fatores de risco – urbanização,
saneamento, agricultura e indústria – constituindo uma boa representação da cadeia de causa e
efeito para a saúde ambiental. Porém, inclui somente indicadores de estado e efeito para o
fator de risco – fauna e flora – ao representar a perda desses recursos por queimadas e
desmatamento. Essa situação torna a análise do último fator de risco limitada, no que se refere
ao entendimento da cadeia de causa e efeito.
Não é suficiente que os indicadores de saúde ambiental percorram todos os níveis da
cadeia FPEEEA. Nahas (2002) e, mais recentemente, Borja (2010) indicam que a correlação
entre eles é também necessária. Nesse sentido, esta é avaliada em seguida, entre alguns dos
indicadores utilizados e os fatores de risco saneamento, urbanização, uso inadequado da fauna
e flora (queimadas) e agricultura. Para o efeito, dos indicadores utilizados no estudo foi
retirada e sabendo que todos têm a mesma probabilidade de estar na amostra, foi recolhida
uma amostragem aleatória simples (Lakatos & Marconi, 2010). Este procedimento permitiu
maior dinâmica na avaliação da correlação entre os indicadores. Os dados originais dos
indicadores foram obtidos do documento do Ministério da Saúde do Brasil (2009c) e
encontram-se no Anexo III.
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FATOR DE RISCO SANEAMENTO
Na análise de correlação realizada para os indicadores do fator de risco saneamento PIB per capita (FM.5); Esgotamento sanitário (S.1); Coleta de lixo (S.3); SAC sem água
tratada (S.9); e Internações por DERSAI (EF.3) -, evidenciada na Figura 17, com base nos
dados expostos no Anexo III, verifica-se que os indicadores tiveram uma variação linear nos
estados amazónicos estudados, demonstrada pelas linhas de tendência.
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Figura 17 - Relação entre os dados de indicadores de saneamento com o PIB per capita, nos estados amazónicos, para o ano
de 2009.
Fonte: Elaboração própria com dados do Ministério da Saúde do Brasil (2009c).

Detetou-se ainda uma relação entre os indicadores de saneamento e o PIB per capita,
considerado como um fator determinante social de saúde, confirmada pela análise estatística
de correlação de Pearson, exposta no Quadro 22.

Quadro 22 - Correlação linear de Pearson entre indicadores sociais e de saneamento dos estados amazónicos, para o ano de
2009.

FM.5 x S.1

FM.5 x S.3

FM.5 x S.9

N (pares)

9

9

9

r (Pearson)

- 0,670

0,595

-0,547

0,4489

0,354025

0,299209

R

2

Fonte: Resultados próprios.
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O indicador PIB per capita (FM.5), que representa uma DSS, apresenta uma
correlação linear com os indicadores de saneamento relativos ao esgotamento sanitário (S.1),
coleta de lixo (S.3) e SAC sem tratamento (S.9), e explica esta relação com 44,8%, 35,4% e
cerca de 30%, respetivamente, demonstrados pelo R2. A relação mais intensa e inversa
verificou-se entre aquele indicador (FM.5) e o esgotamento sanitário (S.1), convergindo com
os resultados de Teixeira & Heller (2005), ou seja, populações com condições sociais
desfavoráveis são associadas à ausência de infraestruturas de saneamento adequadas.
Confirmada a relação entre os indicadores sociais e os de saneamento, pretende-se, de
seguida, correlacionar os mesmos indicadores (S.1, S.3 e S.9) com um representante do efeito.
Como o tema utilizado para a análise foi o saneamento, utilizou-se como indicador de efeito
as DRSAI (EF.3). O coeficiente de Pearson resultante desta nova correlação encontra-se no
Quadro 23.

Quadro 23 - Correlação linear de Pearson entre indicadores de saneamento e de efeito na saúde, dos estados amazónicos,
para o ano de 2009.

EF.3 x S.1

EF.3 x S3

EF.3 x S9

9

9

9

r (Pearson)

0,6754

- 0,437

0,5484

R2

0,45616

0,19096

0,30074

N (pares)

Fonte: Resultados próprios.

Os resultados mostram que as internações por DRSAI tiveram relação também com os
três indicadores de saneamento utilizados para esta avaliação. A relação foi direta com o S.1
(r = 0,6754) e com o S.9 (r = 0, 5484) e inversa com o S.3 (r = 0,437), com maior
percentagem de explicação do EF.3 através da ausência do esgotamento sanitário (R2 =
45,6%). Desta forma, verifica-se que os dados que originam os indicadores para o fator de
risco saneamento foram capazes de demonstrar correlação quer com as condições sociais da
população amazónica quer com os efeitos que nela ocasionam, obtendo-se assim uma relação
de causa e efeito.
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FATOR DE RISCO URBANIZAÇÃO E USO INADEQUADO DA FAUNA E
FLORA
Quanto ao fator de risco “urbanização”, a IRA (EF.2) foi o indicador utilizado para
avaliar o efeito da urbanização na saúde da população, pois, como discutido no Capítulo 3,
tem como um dos principais fatores de risco a produção de poluentes atmosféricos,
provenientes da intensa frota de veículos que circula nos centros urbanos, agravada pelas
condições de moradia da população. Na cadeia causal, relacionou-se a IRA com a frota de
veículo por habitante (P.2) e com os residentes em aglomerados subnormais (EXP.4). Por
outro lado, como também discutido no Capítulo 3, a IRA pode ser desenvolvida por outro
fator de risco importante para a região amazónica, que é o uso inadequado dos recursos fauna
e flora, aqui representados pelas queimadas e incêndios florestais (S.4). Desta forma, são
simultaneamente analisados dois fatores de risco – urbanização e o uso inadequado de
recursos de fauna e flora – com ênfase nas queimadas e incêndios florestais.
A Figura 18 foi desenvolvida com base nos dados dos indicadores EF.2 e P.2; e EF.2 e
S.4 (Anexo III), respetivamente, em (A) e (B). Na Figura A observa-se que a variação entre
EF.2 e P.2 seguiu o mesmo perfil nos estados amazónicos, isto é, com a diminuição da frota
de veículos no estado houve também redução da internação por IRA. Os indicadores EF.2 e
S.4 tiveram também um perfil bastante semelhante (Figura B).
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Figura 18 - Variação dos indicadores de (A) Frota de veículo por habitante e (B) queimadas e incêndios florestais com as
internações por IRA, nos estados amazónicos, para o ano de 2009.
Fonte: Elaboração própria com dados Ministério da Saúde do Brasil (2009c).

121

CAPÍTULO 4. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE
AMBIENTAL NA AMAZÓNIA LEGAL

No Quadro 24 encontram-se os coeficientes de Pearson da correlação entre os
indicadores EF.2 e P.2 e EF.2 e S.4, nos nove estados pertencentes à Amazónia Legal. Da sua
análise ressalva-se a maior intensidade de correlação das IRA (EF.2) com o fator de risco
urbanização (P.2), sendo inclusive estas explicadas em 46,4% por aquele fator.

Quadro 24 - Análise de correlação linear de Pearson entre indicadores de urbanização e fauna e flora com o indicador de
efeito na saúde, dos estados amazónicos, para o ano de 2009.

EF.2 x P.2

EF.2 x S.4

9

9

r (Pearson)

0,6814

0,3548

R2

0,46430

0,12588

N (pares)

Fonte: Resultados próprios.

Este informação é demasiado importante para a Amazónia. Historicamente, verificase, nesta região, uma relação insustentável entre a deflorestação e o desenvolvimento da
agroindústria e outros mega empreendimentos, ocasionando inúmeros impactos ambientais e
prejuízos na saúde da população local (OPAS, 2007). A identificação de fatores que
influenciam a destruição da floresta amazónica e o seu contributo nas mudanças globais tem
sido preconizada também nos estudos de Fearnside (2001; 2003). No entanto, o avanço da
legislação ambiental no Brasil combinada com as políticas públicas de controlo das
queimadas e desmatamento na região têm contribuído para minimizar estes problema (Silva et
al., 2004).
Confirma-se, portanto, que a urbanização constitui um fator de risco influenciador da
saúde da população amazónica que será aprofundada nos pontos seguintes deste capítulo.

FATOR DE RISCO AGRICULTURA
Como referido no Capítulo 3, são as práticas insustentáveis desenvolvidas pela
agricultura, como o uso descontrolado de agrotóxicos, que representam risco de intoxicação
humana para os trabalhadores rurais e para a população em geral, através do seu contacto com
os componentes químicos na água e especialmente pela cadeia alimentar. Neste sentido,
foram utilizados como indicadores que representam o atual fator de risco, os seguintes:
população potencialmente exposta a contaminantes químicos (EXP.5); áreas contaminadas ou
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potencialmente contaminadas (S.13); e utilização de agrotóxico (S.7), correlacionados
posteriormente com o indicador de efeito relativo aos casos de intoxicação por agrotóxico
(EF.7). O Quadro 25 apresenta o resultado da análise de correlação de Pearson.

Quadro 25 - Análise de correlação linear de Pearson entre indicadores de agricultura e indicadores de efeito na saúde, dos
estados amazónicos, para o ano de 2009.

N (pares)
r (Pearson)
R

2

EXP.5 x EF.7

S.13x EF.7

S.7 x EF.7

9

9

9

0,7538

0,6133

0,483

0,56821

0,37613

0,23328

Fonte: Resultados próprios.

A análise do Quadro 25 evidencia que não é a prática do uso do agrotóxico que origina
maior relação negativa com a saúde, mas é a exposição da população a áreas contaminadas
por aqueles produtos químicos que desempenham um papel determinante. A suscetibilidade
da população em contactar com áreas contaminadas (pela moradia ou pelo trabalho) configura
uma situação de máximo risco, o que, de acordo com Rouquayrol & Almeida Filho (2003),
significa uma alta probabilidade de contaminação.
Porém, a associação entre o uso do agrotóxico com os efeitos nefastos na saúde não é
de menosprezar, sendo esta também razoavelmente elevada (r=0,483). Moreira et al. (2002)
demonstraram que a falta de conhecimento técnico do uso de agrotóxico é um dos principais
fatores para a contaminação da população trabalhadora e residente na comunidade agrícola de
Nova Friburgo (Rio de Janeiro, Brasil) e detetaram, ainda, que a baixa escolaridade impede o
entendimento técnico. Ou seja, os trabalhadores rurais não compreendem o que significam os
termos técnicos existentes nas embalagens.
Outra relação importante a ser destacada reside entre os agrotóxicos e a toxicidade
crónica, manifestada especialmente pelo desenvolvimento de problemas cancerígenos, não
abordados pelos indicadores utilizados. Faria et al. (2004) destacam que a toxicidade crónica
de determinadas substâncias, como os agrotóxicos, nem sempre apresenta relação com outras
propriedades tóxicas agudas da mesma substância que são, com frequência, também muito
graves, exigindo vigilância permanente. No entanto, os danos imediatos e clinicamente
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evidentes das intoxicações agudas têm recebido mais atenção e ganho legitimidade no âmbito
da abordagem linear de dose-efeito26.
Esta etapa do estudo permite, assim, confirmar que os indicadores identificados
possuem uma correlação (em maior ou menor intensidade) com os fatores de risco
selecionados, demonstrando, de uma forma geral, a cadeia causal das doenças relacionadas
com o ambiente físico e social da população da Amazónia.
Além disso, sublinha-se que os dados utilizados são todos de fonte oficial (Ministério
da Saúde do Brasil, 2009c), originados de sistemas de informação monitorizados pelo
governo federal brasileiro, sendo periodicamente atualizados e com relevância social. Tais
critérios são citados em documentos recentes do Ministério da Saúde do Brasil (2011) como
fundamentais para um indicador de saúde ambiental.
4.4. Etapa 2: avaliação dos fatores de risco prioritários e sua correlação
A partir da identificação e da correlação verificada entre os fatores de risco expostos
anteriormente, foram selecionados aqueles que demonstram maior influência na saúde
ambiental amazónica e, portanto, que se revelam fundamentais para a orientação das políticas
públicas na Amazónia Legal.
4.4.1. Metodologia da etapa 2
A metodologia utilizada para a identificação e correlação dos indicadores mais
relevantes para a saúde ambiental na Amazónia baseia-se na técnica estatística de análise
fatorial (Johnson & Wichern, 2002; Anderson, 2003), através do uso do SPSS for Windows,
versão 14.0.
Através deste método estatístico, pretende-se agrupar os indicadores originais (X1,
X2,...Xp) que se correlacionam entre si em indicadores sintéticos, denominados de fatores (F1,
F2, F3), conforme ilustra a Figura 19.

#############################################################
26

O termo dose-efeito tem origem da toxicologia e representa a relação entre a dose de um elemento tóxico e a magnitude do
seu efeito num indivíduo ou numa população que lhe está exposta. A abordagem linear de dose-efeito significa que quanto
maior a dose do elemento tóxico maior é o efeito negativo na saúde da população (Rissato et al., 2008).
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Figura 19 - Esquema geral da análise fatorial.
Fonte: Johnson & Wichern (2002).

Para cada fator extrai-se a carga fatorial, que é a medida estatística de influencia de
cada indicador na formação do fator. Manly (1998) estabelece que uma variável (ou
indicador) exerce uma influência adequada no fenómeno estudado (saúde ambiental) quando
a carga fatorial é igual ou superior a 0,60. Pelo método da análise fatorial, o fator 1 é aquele
que concentra os indicadores que mais influenciam o fenómeno estudado, pois é o fator que
contribui com a maior percentagem para a sua compreensão.
Além disso, este método estatístico possibilita a geração de matrizes de correlação
entre os indicadores. Para o efeito foi utilizado o critério de Field (2009), que considera
correlacionados os indicadores (e fatores de risco por estes representados) com coeficiente ±
0,5. O sinal positivo (+) significa uma correlação direta e o sinal negativo (-) indica uma
correlação inversa entre as variáveis.
4.4.2. Resultados da etapa 2
O Quadro 26 apresenta as cargas fatoriais dos indicadores estudados, que se incluem
no fator 1. A sua análise revela o IDH (FM.3), o PIB per capita (FM.5) e o Grau de
Urbanização (FM.8) como os indicadores força motriz e pressão mais relevantes para a saúde
ambiental. Os dois primeiros não estão ligados diretamente com os fatores de risco, mas
apresentam como aspeto fundamental o facto de constituírem determinantes sociais da saúde.
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Quadro 26 - Cargas Fatoriais dos indicadores estudados dos estados amazónicos, para o ano de 2009.

Carga Fatorial dos indicadores para o Fator 1
Indicador

Carga Fatorial

Indicador

Carga Fatorial

Indicador

Carga Fatorial

FM.1

0,123

S.1

0,737

EF.1

0,948

FM.3

0,944

S.3

-0,912

EF.2

0,472

FM.5

0,839

S.7

-0,767

EF.3

0,896

FM.6

-,0436

S.13

-0,400

EF.7

-0,420

FM.8

0,788

EXP.1

0,293

P.1

-0,553

EXP.2

0,807

P.2

0,862

EXP.3

0,919

P.3

0,246

EXP.5

-0,576

P.4

0,244

P.5

0,321

Fonte: Resultados próprios.

A relação entre a saúde da população e as condições sociais foi também verificada por
Caiaffa et al. (2010), que detetaram uma mortalidade mais intensa nas áreas de elevado risco
de Belo Horizonte (Brasil), coincidentes com as regiões de extrema pobreza.
Os indicadores relacionados com os fatores de risco considerados no estudo, que
tiveram cargas fatoriais mais elevadas foram os seguintes: Frota de Veículo por habitante
(P.2); Esgotamento sanitário (S.1); Coleta de lixo (S.3); Utilização de agrotóxico (S.7);
População sem instalação de esgoto (EXP.2); e População sem coleta de lixo (EXP.3), sendo
quatro destes relacionados com o saneamento (S.1, S.3, EXP.2 e EXP.3). Relação similar foi
também confirmada por Galijuri et al. (2009), na cidade amazónica de Tucuruí, destacando-se
como melhores e piores níveis de saneamento, respetivamente, os domicílios sem e com
histórico de agravo por doenças relacionadas com o saneamento.
Também no estudo de Freitas & Giatti (2009), sobre Sustentabilidade na Amazónia
Legal através de indicadores socioeconómicos, ambientais e de saúde, concluiu-se que a
maior fragilidade na saúde ambiental da população foi proveniente, essencialmente, da
situação e exposição ao ambiente a que ela tem sido alvo, especialmente no que se refere à
falta e/ou ineficiência dos serviços de saneamento.
A região Amazónica tem apresentado uma relação desigual entre o crescimento
socioeconómico, infraestruturas e a qualidade de vida. Há um nítido, mas heterogéneo,
crescimento económico na região (demonstrados pelos indicadores de Força Motriz e
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Pressão). No entanto, este não é acompanhado por melhores condições de saneamento,
controlo de queimadas e desmatamento, e controlo de uso de agrotóxicos (demonstrados pelos
indicadores de Situação e Exposição). Tal desequilíbrio tem direcionado a região Amazónica
para a sua insustentabilidade (Freitas & Giatti, 2009).
Melhores índices de doenças, especialmente em crianças menores de 5 anos, têm sido
evidenciados com a implantação de obras de infraestrutura (nomeadamente de saneamento),
nos estudos de Fewtrell & Colford (2005) e de Galiani et al. (2005). No entanto, Luby et al.
(2011) demonstram que esta relação não é tão simples e direta. O contexto em que estas
crianças vivem, designadamente os hábitos higiénicos e o tipo de habitação, é fundamental
para complementar aquela situação.
Os resultados das correlações entre os indicadores (e fatores de risco por estes
representados) estão expostos nos Quadros 27, 28 e 29, desenvolvidas a partir da metodologia
de análise fatorial descrita por Johnson & Wichern (2002) e Anderson (2003).

Quadro 27 - Matriz de correlação entre indicadores de força motriz e pressão, nos estados amazónicos, para o ano de 2009.

FM.1

FM.3

FM.5

FM.6

FM.8

P.1

-0,658

-,0,603

-0,639

0,178

-0,578

P.2

0,330

0,885

0,703

-0,472

0,566

P.3

0,218

0,164

0,501

0,197

0,186

P.4

0,955

0,462

0,360

-0,308

0,465

P.5

0,917

0,527

0,340

-0,455

0,422

Fonte: Resultados próprios.

A correlação entre os indicadores do Quadro 27 evidencia uma afinidade direta entre o
indicador que representa o número total de pessoas residentes em determinado espaço
geográfico com o consumo per capita de eletricidade (FM.1 e P.4; 0,955) e com o número de
unidades locais de indústria de transformação (FM. 1 e P.5; 0,917). Os dados do estado
amazónico Pará poderão exemplificar a relação obtida. Esse estado possui a maior população
residente na região amazónica (cerca de 30%, isto é, 7.065.573 habitantes), o maior consumo
per capita de eletricidade (1907 GWh) e o maior número de unidades locais de indústria de
transformação (4910 unidades) (IBGE, 2007b). Ou seja, uma localidade com grande
concentração populacional requer também uma elevada demanda de consumo de energia, o
que impulsiona o desenvolvimento de unidades industriais.
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Ainda no Quadro 27 é evidenciado que o IDH (FM.3) apresenta uma grande e positiva
correlação com o PIB (FM.5), com o Grau de Urbanização (FM.8) e com a Frota de Veículos
por Habitante (P.2), e uma correlação negativa, ou seja, inversa, com o Índice de Gini (FM.6),
cujas equações de origem estão em Johnson & Wichern (2002)..
Apesar do reconhecimento internacional do IDH e PIB per capita, destaca-se que,
desde a década de 60, foi evidenciado um descompasso entre o crescimento do PIB e a
melhoria das condições sociais em países subdesenvolvidos, mostrando-se aquele indicador
cada vez menos apropriado como medida representativa do bem estar social (Januzzi, 2001).
No entanto, estes parâmetros (IDH e PIB per capita) possuem ainda importância quando
correlacionados com outros indicadores, como se verifica neste estudo e na metodologia
FPEEEA. Além disso, o Índice de Desempenho Ambiental (EPI), proposto no trabalho de
Emerson et al. (2012), em parceria da Yale Center for Environmental Law and Policy com a
Colômbia, apresenta uma relação direta do PIB com a Saúde Ambiental.
O Quadro 28 apresenta a matriz de correlação dos indicadores de situação e exposição
para os estados da região amazónica.

Quadro 28 - Matriz de Correlação entre Indicadores de situação e exposição, que compõem o ISSA nos estados amazónicos,
para o ano de 2009.

S.1

S.3

S.7

S.13

EXP.1

0,254

-0,168

-0,439

0,058

EXP.2

0,848

0,431

-0,465

-0,160

EXP.3

0,575

-0,995

-0,571

-0,180

EXP.5

-0,392

0,344

0,436

0,815

Fonte: Resultados próprios.

Observa-se que a percentagem de municípios sem rede coletora de esgotos (S.1)
apresentou uma correlação direta com a percentagem de pessoas que vivem em domicílios
particulares permanentes sem acesso a instalações de esgotos (EXP.2), de 0,848. Apesar desta
relação ser aparentemente óbvia, já que ambos os indicadores são referentes ao esgotamento
sanitário, o tratamento estatístico com a análise fatorial exploratória permite extrair fatores
capazes de explicar o fenómeno estudado, de identificar os indicadores mais adequados e as
suas correlações, o que reduz a subjetividade e a intuição inerente à observação, como indica
Pereira (2001).
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A ausência de esgotos sanitários é uma situação alarmante para a suscetibilidade da
população amazónica, tendo o estado do Amapá a situação mais precária da região, com
97,69% de sua população sem rede coletora de esgoto (IBGE, 2008).
Ainda no Quadro 28 destaca-se que o indicador utilização de agrotóxicos (S.7) não
manteve uma correlação significativa com os indicadores de exposição, apesar do indicador
EXP.5 estar relacionado com a população potencialmente exposta a contaminantes químicos.
O uso de agrotóxicos mostra-se neste estudo como um importante fator de risco ambiental,
mas os dados originais, apresentados no Anexo III, evidenciam que essa exposição esteve
apenas relacionada com uma pequena parcela das populações estudadas nos estados
amazónicos.
No Quadro 29 encontra-se a matriz de correlação entre os indicadores de efeito
utilizados no estudo.

Quadro 29 - Matriz de Correlação entre os indicadores de efeito nos estados amazónicos, para o ano de 2009.

EF.1

EF.2

EF.3

EF.7

EF.1

1,000

0,463

0,812

-0,235

EF.2

0,463

1,000

0,165

0,131

EF.3

0,812

0,165

1,000

-0,121

EF.7

-0,235

0,131

-0,121

1,000

Fonte: Resultados próprios.

Esta matriz demonstra uma relação direta das Internações por DDA, em menores de
cinco anos (EF.1), com as Internações por IRA (EF.2), também em menores de cinco anos
(0,563), e com as Internações por doenças relacionadas com o saneamento ambiental
inadequado (EF.3) (0,812).
De facto, vários contributos identificam que os menores de cinco anos são mais
suscetíveis à contaminação do ambiente, devido à falta e/ou ineficiência do sistema de
saneamento, especialmente em países em desenvolvimento com fatores nutricionais
desfavoráveis a estas crianças (Victora, 2009). Esse assunto foi já discutido no Capítulo 3.
Na categoria de efeito, os indicadores que tiveram maior capacidade de demonstrar a
cadeia causa-efeito nas condições de saúde ambiental da região amazónica foram o EF.1 e
EF.3., com elevada carga fatorial para o fator 1 (Quadro 26).
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Também os resultados do Quadro 29 demonstram que as intoxicações por agrotóxicos
(EF.7) não apresentaram associação com outro indicador de efeito, o que pode ser justificado
pelo facto de se tratar de um indicador que representa um fator de risco bastante específico,
distinto dos indicadores EF.1, EF. 2 e EF.3. Isto significa que com a variação da intoxicação
por agrotóxicos não se observará influência direta na variação de DDA, IRA ou DRSAI. No
entanto, não se pode subentender com estes resultados que as intoxicações por agrotóxico não
são importantes para serem inseridas nas ações públicas de Vigilância em Saúde Ambiental.
Os resultados desta etapa permitem concluir que a urbanização, especialmente a falta
e/ou ineficiência do saneamento, tem-se destacado como uma necessidade que deve ser
priorizada na Amazónia, mesmo quando comparada com as queimadas e desmatamento
florestais. Os indicadores que traduzem os fatores de risco em estudo demonstram uma
correlação de causa e efeito e, consequentemente, confiabilidade e valor científico para serem
utilizados nas restantes etapas do trabalho. Além disso, foi também evidenciado que a
contextualização socioeconómica deve ser considerada para a tomada de decisão no setor, já
que os indicadores desta dimensão correlacionaram-se especialmente com os fatores de risco
que devem ser priorizados na região.
Refira-se, ainda, que alguns resultados específicos obtidos nesta etapa do estudo,
foram apresentados no 2012 SHEWC – Safety, Health and Environment World Congress, cujo
artigo, para além de ter sido publicado no seu livro de atas27, foi, após o seu enriquecimento,
publicado numa revista com arbitragem científica28.
4.5. Etapa 3: ranking dos estados quanto à saúde ambiental
A classificação dos estados amazónicos foi baseada em índices de saúde ambiental
obtidos dos indicadores analisados na etapa 2, como exposto em seguida.

#############################################################
27

Chaves, A.; Marta-Costa, A. (2012a). “A Saúde Ambiental no Contexto do Desenvolvimento Sustentável: um Estudo na
Amazônia Legal”. On Proceedings of XII Safety, Health and Environment World Congress (2012 SHEWC) “Sustainable
Growth and Development: Challenges and Needs of the Twenty-First Century”. Brito, C.R. & Ciampi, M. (Eds.). São Paulo
(Brasil), July 22 – 25, 2012,pp. 310-313, ISBN 978-85-89120-77-7 & 978-85-89549-73-8.

28

Chaves, A.; Marta-Costa, A.; Teixeira, L.; Valente, M. (2013). "Ambiente e Saúde: Prioridades nos Estados da Amazônia
Legal”. In Enciclopédia Biosfera, 9 (16), pp. 2241-2258, ISSN: 1809-0583 (impresso); 2317-2606 (on-line). Indexação
Latindex;
Sumários.ORG;
Portal
Livre
e
Google
Scholar.
Disponível
em:
http://www.conhecer.org.br/enciclop/2013a/saude/ambiente%20e%20saude.pdf
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4.5.1. Metodologia da etapa 3
O índice tem a importante característica de agregar informações relevantes e
proporcionar uma interpretação classificatória, como indicado por Mingoti (2005) e exposto
no Capítulo 3. Tal rankeamento torna-se fundamental para esta etapa de pesquisa, no sentido
de identificar os melhores e os piores estados amazónicos que possuem as condições e efeitos
mais críticos na saúde ambiental.
Partindo de iniciativas internacionais sobre o desenvolvimento de índices,
nomeadamente o Índice de Desempenho Energético (Brown & Ulgiati, 1997); o IQVU
(Nahas, 2002); o Environmental Sustainability Index (ESI, 2005); e a Pegada Ecológica
(Hails & Goldfinger, 2006), optou-se, também neste trabalho, pela elaboração de índices,
classificados de acordo com a natureza dos indicadores que o integram.
Para identificar o número de índices e os indicadores a incorporar, partiu-se da teoria
de Freitas (2003) e Rouquayrol & Almeida Filho (2003), que consideram que o sistema de
indicadores FPEEEA é constituído desde indicadores de macro politicas públicas (fatores
condicionantes da saúde ambiental) até aqueles que se relacionam com políticas públicas
locais e estruturantes (fatores determinantes da saúde ambiental), incluindo ainda a eclosão do
efeito na saúde resultante desses dois grupos fatores. Este foi o modelo também adotado neste
trabalho, que procura desenvolver uma cadeia de causa e efeito, como representado na Figura
20.
Os fatores condicionantes referem-se ao contexto socioeconómico da população,
representado pelos indicadores de força motriz e pressão, que, por sua vez, influenciam o tipo
de infraestruturas disponibilizadas para a população. Estes últimos constituem os fatores
determinantes, representados pelos indicadores de situação e exposição, e que influenciam a
suscetibilidade da população para adquirir doenças relacionadas com o ambiente (físico e
social) em que vive. Da relação entre os fatores condicionantes e determinantes surgem os
efeitos ou a morbimortalidade da população, representada através das doenças que derivam da
sua relação com o ambiente (Borja & Moraes, 2003b; OMS, 2004).

131

CAPÍTULO 4. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE
AMBIENTAL NA AMAZÓNIA LEGAL

FATORES
CONDICIONANTES
Condições sociais

FATORES
DETERMINANTES
Condições de
Infraestrutura

+
Condições
ambientais

+
Condições de acesso

Figura 20 - Base teórica utilizada para os índices de saúde ambiental.
Fonte: Adaptado de Borja & Moraes (2003b) e OMS (2004).

Desenvolveram-se, assim, neste trabalho, três índices que representam:
a) os fatores condicionantes da saúde ambiental;
b) as condições determinantes da saúde ambiental; e
c) os efeitos dos condicionantes e determinantes na saúde ambiental da população
residente na região amazónica.

No Quadro 30 apresentam-se os índices propostos e a natureza dos seus indicadores,
identificados também nas fichas catalográficas colocadas no Anexo II.

Quadro 30 - Índices de avaliação das condições de saúde ambiental

Índice

Tipo de fator representado

Natureza dos Indicadores
envolvidos

ICBSA: Índice de Condições Básicas de
Saúde Ambiental

Fatores condicionantes

Força Motriz e Pressão

ISSA: Índice de Suscetibilidade de Saúde
Ambiental

Fatores determinantes

Situação e Exposição

IESA: Índice
Ambiental

Efeitos

Efeito

de

Efeito

na

Saúde

Fonte: Elaboração própria.
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Os índices desenvolvidos não perdem a formatação do modelo FPEEEA, pois é
preservada a análise da cadeia de causa e efeito das condições sociais, económicas e
ambientais em que vive uma população e seus efeitos na sua saúde e qualidade de vida.
A análise fatorial foi também utilizada para o cálculo dos três índices propostos nesta
etapa de estudo. Para cada combinação de indicadores que compõem um índice (Quadro 30)
foi realizada a rotação ortogonal e, posteriormente, estimada a matriz de scores fatoriais
(método de regressão). O score fatorial pode ser compreendido como a redução numérica dos
indicadores originais, já separados por fator. Para cada fator ij, o i-ésimo score fatorial
extraído é definido por Fij, expresso da seguinte forma (Dillon & Goldstein, 1984; Santana,
2004):

(4.1)

Em que bi são os coeficientes de regressão estimados para os n scores fatoriais comuns
em relação a cada estado amazónico em estudo; xij são as n observações das p variáveis
observadas (indicadores utilizados no estudo).
Os índices foram estatisticamente definidos como uma combinação linear dos scores
fatoriais e da proporção da variância explicada por cada fator em relação à variância comum
(Santana, 2004). A expressão matemática é dada pela Equação 4.2:

'
$
% λj "
Índice = ∑ %
"FPij
j =1 % ∑ λ j "
& j
#
q

Em que:

λ

∑λ
FPij

= é a variância explicada por cada fator;
= é a soma total da variância explicada pelo conjunto de fatores comuns;
= carga fatorial padronizada de cada observação.

133

(4.2)

CAPÍTULO 4. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE
AMBIENTAL NA AMAZÓNIA LEGAL

Destaca-se ainda que, quando da aplicação da análise multivariada (análise fatorial)
aos três índices de saúde ambiental, optou-se por não atribuir peso aos indicadores, pelas
seguintes razões:
•

Há falta de consenso científico sobre a importância que cada variável tem para o
fenómeno estudado, incorrendo muitas vezes numa influência subjetiva do
pesquisador. Tal situação foi verificada por ESI (2005) em estudos nas áreas de saúde
ambiental, qualidade ambiental e sustentabilidade.

•

O uso dos pesos para a “correção” dos indicadores pode influenciar a análise, como
afirma Seade (2001), e impedir que os dados possam refletir os aspetos que pesam
mais e menos na definição do índice.
Para auxiliar a interpretação dos índices propostos foram calculados os coeficientes de

determinação (r2), através da equação 4.3, com auxílio do Microsoft Office Excel versão
2007, entre o ICBSA e o ISSA; o ICBSA e o IESA; e entre o ISSA e IESA. Os valores
obtidos foram úteis para verificar se o comportamento dos estados amazónicos foi semelhante
ou heterogéneo, quanto às condições de saúde ambiental.
(4.3)
2

O r varia entre 0 e 1, e indica quanto da variação total é comum aos elementos que
constituem os pares, que será maior quanto mais próximo de 1 for o valor obtido. Nesse caso
é refletido um perfil homogéneo da saúde ambiental entre os nove estados em estudo.
4.5.2. Resultados da etapa 3
O procedimento descrito anteriormente permitiu alcançar os resultados expostos no
Quadro 31, através dos quais é possível estabelecer um ranking para os três índices propostos,
evidenciados na Figura 21.

134

CAPÍTULO 4. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE
AMBIENTAL NA AMAZÓNIA LEGAL
Quadro 31 - Classificação dos estados amazónicos quanto ao ICBSA, ISSA e IESA, para 2009

Estados Amazónicos

Índice ICBSA

Ranking
ICBSA

Índice
ISSA

Ranking
ISSA

Índice
IESA

Ranking
IESA

Mato Grosso (MT)

0,28423

1

0,69282

9

0,279407

2

Roraima (RO)

0,25259

2

0,28457

1

0,495426

4

Amazonas (AM)

0,24141

3

0,44648

3

0,370676

3

Amapá (AP)

0,23644

4

0,34456

2

0,249433

1

Rondônia (RR)

0,20630

5

0,48022

5

0,514209

5

Pará (PA)

0,20045

6

0,58957

7

0,740799

9

Tocantins (TO)

0,20039

7

0,56262

6

0,524775

6

Acre (AC)

0,18238

8

0,45081

4

0,568952

8

Maranhão (MA)

0,16550

9

0,65060

8

0,555135

7

Fonte: Resultados próprios.

A observação do Quadro 31 e da Figura 21 evidenciam valores superiores para o
índice ICBSA, que indicam melhores condições básicas de saúde ambiental da população nos
estados do Mato Grosso (0,284) e Roraima (0,252). Acre (0,182) e Maranhão (0,165)
apresentam os piores ICBSA, muito próximos a zero, vendo potenciado o desenvolvimento de
doenças, pois as suas baixas condições socioeconómicas proporcionam um conjunto de
fatores favoráveis à maior suscetibilidade da população para a contração de enfermidades. É o
caso da má nutrição, da moradia inadequada, do ausente ou insuficiente conhecimento de
práticas higiénicas adequadas, descritas, por Rouquayrol & Almeida Filho (2003), como uma
força do estímulo patogénico.
Situação semelhante foi verificada por Kulabako et al. (2010), também num país de
terceiro mundo, em Kampala (Uganda), identificando-se um forte contributo dos fatores
económicos da população periurbana no desenvolvimento de doenças relacionadas com o
ambiente.
Porém, a região amazónica apresenta outro fator capaz de agravar a suscetibilidade da
sua população. Historicamente, o seu modelo de desenvolvimento económico é bastante
hegemónico, sendo a floresta vista como madeira e o solo como suporte para o agronegócio,
tendo como base a propriedade fundiária, a concentração de renda e o trabalho desqualificado
e com baixa remuneração (Costa, 2005).
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0,8#
0,7#

Índice'

0,6#
0,5#
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0,4#
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IESA#

0,2#
0,1#
0#
MT#

RO#

AM#

AP#

RR#

PA#

TO#

AC#

MA#

Figura 21 - Variação dos índices ICBSA, ISSA e IESA nos estados amazónicos, para o ano de 2009.
Fonte: Resultados próprios.

Para a análise do ISSA foi apropriada a teoria da História Natural das Doenças
(Leavell & Clark, 1978), apresentada no contexto dos fatores de risco ambiental do Capítulo
3. Ou seja, o índice procura evidenciar as relações ambientais e ecológicas desfavoráveis que
tornam o homem suscetível a doenças. Para o efeito, nos resultados obtidos (Quadro 31)
destaca-se o estado do Mato Grosso como aquele que possui uma população mais suscetível
em saúde ambiental (0,692), quando comparado com os demais estados amazónicos. Roraima
(0,28457) mostrou-se em primeiro lugar na classificação de suscetibilidade, o Amapá
(0,44648) foi o segundo menos suscetível e o Pará (0,58957) ocupou a sétima posição do
ranking.
Quanto ao IESA, este procura completar a cadeia causal da doença sobre o homem,
defendida pelo modelo de indicadores de saúde ambiental adotado neste estudo. O estado do
Pará ocupou o último lugar no IESA (0,741), valor este próximo ao máximo (e hipotético) de
1,0, o que demonstra a gravidade com que as características ambientais se refletem na saúde
da população. Por outro lado, o Amapá obteve a primeira colocação nesse índice.
Os índices evidenciaram que a suscetibilidade da população às condições
socioambientais adversas originou maior efeito negativo na sua saúde, devida essencialmente
a ausência e/ou ineficiência de infraestruturas urbanas. Melhores valores de índices de
doenças têm sido evidenciados, por vários estudos (Galiani et al., 2005; Luby et al., 2011),
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com a implantação de obras de infraestrutura. No entanto, Luby et al. (2011) demonstraram
que esta relação não é tão simples e direta. O contexto em que as crianças vivem é
fundamental. Em países em desenvolvimento como o Brasil, as condições precárias de
assistência oferecidas pelo sistema de saúde devem ser consideradas, nomeadamente o atraso
nos atendimentos, a falta de medicamentos e a inexistência de leitos para internamentos
(Souza & Costa, 2010).
Outro aspeto fundamental obtido com os índices propostos nesta investigação foi a
tendência de linearidade na classificação dos estados amazónicos, apresentada na Figura 22 e
destacada pelas linhas de tendência.
Na Figura 22, o coeficiente de determinação (r2) foi extraído tendo como base o
decréscimo linear do ICBSA. Esse coeficiente foi de 0,639 entre o ICBSA e o ISSA; 0,745
para o ICBSA e o IESA; e 0,721 entre o ISSA e o IESA. São valores próximos de 1 (valor
máximo do coeficiente) e próximos entre si, capazes de demonstrar que não há grandes
disparidades entre as condições de saúde ambiental na Amazónia Legal. Confirmam-se,
assim, as observações de Freitas & Giatti (2009), que indicam uma distribuição populacional
heterogénea para esta região, mas com problemas ambientais que demonstram situações
comuns em todos os seus estados.

0,8#
0,7#

Índice'

0,6#
0,5#
0,4#
0,3#
0,2#
0,1#
0#
MT#

RO#

AM#

AP#

RR#

PA#

TO#

AC#

MA#

ICBSA#

ISSA#

IESA#

Linear#(ICBSA)#

Linear#(ISSA)#

Linear#(IESA)#

Figura 22 - Relação entre os índices ICBSA, ISSA e IESA nos estados amazónicos, para o ano de 2009.
Fonte: Resultados próprios.
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A Figura 22 mostra ainda que neste estudo não se constatou uma relação evidente
entre o estado amazónico com maior ICBSA (estado do Mato Grosso, com 0,284) e aquele
com menor suscetibilidade (ISSA de Rondônia, 0,2846). Porém, esse tipo de conexão foi
observada com o efeito na saúde da população local, sendo o Mato Grosso o estado com
menor IESA (0,2794).
Para confirmar a correlação entre estes três índices foi aplicada a análise de correlação
de Pearson, para os estados da Amazónia, com três combinações diferentes: ICBSA x ISSA;
ICBSA x IESA; e ISSA x IESA. Os resultados estão no Quadro 32.

Quadro 32 - Coeficiente de Person para os índices ICBSA, ISSA e IESA, nos estados amazónicos, para o ano de 2009.

N (pares)
r (Pearson)
R

2

ICBSA x ISSA

ICBSA x IESA

ISSA x IESA

9

9

9

-0,7160

-0,7319

0,6787

0,5126

0,5356

0,4606

Fonte: Resultados próprios.

A análise estatística do coeficiente de Person (r) para as combinações realizadas
demonstrou que os índices propostos tiveram uma correlação bastante significativa, variando
entre 0,6787 (menor correlação) e 0,7319 (maior correlação), todas acima de 0,5. Isso
comprova a cadeia de correlação entre os três índices; a relação inversa entre as condições
sociais de uma população e a sua suscetibilidade; e as condições sociais de uma população e
os efeitos na sua saúde. Assim, apesar dos fatores sociais serem considerados na literatura e
neste estudo como condicionantes da saúde ambiental, o índice ICBSA demonstrou, mais
uma vez, a sua forte influência na relação de causa e efeito entre o ambiente e o homem.
4.6. Etapa 4: identificação das regiões geográficas prioritárias
Até ao momento, este estudo tem demonstrado a Amazónia como uma região bastante
necessitada de investimento em saúde ambiental, especialmente no que se refere às condições
socioeconómicas e de saneamento. Porém, num país em desenvolvimento como o Brasil,
existem outras regiões com as mesmas necessidades, ou mesmo superiores. Neste sentido, a
etapa 4 procura comparar a região Amazônica com as demais regiões brasileiras, quanto às
condições de saúde ambiental. Optou-se, para isso, em ampliar a análise dos índices propostos
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para todos os estados brasileiros, a fim de verificar se as lacunas que a região amazónica
necessita a tornam uma prioridade em escala nacional. A metodologia aplicada é apresentada
em seguida.
4.6.1. Metodologia da etapa 4
Os índices ICBSA, ISSA e IESA foram calculados através da metodologia utilizada
anteriormente, para todas as 27 unidades federativas brasileiras, cujos resultados foram
expostos em mapas temáticos. Segundo Lopes et al. (2004), os mapas são importantes
instrumentos para demonstrar os resultados de uma pesquisa, pois originam maior impacto da
informação obtida e provocam reações positivas dos gestores, estimulando-os para a
providência mais rápida de soluções.
A opção do uso dos mapas temáticos é também justificada para auxiliar e melhorar a
capacidade de observação e comparação de informações, localizáveis no espaço, que
permitem construir a cadeia explicativa dos problemas de saúde ambiental relacionados com o
território, neste caso em níveis distintos, aumentando, inclusive, o poder de orientar ações
intersetoriais, como defendem Souza et al. (1996) e Barcellos (2002), o que constitui um dos
objetivos principais deste trabalho.
A construção dos mapas que se seguem teve por base a classificação dos índices em
intervalos, conforme exposto no Quadro 33, de acordo com o critério adoptado por Maia &
Silva (2008), para o índice de investimento na qualidade ambiental no Brasil, através da
metodologia de análise fatorial. Não foi encontrada qualquer referência que justificasse a
adoção de uma escala em particular para a classificação de índices. Note-se, também, que se
pretende somente facilitar a visualização e a categorização territorial das condições de saúde
ambiental nos estados estudados, sendo para o efeito necessário, apenas, a utilização de um
critério uniforme entre os vários índices e mapas elaborados.
Quadro 33 - Classificação dos índices ICBSA, ISSA e IESA.

Categoria

Intervalo

Muito baixo

0% - 20%

Baixo

21% - 40%

Médio

41% - 60%

Alto

61% - 80%

Muito alto

81% - 100%

Fonte: Adaptado de Maia & Silva (2008).
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Para o processamento dos dados e desenvolvimento dos mapas foi utilizado o software
ArcGis versão 9.2.
4.6.2. Resultados da etapa 4
O mapeamento do índice ICBSA, nos estados brasileiros, encontra-se na Figura 23,
sendo que quanto maior o índice, mais intensa é a cor do estado federativo no mapa.

Figura 23 - Mapa de distribuição do ICBSA nos estados brasileiros, para o ano de 2009.
Fonte: Resultados próprios.

A análise inicial da Figura 23 mostra que o Brasil apresenta um ICBSA
predominantemente entre 0,21 e 0,40, ou seja, aufere de condições socioeconómicas básicas
muito baixas a baixas. Constitui exceção os estados pertencentes à região Sul (Paraná-PR;
Santa Catarina-SC e Rio Grande do Sul-RS) e do Sudeste do país (São Paulo-SP, Minas
Gerais-MG e Rio de Janeiro-RJ), os quais são, de uma forma geral, estados territorialmente
menores do que os pertencentes à macrorregião amazónica, composta por todos os estados do
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Norte (PA, AP, TO, AC, RO, RO, AM), um estado do nordeste (MA) e um do centro-oeste
(MT) do país.
Os estados do Maranhão (MA) e Acre (AC) apresentaram um ICBSA classificado
como “muito baixo”, apesar de não serem os maiores estados da região amazónica. Neste
sentido, o ICBSA não aparenta uma relação com a extensão territorial de um estado.
Por outro lado, quando se analisam os valores de ICBSA obtidos para os demais
estados brasileiros, evidenciam-se várias disparidades, sendo o menor ICBSA obtido em Piauí
(0,138). Aliás, neste estado o PIB per capita (FM.5) para o ano de pesquisa (2008), é de R$
4.213, enquanto que para São Paulo é de R$ 19.548 (ver Anexo III).
O indicador (FM.5), um dos que mais explica o ICBSA, reforça o facto de que as
diferenças socioeconómicas dos estados brasileiros influenciam a gestão integrada em saúde
ambiental. Trata-se de uma situação evidenciada também em pesquisas históricas, como as de
Townsend & Davidson (1990), num grupo populacional americano. Este estudo mostrou que
os indivíduos situados no limite inferior da escala social auferem de condições de saúde bem
piores do que os que pertencem a estratos mais favorecidos.
A disposição espacial e classificação do ISSA para todos os estados brasileiros é
apresentada na Figura 24.

Figura 24 - Mapa de distribuição do ISSA nos estados brasileiros, para o ano de 2009.

141

CAPÍTULO 4. AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE
AMBIENTAL NA AMAZÓNIA LEGAL
Fonte: Resultados próprios.

A Figura 24 apresenta apenas quatro estados brasileiros com índices de suscetibilidade
muito baixa (GO; ES; PR; e SC) e dois estados com alta suscetibilidade (PI e RN) aos fatores
de risco de saúde ambiental estudados. Outra situação importante observada é que, com
exceção do estado do Mato Grosso, todos os restantes com classificação alta ou média do
ISSA são pertencentes às regiões Norte e Nordeste e sete deles fazem parte da macrorregião
amazónica.
Ainda na Figura 24 destacam-se cinco estados amazónicos com ISSA baixo,
localizando-se a Rondônia e o Amapá, em primeiro e segundo lugar, respetivamente. Dados
de Freitas & Giatti (2009) mostram que Roraima e Amapá tiveram a maior percentagem de
municípios (60 e 81%, respetivamente) com ocorrências de alteração ambiental e que
afetaram as condições de vida da população local, enquanto a média deste indicador na
macrorregião amazónica foi de 42%. Estas alterações ambientais foram medidas através do
registo nos municípios das ocorrências concomitantes de poluição do ar, do solo, da água e
assoreamento de corpo de água, no período de estudo (Freitas & Giatti, 2009).
As ocorrências, declaradas pelos gestores de Roraima e Amapá, refletem que a
vigilância dessas situações poderia ter sido mais intensiva, comparativamente com outros
estados amazónicos, e deveria ser refletida numa cadeia de intervenção capaz de influenciar
positivamente a suscetibilidade da população a doenças. Daí a colocação destes estados no
ISSA, conforme preconizaram Leavell & Clark (1978).
A Figura 25 traduz a classificação do IESA nos estados brasileiros.
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Figura 25 - Mapa de distribuição do IESA nos estados brasileiros, para o ano de 2009.
Fonte: Resultados próprios.

O IESA não teve nenhum estado brasileiro classificado com um efeito negativo
“muito alto”, traduzido em doenças na população local, o que é manifestamente positivo. Por
outro lado, a desigualdade entre estados, que vem sendo observada desde o ICBSA, repete-se,
obtendo o estado do Pará um índice de 0,740 e o estado de Santa Catarina 0,149. São as
diferenças nas condições de saúde ambiental entre os extremos Norte e Sul do país que se
destacam neste estudo.
A decisão de ampliar a discussão para todos os estados brasileiros foi bastante positiva
e enriquecedora, permitindo testar e validar a metodologia utilizada, bem como obter um
conjunto de informação que permite uma análise mais eficaz dos resultados obtidos. Enquanto
somente para os estados da região amazónica, os índices mostraram um comportamento
homogéneo (e bastante precário), o mapeamento de todo o país permitiu evidenciar uma
heterogeneidade inter-regional entre os índices sob análise, verificando-se que as
características de saúde ambiental e seus efeitos são distintos no Brasil. As regiões Sul e
Sudeste evidenciam condições bastante superiores às observadas para as regiões Norte e
Nordeste.
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4.7. Considerações finais
A região amazónica possui uma riqueza natural reconhecida internacionalmente.
Todavia, este estudo evidencia que a abundância desses recursos não se reflete positivamente
na saúde ambiental da população local, como confirmam os três índices propostos neste
capítulo – ICBSA, ISSA e IESA – que avaliam as condições de saúde ambiental e seus efeitos
na saúde de uma população. Todos os estados amazónicos apresentam condições
socioeconómicas desfavoráveis, demonstrado pelo índice ICBSA, quando comparados com os
demais estados brasileiros. Essa conclusão comprova a relação interessante, apesar de
negativa, de que uma região pode ser rica em recursos hídricos, florestais e minerais, mas a
sua população pode ser pobre e carente. Daí o reflexo da importância das políticas públicas
sérias e comprometidas, capazes de transformar as riquezas naturais em instrumentos de
qualidade de vida.
Neste estudo observa-se também que a infraestrutura de saneamento é uma
necessidade para a saúde ambiental da região, considerada pelos indicadores revelados como
fundamentais nesta temática, para além do indicador ligado ao uso de agrotóxicos. Esses
dados podem ser utilizados como um ponto de partida, para a gestão pública nos estados
amazónicos investigados aprofundarem os seus estudos quanto às demandas locais e
desenvolverem programas de trabalho com enfoque na real necessidade das suas populações.
Há também uma heterogeneidade entre os estados amazónicos, sendo o Pará aquele
que ‘sofre’ as piores consequências (ou efeitos) na saúde da população, devido às situações de
suscetibilidade ambiental desta população, demonstrado essencialmente pelos índices ISSA e
IESA. Estes parâmetros constituem um novo instrumento de gestão pública, que permite
perceber as prioridades e peculiaridades de cada estado amazónico. A relação de priorização
de ações reflete-se nos recursos, tradicionalmente limitada na gestão pública, e também já
prevista legalmente no país na Constituição Federativa do Brasil de 1988.
A metodologia utilizada e especialmente os índices propostos proporcionaram um
conhecimento da região antes inexplorado. Tem-se aqui a expectativa de que estas
informações subsidiem o desenvolvimento de projetos úteis para os estados da macrorregião
amazónica, conhecida internacionalmente pela sua riqueza natural, mas cuja população se
encontra sob pressão ambiental que resulta em precárias condições de saúde.
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5.1. Introdução
No Capítulo 4, através de um grupo de indicadores baseados em dados secundários de
fonte oficial e organizados de acordo com o modelo FPEEEA, foi avaliada a saúde ambiental
na Amazónia Legal. Um dos resultados obtidos no referido capítulo direcionou a priorização
de ações para o saneamento, considerado como fator de risco da saúde ambiental. Nesse
sentido, propõe-se, agora, um estudo de caso numa localidade do estado amazónico do Pará,
com o objetivo de avaliar os impactos do saneamento na saúde da população local e ratificar a
utilidade do modelo FPEEEA em estudos sobre este tema.
A localidade escolhida é a Vila da Barca, um bairro da periferia da cidade de Belém
(estado do Pará, Brasil) que se encontra entre as 100 maiores cidades brasileiras com as piores
condições de saneamento básico, ocupando a 95ª posição no ranking. As maiores deficiências
encontradas nesta cidade são a recolha e o tratamento dos esgotos, que se explicam pela
grande ocupação de aglomerados subnormais (Instituto Trata Brasil, 2012). Tal facto é
também ratificado pelo IBGE (2010a) que classifica esta localidade como um dos 20
municípios do Brasil com a maior quantidade de domicílios em aglomerados subnormais, os
quais são produto da urbanização desordenada e da ausência de planeamento urbano.
A realidade observada demanda intervenções do Poder Público com a finalidade de
melhorar as condições ambientais e de saúde pública, pois a população destas áreas encontrase vulnerável a doenças relacionadas com o saneamento básico inadequado.
A partir de 2005, o Poder Público deu início a um projeto de urbanização na Vila da
Barca, que integra sistemas de saneamento, desde o abastecimento de água, esgotamento
sanitário, recolha de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais e moradias. Esse projeto
contemplou apenas uma parte da população local, originando uma área saneada e outra não
saneada no mesmo bairro. Por isso, neste capítulo, analisa-se o reflexo das obras dos sistemas
de saneamento implantadas, na saúde desta população. Como afirmam Mulreany et al. (2006),
a análise do impacto na saúde das ações de saneamento constitui um importante instrumento
para verificar a eficiência da sua implantação na melhoria da qualidade ambiental e da
qualidade de vida, da saúde e do bem-estar da população residente em áreas desprovidas
desses sistemas.
A partir dos dados da realidade da Vila da Barca, pretende-se, também, desenvolver
uma metodologia que possa ser replicada em outras áreas geográficas (com perfis

147

CAPÍTULO 5. EFEITOS DOS PROJETOS DE SANEAMENTO NA SAÚDE
DA POPULAÇÃO: ESTUDO DE CASO EM VILA DA BARCA

comparáveis) e confirmar a relação entre as variáveis saneamento básico e doenças, o que
contribui para avaliar a efetividade de políticas públicas de saneamento e para orientar os
gestores públicos no seu desenvolvimento e aperfeiçoamento.
5.2. Caracterização da área de estudo
O bairro de Vila da Barca, localizado no município de Belém, Pará (Figura 26),
abrange uma área territorial de aproximadamente 2.317 Km2. Caracteriza-se como um
assentamento precário, cuja ocupação ocorreu em áreas de baixadas, com cotas topográficas
abaixo do nível quatro e terras sujeitas a inundações e enchentes, devido à localização das
margens da Baía do Guajará (Souza, 2006; Conceição, 2009).

Figura 26 - Mapa de localização da área de estudo.
Fonte: SEMA (2012).

Originalmente, a área era constituída por um conjunto de habitações do tipo palafita
que, em geral, são moradias construídas em madeira, com esteios altos a fim de evitar a
ocorrência de inundações. Essas habitações são comuns nas áreas mais baixas do município
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de Belém e, no caso da Vila da Barca, estão distribuídas de modo desordenado. A ocupação
desordenada do espaço, aliada à deficiência do sistema viário, contribuem para a carência de
infraestrutura urbana, de serviços públicos básicos e de moradia digna, expondo a população
da comunidade a riscos socioambientais intensos (Levy & Benatti, 2008).
A realidade da Vila da Barca reflete o processo de ocupação desordenada do espaço
urbano de Belém, a partir da década de 1960, que, segundo Souza (2006), ocorreu sem
qualquer planeamento urbano capaz de contemplar a população na sua totalidade. As áreas
mais altas do município eram providas de infraestrutura urbana e atendiam a população de
melhor poder de compra, enquanto que a população de baixa renda passava a ocupar as áreas
periféricas das cidades, espaços alagados ou sujeitos a alagamentos, desprovidos de serviços
públicos essenciais, incluindo o saneamento básico (Levy & Benatti, 2008; Souza, 2006).
Conforme explica Souza (2006: 54), “o processo de urbanização na cidade de Belém
repercutiu de forma negativa na qualidade de vida da população de baixa renda”,
demandando intervenções do Poder Público com a finalidade de garantir infraestrutura urbana
e serviços públicos de qualidade em áreas de baixadas (Levy & Benatti, 2008; Souza, 2006).
Nesse contexto, a partir do ano de 2000 foi aplicado o Projeto de Urbanização e
Habitação da Vila da Barca, em resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de
Belém, o Ministério das Cidades e a Caixa Económica Federal, que integrou as etapas
descritas no Quadro 34. Foram apenas construídas 148 unidades habitacionais,
correspondentes a 20,46% das metas estabelecidas nas três etapas dos programas
identificados.

Quadro 34 - Etapas previstas e realizadas no projecto de urbanização na Vila da Barca.

ETAPA

DESIGNAÇÃO

MORADIAS
PREVISTAS

MORADIAS
EXECUTADAS

I

Programa Morar Melhor (2005-2007)

136

136

II

Programa Palafita Zero (2011)

90

12

III

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)

496

0

722

148

Total
Fonte: Adaptado de PMB (2012).
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O Projeto de Urbanização e Habitação da Vila da Barca contemplou uma série de
ações de saneamento básico relativas, ainda de acordo com a PMB (2012), ao abastecimento
de água, esgotamento sanitário e drenagem de águas pluviais.
O abastecimento de água é público e fornecido pela Companhia de Saneamento do
Estado do Pará (COSANPA), com tratamento convencional da água e armazenamento em
reservatórios existentes em cada residência.
O sistema de esgotamento sanitário, além da rede de recolha de esgotos, contempla
uma Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), que se encontra em funcionamento. Separado
desta rede, foi construido o sistema de drenagem da Vila da Barca que recebe as águas
pluviais (PMB, 2012).
O bairro da Vila da Barca usufrui também do sistema de recolha de resíduos sólidos,
sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (SESAN), que
disponibiliza dois recipientes de armazenamento temporário para depósito de resíduos
próximo às casas da área saneada.
5.3. Metodologia de avaliação das ações de saneamento e seu efeito na saúde
O princípio metodológico aplicado neste caso de estudo está baseado numa análise
comparativa entre duas áreas da Vila da Barca: i) área saneada (no âmbito do Projeto de
Urbanização e Habitação da Vila da Barca) e ii) área não saneada, que se identificam na
Figura 27.
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Figura 27 - Identificação das áreas de estudo não saneada e saneada e dos pontos de recolha de água na Vila da Barca.
Fonte: Google Earth.

A metodologia FPEEEA foi utilizada também neste caso de estudo, através da
realização de três etapas principais (Figura 28).

Seleção da matriz
de indicadores

ETAPA 1

Recolha de
dados e avaliação
das condições
socioeconómicas
e de saneamento

ETAPA 2

Figura 28 - Etapas desenvolvidas no estudo.
Fonte: Elaboração própria.
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A Etapa 1 consistiu na seleção da matriz de indicadores a ser utilizada, realizada com
base na literatura da especialidade. Na Etapa 2 foram recolhidos dados primários e
secundários para a mensuração dos indicadores de força motriz, pressão, estado e exposição
selecionados para a Vila da Barca. Finalmente, a Etapa 3 foi dedicada à avaliação do efeito do
saneamento na saúde da população, através dos indicadores de efeito, que representam a
continuidade da cadeia de causa e efeito. Esses indicadores referem-se às morbidades e à
satisfação da população quanto ao sistema de saneamento.
Descrevem-se, de seguida, cada uma destas etapas, assim como os respetivos
resultados obtidos.
5.4. Etapa 1 – seleção da matriz de indicadores utilizada
5.4.1. Metodologia da etapa 1
O tema saneamento como fator de risco para a saúde ambiental procura demonstrar a
relação de causa e efeito da presença e da ausência do saneamento na saúde da população. O
modelo FPEEEA foi aqui utilizado, tendo sido considerados os indicadores já identificados no
capítulo anterior, referentes ao fator de risco saneamento. Porém, como nesta parte do
trabalho pretende-se analisar um único fator de risco, optou-se por complementar a matriz de
indicadores inicial com informação relativa à caracterização da infraestrutura urbana da área
de estudo e no sentido, também, de promover uma análise mais detalhada sobre as possíveis
relações existentes entre a saúde ambiental e o saneamento. Os indicadores incluídos foram os
seguintes: (1) Escolaridade; (2) Recolha e destino dos esgotos domésticos; (3) Instalações
sanitárias no domicílio; (4) Pavimentação de vias, Moradia; (5) Abastecimento regular de
água; (6) Recolha regular de lixo; (7) Drenagem; (8) Residentes em aglomerados subnormais;
(9) Inundações ou alagamentos; (10) Presença de vetores;(11) Número de moradores por setor
do domicílio; (12) Reservatório domiciliar; (13) Tempo de residência no domicílio; (14)
Coliformes Totais; (15) Escherichia coli, em destaque no Quadro 35.
5.4.2. Resultados da etapa 1
A matriz total resultou em 37 indicadores selecionados e está apresentada no Quadro
35, cujas características da matriz e natureza dos dados se expõem no Anexo IV.
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Quadro 35 - Matriz de indicadores de saúde ambiental relacionados com o saneamento

Componente

Forças
motrizes

Pressão

Estado

Exposição

Efeito

Indicador (1) (2)

Código
FM.1
FM.2
FM.3
FM.4
FM.5
FM.6
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6
E.7
E.8
E.9
E.10
E.11
E.12
EXP.1
EXP.2
EXP.3
EXP.4
EXP.5
EXP.6
EXP.7
EXP.8
EXP.9
EXP.10
EF.1
EF.2
EF.3

Taxa de urbanização
Taxa de crescimento populacional
PIB per capita
Pobreza
Escolaridade
População economicamente ativa ocupada
Ausência de serviços gerais de saneamento
Ausência de recolha e destino dos esgotos domésticos
Ausência de recolha e disposição dos resíduos sólidos
Ausência de instalações sanitárias no domicílio
Ausência de pavimentação de vias
Moradia
Abastecimento de água
Abastecimento regular de água
Sistema de coleta pública de esgotos
Recolha de lixo
Recolha regular de lixo
Drenagem
Coliformes termotolerantes
Coliformes Totais
Escherichia coli
Cloro residual
Turbidez
Tratamento domiciliar da água
Água para consumo humano
Água canalizada
Instalações inadequadas de esgoto
Recolha de lixo
Residentes em aglomerados subnormais
Inundações ou alagamentos
Presença de vetores
Número de moradores por setor do domicílio
Reservatório domiciliar
Tempo de residência no domicílio
Prevalência de doenças diarréicas em menores de 5 anos
Prevalência de parasitoses intestinais na população de 6 a 20 anos
Prevalência de DRSAI (3)

Fonte: Elaboração própria.
Notas:
(1)

Os indicadores novos, face ao capítulo 4, estão coloridos de azul.

(2)

As nomenclaturas utilizadas para os indicadores são oficialmente adotadas pelo IBGE, em todas as publicações do Censo
brasileiro e Ministério da Saúde do Brasil (2009a).
(3)

DRSAI: Diarreia, Dengue, Febre Amarela, Malária, Esquistossomose, Leptospirose, Micoses Superficiais, Parasitoses e
Cólera (Ministério da Saúde do Brasil, 2009c).
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Os indicadores representam as condições socioeconómicas da população local, o
abastecimento de água, o esgotamento sanitário, a drenagem urbana e a gestão de resíduos
sólidos, e as doenças relacionadas com o saneamento.
Torna-se importante relembrar que no modelo de sistematização de indicadores
adotados, os indicadores de força motriz representam a força propulsora das condições de
saúde ambiental e integram seis indicadores de âmbito socioeconómico. Os seis indicadores
de pressão representam a pressão (negativa) exercida sobre o ambiente, devido às
características socioeconómicas locais. Os doze indicadores de estado representam as
condições ambientais resultantes da pressão sofrida e, por sua vez, a exposição da população
local ao ambiente é avaliada em 10 indicadores. Como resultado desta cadeia, ou seja, o efeito
na saúde da população é monitorizado através de três indicadores.
Nesta parte do estudo optou-se em utilizar indicadores de efeito relativos apenas à
morbilidade e não relacionados com a mortalidade, pelas razões já expostas no Capítulo 4.
Recorda-se que se, eventualmente, ocorre o falecimento de um paciente, a situação poderá
não ser devida necessariamente à gravidade que a doença representa para o homem, mas à
ineficiência do sistema de saúde brasileiro em fornecer um atendimento e medicamentos
adequados para a sua cura. Em países em desenvolvimento este facto é bastante comum.
Neste sentido, escolher um indicador de mortalidade para representar a intensidade de uma
doença na população pode ignorar fatores externos também capazes de influenciar
negativamente a recuperação de doentes.
5.5. Etapa 2 – recolha de dados e avaliação das condições socioeconómicas e de
saneamento
5.5.1. Metodologia adotada
Esta etapa consiste na pesquisa de dados primários e secundários, necessários ao
cálculo dos indicadores selecionados. A categoria de indicadores e as respetivas fontes de
dados, já definidas no Anexo IV, resumem-se de forma organizada no Quadro 36, cujos
detalhes se expõem de seguida.

154

CAPÍTULO 5. EFEITOS DOS PROJETOS DE SANEAMENTO NA SAÚDE
DA POPULAÇÃO: ESTUDO DE CASO EM VILA DA BARCA
Quadro 36 - Número de indicadores pesquisados por fonte de dados utilizada

Categoria

Número de indicadores pesquisados
Fonte Primária

Fonte Secundária

Forças motrizes

3

3

Pressão

6

0

Estado

12

0

Exposição

9

1

Efeito

3

0

Total de indicadores

33

4

Fonte: Elaboração própria.

Evidencia-se no Quadro 36 que 33 dos indicadores utilizados nesta etapa têm origem
de fonte primária, ou seja, foram monitorizados no âmbito do presente trabalho, e 4
indicadores tem origem secundária, advindos de dados oficiais.
A pesquisa dos indicadores de pressão e estado ocorreu exclusivamente por meio do
levantamento de dados primários no bairro de Vila da Barca. Os indicadores de força motriz e
exposição, por sua vez, foram calculados quer por dados primários quer secundários, através
do IBGE (2011b). Estes não foram pesquisados exclusivamente por dados primários por
envolverem informações económicas e técnicas que não são do conhecimento do público em
geral, tais como o PIB per capita (IBGE, 2011b).
Os indicadores de efeito foram todos pesquisados através da recolha de dados
primários, junto da população amostrada que facultou informações sobre a incidência de
doenças diarreicas, parasitárias e outras relacionadas com a ausência de saneamento.

A)

PESQUISA DE DADOS PRIMÁRIOS

Os dados primários foram pesquisados na Vila da Barca, por meio da aplicação de
formulários de inquéritos, junto das famílias da Comunidade, de fevereiro a outubro de 2012.
Para a definição da amostragem estatística para a recolha de dados primários foi utilizada a
Equação 5.1, calculada através do software free Bioestat 5.0 (Ayres, 2007), para um nível de
confiança de 95%.

(5.1)
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Sendo:
n = número de indivíduos na amostra;
Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado;
σ = Desvio-padrão populacional da variável estudada (no exemplo, RENDA);
E = Margem de erro ou erro máximo de estimativa. Identifica a diferença máxima
entre a média amostral (X) e a verdadeira média populacional.
A amostragem ideal e utilizada para o estudo resultou em 252 domicílios, que
corresponde a uma representatividade próxima de 40%, distribuídos proporcionalmente quer
na área saneada quer na não saneada, conforme Quadro 37.

Quadro 37 - Proporção de domicílios na amostra.

Área

Domicílios existentes*

Domicílios amostrados

Saneada

148

55

Não Saneada

530

197

Total

678

252

Fonte: * Prefeitura Municipal de Belém (PMB, 2012).

O formulário de inquérito final utilizado como instrumento de pesquisa primária
encontra-se no Anexo V e é composto por perguntas fechadas, com duas opções (sim e não), e
perguntas de múltipla escolha, com uma série de opções pré-definidas. A abordagem das
questões abrange as condições socioeconómicas, de saneamento básico e de saúde da
população da Vila da Barca. As perguntas foram elaboradas de acordo com os dados
necessários à composição dos indicadores de saúde ambiental.
Elaborado o instrumento de pesquisa dos dados primários, foi realizado um pré-teste
para validar as perguntas selecionadas a uma parcela da população (30% da população
amostrada). Conforme destacam Marconi & Lakatos (2005), o pré-teste é uma forma de ajuste
e validação do instrumento de pesquisa, em que se pode corrigir possíveis falhas referentes ao
número de questões existentes e adequação quanto à clareza, consistência e objetividade.
Após o pré-teste, foi necessário realizar os seguintes ajustes:
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a) Redução do número de perguntas;
b) Inserção de perguntas subjetivas referentes à satisfação dos usuários com os serviços
de saneamento;
c) Substituição de termos técnicos, como tanque séptico e reservatório, por termos
populares.
Para a mensuração dos indicadores de estado E.7, E.8, E.9, E.10 e E.11 recolheram-se
amostras de água em pontos da sua distribuição para abastecimento público, em ambas as
áreas sob estudo. Os parâmetros definidos para avaliação foram: (1) coliformes
termotolerantes; (2) coliformes totais; (3) Escherichia coli; (4) cloro residual livre; e (5)
turbidez.
Os parâmetros coliformes termotolerantes e Escherichia coli são utilizados como
indicadores de contaminação de natureza fecal, indicando o risco potencial da presença de
organismos patogênicos. O parâmetro coliformes totais avalia a integridade da rede de
distribuição de água, pois a sua presença na água pode indicar o contacto desta com o solo,
sugerindo fissuras na tubulação (Ministério da Saúde do Brasil, 2006b).
Os demais parâmetros (cloro residual livre e turbidez) revelam-se também importantes
para definir os padrões de potabilidade da água exigidos pelo Ministério da Saúde do Brasil.
O cloro residual indica a quantidade de cloro reservada para possíveis contaminações na água
no momento de transporte e sua preservação para o abastecimento público. A turbidez é a
quantidade de sólidos em suspensão presentes na água, os quais são provenientes do solo ou
do contacto com esgotos, entre outros materiais (Ministério da Saúde do Brasil, 2006c).
Foram recolhidas 10 amostras de água da rede de distribuição, em julho de 2012,
metade na área saneada e metade na área não saneada, através da adoção dos critérios de
recolha e preservação de amostras de Standard Methods for the Examination of Water and
Wasterwater (American Public Health Association - APHA, 2005). As coordenadas
geográficas dos pontos de recolha foram selecionadas aleatoriamente e são apresentadas no
Quadro 38.
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Quadro 38 - Coordenadas geográficas dos pontos de recolha de água de abastecimento público.

Área

Não Saneada

Saneada

Ponto

Latitude

Longitude

P1

1º25’35,82’’ S

48º29’30,87’’ O

P2

1º25’35,55’’ S

48º29’29,24’’ O

P3

1º25’36,96’’ S

48º29’29,38’’ O

P4

1º25’35,92’’ S

48º29’27,31’’ O

P5

1º25’37,36’’ S

48º29’26,94’’ O

P6

1º25’40’’ S

48º29’28,59’’ O

P7

1º25’40,56’’ S

48º29’27,18’’ O

P8

1º25’41,67’’ S

48º29’27,59’’ O

P9

1º25’41,21’’ S

48º29’29,79’’ O

P10

1º25’41,95’’ S

48º29’29,51’’ O

Fonte: Elaboração própria.

B)

PESQUISA DE DADOS SECUNDÁRIOS

A recolha de dados secundários justifica-se pela inviabilidade de obtenção de dados
primários sobre as características técnicas mais específicas de uma população, necessárias aos
indicadores de força motriz, nomeadamente FM.1, FM.2 e FM.3, e ao indicador de exposição
EXP.5.
Estes indicadores, apesar de não permitirem a análise comparativa entre as duas áreas
(saneada e não saneada), são importantes para a contextualização das condições
socioeconómicas e de exposição em que se encontra a população local e sua relação com a
saúde. Saliente-se que os indicadores selecionados para este fim foram sugeridos
internacionalmente (Davis, 2006; Riley, 2007; Agarwal, 2011).
As informações necessárias ao cálculo destes indicadores foram recolhidas nos dados
estatísticos oficiais de publicação mais recente do IBGE, nomeadamente o seu último censo,
em 2010 (IBGE, 2011b).
Foram também pesquisados os dados oficiais de intervenções de saneamento
implementadas na Vila da Barca, constantes nos documentos relativos ao Projeto de
Urbanização e Habitação, e através de entrevista à Secretaria Municipal de Habitação de
Belém (SEHAB).
A análise documental possibilitou o acesso a mapas e relatórios, contribuindo para a
identificação da área atualmente beneficiada e não beneficiada pelo projeto e das ações
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desenvolvidas, sobretudo as intervenções de saneamento. Os resultados obtidos nesta etapa de
estudo são apresentados de seguida.
5.5.2. Resultados da etapa 2
O Quadro 39 expõe os indicadores de saúde ambiental relacionados com o saneamento
na Vila da Barca, calculados conforme o Anexo IV e tendo por base os dados primários
pesquisados na área de estudo (Anexo VI). Este quadro quantifica os indicadores que
representam as forças motrizes, pressão, estado e exposição da população pertencente à área
saneada e não saneada da Vila da Barca. Os indicadores de efeito são avaliados numa etapa
posterior do capítulo.
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Quadro 39 - Indicadores de saúde ambiental relacionados com o saneamento, em Vila da Barca, para o ano de 2012.

Componente

Forças
Motrizes

FM.1
FM.2

Taxa de urbanização
Taxa de crescimento populacional

FM.3

PIB per capita

-

-

FM.4
FM.5
FM.6

Pobreza
Escolaridade
PEA ocupada
Ausência de serviços gerais de
saneamento
Ausência de recolha e destino dos
esgotos domésticos
Ausencia de recolha e disposição
dos resíduos sólidos
Ausência de Instalações sanitárias
domiciliares
Ausência de pavimentação de vias
Moradia
Abastecimento de água
Abastecimento regular de água
Sistema de coleta pública de
esgotos
Recolha de lixo
Recolha regular de lixo
Drenagem
Coliformes termotolerantes
Coliformes Totais
Escherichia coli
Cloro residual livre
Turbidez
Tratamento domiciliar da água
Água para consumo humano
Água encanada
Instalações inadequadas de esgoto
Recolha de lixo
Residentes em aglomerados
subnormais
Inundações ou alagamentos
Presença de vetores
Número de moradores por sector do
domicílio
Reservatório domiciliar
Tempo de residência no domicílio

64,50%
64,50%
63,60%

50%
70%
78,6%

99,1%
0,85%
€ 4.602,73
(R$11496,24)
-

96,80%

20%

-

93,50%

0%

-

38,70%

20%

-

3,20%

0%

-

100%
87,10%
100%
51,60%

0%
0%
100%
60%

-

3,20%

100%

-

96,80%
93,30%
0%
20%
20%
0%
0%
0%
45,20%
59,10%
46,40%
93,40%
13,80%

100%
80%
100%
0%
0%
0%
0%
0%
40%
46,2%
0%
0%
11,50%

-

-

-

54,50%

56,40%
91,70%

51,90%
50%

-

1,4

1,04

-

79%
93,50%

100%
60%

-

P.2
P.3
P.4
P.5
P.6
E.1
E.2
E.3

Estado

E.4
E.5
E.6
E.7
E.8
E.9
E.10
E.11
E.12
EXP.1
EXP.2
EXP.3
EXP.4
EXP.5

Exposição

Município de
Belém

Indicador

P.1

Pressão

Vila da Barca
Área Não
Área
Saneada
Saneada
-

Código

EXP.6
EXP.7
EXP.8
EXP.9
EXP.10

Fonte: Resultados próprios.
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A interpretação e a discussão dos resultados presentes neste quadro são realizadas nos
itens seguintes. No entanto, face à complexidade da relação destes indicadores, nem sempre
foram seguidas interpretações isoladas de cada parâmetro, tendo-se optado por uma
abordagem de interpretação conjunta de indicadores, que possa melhor demonstrar as
consequências das condições ambientais na saúde da população estudada.

A)

INDICADORES DE FORÇA MOTRIZ

Sendo Vila da Barca um bairro de Belém, considera-se que alguns indicadores
deverão refletir a escala municipal, quando se verifica a ausência de dados ao nível da
localidade. É o caso dos indicadores FM.1, FM.2 e FM.3, referentes ao município de Belém,
utilizados para auxiliar a compreensão das forças motrizes a que está sujeita a população de
Vila da Barca.
Em 2010, Belém registrou uma população urbana de 1.381.475 habitantes,
representando 99,1% (FM.1) da população total do município (IBGE, 2011b). O indicador
FM.2 registou uma taxa de crescimento populacional de 0,85%, entre os anos de 2000 e 2010,
alcançando-se, neste último ano, uma população residente no município de Belém de
1.393.399 habitantes (IBGE, 2011b). O crescimento populacional no município é
significativamente maior nas áreas urbanas.
Em relação ao PIB per capita (FM.3), Belém apresentou, em 2009, o valor de R$
11.496,24 (€ 2515,58), ficando na 24ª posição entre as 27 capitais do Brasil (IBGE, 2011a).
Os indicadores FM.1, FM.2 e FM.3 do município de Belém podem estar associados ao
crescimento de áreas periféricas sem o devido planeamento urbano, carentes de serviços
públicos essenciais e com graves problemas habitacionais, como é o caso da Vila da Barca.
Esta relação é histórica no Brasil e parte do processo de urbanização impulsionado pela
industrialização. Com o crescimento do número de indústrias no país, a população migrou
para as cidades e passou a demandar de serviços públicos sem que os municípios estivessem
preparados para os oferecer (Ribeiro, 2008). Ainda na atualidade, a falta de oportunidade nas
zonas rurais e a oferta de emprego e renda pelas cidades tem resultado numa acelerada
urbanização, mas sem infraestrutura adequada.
O resultado deste processo é a favelização e a ocupação de áreas de risco, ou seja,
áreas periféricas ocupadas por famílias de baixa renda e carentes de infraestrutura adequada
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(Amorim et al., 2009). Estas características são evidenciadas na área sem saneamento de Vila
da Barca, demonstradas nas Figuras 29 e 30.

Alvenaria'
19%'

Mista'
15%'
Madeira'
66%'

Figura 29 - Material de construção utilizado nas moradias da área não saneada de Vila da Barca, para o ano de 2012 (em %).
Fonte: Resultados próprios.

A Figura 29 expõe as condições precárias de moradia de Vila Barca, na área não
saneada, com cerca de 81% da população contactada a residir em moradias construídas em
madeira ou em construções mistas (com parte da moradia construída em alvenaria e outra
parte em madeira).
A Figura 30 acrescenta o baixo nível de rendimento auferido pela comunidade sob
estudo. Uma parcela importante dos moradores dos domicílios da Comunidade Vila Barca
apresenta uma renda total na faixa de 1 a 2 salários mínimos (R$ 622,00 correspondentes a €

%"de"famílias"

135,87).
140'
130'
120'
110'
100'
90'
80'
70'
60'
50'
40'
30'
20'
10'
0'
Sem'Renda'

1'a'2'Salários' 3'a'4'salários' 5'a'10'salários'
saneada'

não'saneada'

Figura 30 - Renda familiar na área saneada e não saneada de Vila da Barca, para o ano de 2012.
Fonte: Resultados próprios.
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Na área saneada, 50% dos domicílios encontram-se abaixo da linha da pobreza
(FM.4), definida como a renda domiciliar per capita inferior a meio salário mínimo vigente,
conforme Ministério da Saúde do Brasil (2011). Na área não saneada essa percentagem sobe
para 64,5%.
Em relação ao FM.5, 64,50% dos chefes de família, pesquisados da área não saneada,
possuem pelo menos o Ensino Fundamental completo, valor este que ascende para 70% na
outra área sob análise. Destaca-se ainda que na área não saneada alguns domicílios têm chefes
de família sem qualquer escolaridade (analfabetos). A ausência de educação e a
conscientização ambiental e sanitária da população poderá ser um reflexo do seu nível de
escolaridade, conforme também relaciona o contributo de Fewtrell & Colford (2005), tendo
por base 46 artigos que procuraram identificar as intervenções mais eficazes para reduzir a
diarreia em países menos desenvolvidos. O estudo evidenciou que a educação sanitária foi
uma das intervenções mais citadas, mas a mais ausente em populações com baixa ou nenhuma
escolaridade.
Na Comunidade estudada, as duas áreas pesquisadas apresentam PEA Ocupada
(FM.6) superior a 60% da população, demonstrando que não há disparidades quanto a
ocupação dos moradores quando comparadas as áreas em estudo.

B)

INDICADORES DE PRESSÃO

Observa-se no Quadro 39 que o indicador ausência de serviços gerais de saneamento
(P.1) apresenta valores bastante distintos entre a área saneada (20%) e a área não saneada
(96,8%).
Conforme exposto no Anexo IV, o P.1 refere-se aos domicílios que não apresentam
cobertura simultânea de serviços gerais de abastecimento de água por rede geral, esgotamento
sanitário por rede geral e lixo recolhido regularmente. Para melhor identificar qual o sistema
de saneamento que isoladamente mais influencia o P.1 são apresentados de seguida os
indicadores P.2 e P.3.
Quanto ao P.2 na área não saneada, 93,50% dos domicílios não são atendidos por rede
pública de recolha ou não têm solução adequada para o destino dos esgotos (fossa e/ou
sumidouro).
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Também na área não saneada, registou-se que 38,70% dos domicílios não são
atendidos por sistema público de recolha de resíduos sólidos ou têm disposição final
inadequada para esses resíduos. Os principais destinos dos esgotos domésticos e dos resíduos
são o rio e/ou o solo, conforme memorial fotográfico realizado no trabalho de campo e
exposto no Anexo VII.
Já na área saneada, a percentagem de domicílios não abrangidos por rede pública de
recolha de resíduos sólidos ou com disposição final inadequada (P.3) reduz-se para 20%.
Conforme explica Moraes (2010), a disposição de esgotos sanitários facilita a
contaminação fecal do solo e do ambiente doméstico e compromete a higiene pessoal,
favorecendo a ocorrência de doenças infecciosas. A implantação de serviços de coleta e
tratamento de esgotos sanitários é, de facto, fundamental, face à função de prevenir doenças,
em especial as de veiculação hídrica e contribuir com a melhoria da qualidade de vida da
população (Funasa, 2012).
No Quadro 39 pode ser ainda destacado que, quanto ao P.4, na área não saneada,
3,20% dos domicílios não apresentam instalações sanitárias domiciliares (banheiro e/ou
sanitário), enquanto que, na outra área, 100% dos domicílios entrevistados apresentam essas
instalações.
Todos os domicílios da área não saneada localizam-se em vias não pavimentadas. As
estivas (ou pontes) de madeira constituem as vias de circulação nas áreas alagáveis ou
alagadas da Comunidade, como ilustrado no Anexo VII. Na área saneada, os domicílios
encontram-se em vias pavimentadas.
Quanto ao indicador P.5, 87,10% dos domicílios da área não saneada são construídos
exclusivamente em madeira ou em madeira e alvenaria. Tratam-se de habitações do tipo
palafita, em que a vulnerabilidade da população residente traduz-se em vários aspetos, como
maior humidade, suscetibilidade a vetores, falta de circulação de ar adequada, entre outros,
como sugeridos por Azeredo et al. (2007). Na outra área, todas as unidades habitacionais
foram construídas em alvenaria, de acordo com as especificações do Projeto de Urbanização e
Habitação da Vila da Barca.
Conforme o contributo de Levy & Benatti (2008), a distribuição desordenada das
palafitas e a ausência de pavimentação nas vias dos domicílios impossibilitam a implantação
de sistemas de saneamento. Pereira (2003) ressalta que nas vias e calçadas são instalados
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tubos e caixas dos sistemas de energia elétrica, telefonia, abastecimento de água, esgotamento
sanitário e drenagem pluvial.
Desta forma, os indicadores de pressão evidenciam a debilidade da infraestrutura não
saneada, o que reflete maior suscetibilidade da população residente nesta área, quando
comparada com a presente na área saneada. Resta dar seguimento à cadeia de causa e efeito,
analisando de seguida se estas pressões se concretizaram num estado do ambiente também
bastante distinto entre as duas áreas sob estudo.

C)

INDICADORES DE ESTADO

No Capítulo 3, o estado do ambiente foi definido como as condições capazes de tornar
(ou não) uma população exposta a riscos de saúde (IBGE, 2011a). Assim, os indicadores de
estado representam o que há de infraestrutura de saneamento para a população local.
Infelizmente, nem sempre o que há é suficiente para minimizar ou anular a exposição do
homem às doenças.
Ao analisar as duas áreas estudadas da Vila da Barca, observa-se que o Projeto de
Urbanização e Habitação promoveu melhorias significativas no atendimento dos domicílios
com serviços básicos de saneamento, conforme pode ser visualizado na Figura 31.

Drenagem
Coleta de lixo
Esgotamento sanitário
Abastecimento de água
0%

20%

40%

Área Saneada
Área Não Saneada

Figura 31 - Sistemas de saneamento básico em Vila da Barca, para o ano de 2012.
Fonte: Resultados próprios.
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Nas duas áreas da Comunidade, 100% dos domicílios são atendidos por rede pública
de distribuição de água tratada (E.1). No entanto, em relação à regularidade do serviço (E.2),
constatou-se que 48,40% dos entrevistados na área não saneada e 40% na área saneada
declararam que o abastecimento de água é irregular.
Heller & Azevedo (2010), ao avaliarem o risco para a saúde de populações residentes
em áreas desprovidas de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na cidade
de Belo Horizonte, Minas Gerais, apontam a intermitência no fornecimento de água como um
fator de risco para doenças de veiculação hídrica. Ainda segundo os autores, a interrupção no
serviço de abastecimento de água exerce influência na qualidade microbiológica e quantidade
de água para consumo humano disponível, favorecendo a contaminação da água na rede de
distribuição. A redução do consumo per capita de água também influencia a adoção de
práticas higiénicas pela população (Heller & Azevedo, 2010).
Observa-se, portanto, que, apesar da ampla cobertura do serviço de abastecimento de
água, o fornecimento permanece intermitente em grande parte dos domicílios entrevistados.
Ou seja, mesmo depois das intervenções de saneamento implementadas na Comunidade, não
se verificaram evoluções significativas quanto à regularidade do fornecimento de água.
Durante a pesquisa de campo, verificou-se também que, na área não saneada, a rede
distribuição de água não se encontrava em bom estado de conservação. As rachaduras e
vazamentos nas canalizações da rede são comuns e contribuem para a exposição aos esgotos
domésticos e aos resíduos sólidos depositados inadequadamente na área não saneada, facto
este que pode ser visualizado nas figuras do Anexo VII.
Em relação à recolha de lixo (E.4), observa-se que a cobertura do serviço atinge altos
níveis tanto na área saneada (100%) como na área não saneada (96,80%). No entanto, apesar
desses dados, relembra-se que na área não saneada, verificou-se, através do P.3, que 39% dos
domicílios dispõem inadequadamente os resíduos, despejando-os principalmente no rio e no
solo, não obstante a disponibilidade do poder público em oferecer este serviço. Durante a
pesquisa de campo, teve-se oportunidade de confirmar a situação, dada a grande quantidade
de resíduos dispostos nas duas áreas estudadas.
Relativamente à recolha de resíduos sólidos, verificou-se que todos os domicílios da
área não saneada usufruem do serviço, sendo a recolha realizada diretamente no domicílio,
por funcionários da SESAN. Na área saneada, no entanto, constatou-se que, em 40% dos
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domicílios entrevistados, a recolha não é realizada diretamente no domicílio. Nesse caso, os
próprios moradores depositam os resíduos em recipientes disponibilizados pela SESAN, em
frente a um residencial construído na área de Vila da Barca. Durante as visitas realizadas,
observou-se que estes recipientes têm capacidade inferior à quantidade de resíduos
produzidos nas residências da área saneada, sendo, por isso, grande quantidade de lixo
disposta nas vias públicas próximas aos recipientes.
Quanto à regularidade da recolha de resíduos sólidos (E.5), 90,30% e 80% dos
domicílios das áreas não saneada e saneada, respetivamente, consideram o serviço regular. A
menor percentagem na área saneada justifica-se pela acumulação de lixo em frente aos
prédios residenciais.
O esgotamento sanitário (E.3) e a drenagem de águas pluviais (E.6) compreendem os
sistemas de saneamento básico que apresentaram o maior aumento na cobertura do serviço
prestado à população local.
Na área não saneada, registou-se que 3,20% dos domicílios são atendidos por rede
pública de recolha de esgotos (E.3). Numa análise técnica pode-se observar que, na verdade,
esses moradores não possuem coleta de esgotos e sim tanques sépticos, o que pode ter
causado esta informação inexata por parte dos entrevistados. Observa-se ainda que nenhum
domicílio está ligado à rede de drenagem de águas pluviais (E.6). Após as intervenções de
saneamento do Projeto de Urbanização e Habitação da Vila da Barca, a cobertura desses
serviços ampliou-se para 100% dos domicílios.
Borja (2010) realizou uma avaliação quali-quantitativa dos serviços de saneamento da
cidade de Salvador antes e após a implantação do Programa de Saneamento básico da Bahia
de Todos os Santos – Bahia Azul. O Programa, executado desde 1995, envolveu ações de
abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Em relação às primeiras, o
estudo mostrou que apesar de mais de 90% dos domicílios beneficiarem deste sistema, o
fornecimento de água era intermitente, constituindo uma vulnerabilidade à saúde da
população. Porém, a cobertura do serviço de esgotamento sanitário das áreas estudadas
melhorou significativamente após o Programa Baia Azul.
O Quadro 40 apresenta a qualidade bacteriológica da água distribuída à população
(E.7, E.8 e E.9). Os pontos de recolha de amostra estão identificados na Figura 32 (a) e (b).
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Quadro 40 - Resultados das análises de água da rede de distribuição para os parâmetros Escherichia coli (E.coli), Coliformes
totais e termotolerantes, de Vila da Barca, para o ano de 2012.

Área

Ponto de
recolha

Coliformes
termotolerantes (E.7)

Coliformes totais
(E.8)

E. coli (E.9)

P1

Presença

Presença

Ausência

P2

Ausência

Ausência

Ausência

P3

Ausência

Ausência

Ausência

P4

Ausência

Ausência

Ausência

P5

Ausência

Ausência

Ausência

P6

Ausência

Ausência

Ausência

P7

Ausência

Ausência

Ausência

P8

Ausência

Ausência

Ausência

P9

Ausência

Ausência

Ausência

P10

Ausência

Ausência

Ausência

Não Saneada

Saneada

Fonte: Resultados próprios.

(a)

(b)
Figura 32 - Pontos de coleta de amostra de água na área não saneada (a) e saneada (b).
Fonte: Google image
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A presença de coliformes termotolerantes (E.7) está em desacordo com a Portaria n.º
2914/2011 29 , do Ministério da Saúde do Brasil, que exige a ausência de coliformes
termotolerantes em 100 ml de amostra. Também os Coliformes Totais (E.8) estiveram
presentes em 20% das amostras, o que confirma a vulnerabilidade da rede de abastecimento à
contaminação. Porém, apenas no ponto de recolha P1 obteve-se como resultado presença de
coliformes totais e termotolerantes concomitantemente. Nesse ponto, a água da rede de
distribuição não é canalizada para dentro do domicílio, sendo caracterizado como um ponto
de vulnerabilidade a ser observado na Figura 8 do Anexo VII.
No Quadro 41 estão apresentados os resultados referentes aos indicadores cloro
residual (E.10) e turbidez (E.11).

Quadro 41 - Resultados das análises de água da rede de distribuição para os parâmetros cloro residual livre e turbidez, de
Vila da Barca, para o ano de 2012.

Área

Ponto de recolha

E.10- Cloro residual livre (mg/l)

E.11- Turbidez (uT*)

P1

1,65

0,02

P2

1,64

0,02

P3

1,62

0,02

P4

1,73

0,02

P5

1,65

0,02

P6

0,43

0,04

P7

1,06

0,48

P8

0,78

0,02

P9

0,74

0,02

P10

1,62

0,94

Não
Saneada

Saneada

Fonte: Resultados próprios.
*uT: Unidades de Turbidez.

Em relação ao cloro, considerado o agente desinfectante mais utilizado para a
eliminação dos microrganismos patogénicos presentes na água, sendo capaz de deixar um
residual ativo que permite que a ação de desinfecção continue mesmo depois de aplicado
(Funasa, 2006), verificou-se que as concentrações de cloro residual livre (E.10) em todas as
amostras de água da rede de distribuição da Vila da Barca estão em conformidade com a já
citada Portaria 2914/2011, do Ministério da Saúde do Brasil. Este documento torna
#############################################################
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obrigatória a manutenção de, no mínimo, 0,2 mg/l em toda a extensão do sistema de
distribuição (reservatório e rede) e recomenda a concentração máxima de cloro residual livre
de 2 mg/l, em qualquer ponto do sistema de abastecimento.
O teor de turbidez (E.11) da água da rede de distribuição também se apresenta de
acordo com os padrões de potabilidade, que estabelece o limite máximo de 5uT em toda a
extensão do sistema.
Em relação ao último indicador de estado (E.12), cujos resultados estão apresentados
no Quadro 41, observa-se que 45,20% e 40% dos domicílios das áreas não saneada e saneada,
respetivamente, realizam tratamento doméstico da água de consumo. O uso do hipoclorito é a
forma de tratamento domiciliar de água menos utilizada na área não saneada, o qual tem
elevada eficiência na desinfeção da água (Souza & Daniel, 2005). Já na área saneada, 60%
dos entrevistados não realizam tratamento da água, conforme mostra a Figura 33. A filtração
foi a alternativa mais utilizada nas duas áreas de estudo.

60'
50'
40'
Saneada'

30'

Não'saneada'

20'
10'
0'
Nenhuma'

Filtrada'

Coa'

Hipoclorito'

Figura 33 - Tratamento domiciliar da água para consumo, nas áreas de estudo de Vila da Barca, para o ano 2012.
Fonte: Resultados próprios.

Apesar de se tratar de uma área periférica da cidade de Belém, com casas instaladas
irregularmente, a população que realiza um tratamento domiciliar à água foi bastante
representativo. No estudo desenvolvido por Souza et al. (2005), em quatro áreas de
assentamento rural do Rio Grande do Norte (Brasil), no ano de 2004, 82,5% dos entrevistados
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declararam não realizar nenhum tipo de tratamento na água para consumo humano, enquanto
17,5% afirmaram ferver ou filtrar a água. Embora haja disponibilidade de hipoclorito de sódio
e a orientação pelos agentes de saúde, nenhum dos produtores e seus familiares utilizam o
produto.
Observa-se assim que a população da Vila da Barca, em ambas as áreas saneada e não
saneada, está despertada para a importância de consumir água de boa qualidade, apesar da sua
baixa escolaridade, comprovada pelos indicadores de força motriz apresentados. Este fator
deve ser valorizado pelo poder público, através da promoção constante de informação à
população quanto às formas corretas de tratar água, no domicílio.
Dos dez indicadores de estado do ambiente apresentados para as áreas saneada e não
saneada de Vila da Barca, seis são referentes ao provimento do sistema de saneamento e
quatro são relativos à qualidade da água de consumo humano. Estes indicadores mostraram,
em resumo, que o esgotamento sanitário e a drenagem urbana são sistemas de saneamento
inexistentes na área sem saneamento. O abastecimento de água e a gestão de resíduos sólidos
estão presentes nas duas áreas estudadas.
Cabe, agora, analisar a qualidade dos serviços de saneamento prestados, como forma
efetiva de redução da exposição da população a agentes transmissores de doenças, o que é
feito através dos indicadores de exposição.

F) INDICADORES DE EXPOSIÇÃO
Como comentado anteriormente, uma parcela significativa dos domicílios
entrevistados em Vila da Barca realizam tratamento domiciliar da água. O Quadro 42 mostra
a origem dessa água para consumo nas áreas não saneada e saneada da Comunidade em
estudo.

Quadro 42 - Origem da água para consumo humano em Vila da Barca, para o ano de 2012.

Água para consumo humano

Área Não Saneada

Área Saneada

Rede pública de distribuição (EXP.1)

59,1%

46,2%

Mineral

26,0%

30,7%

Mineral e Rede pública de distribuição

33,1%

23,1%

Fonte: Resultados próprios.
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Pela análise do Quadro 42, verifica-se que o EXP.1, que regista a percentagem de
moradores que consome água exclusivamente da rede pública de distribuição, variou entre
46,2% (área saneada) e 59,1 % (área não saneada). Aqui se demonstra que, apesar da
população pertencente à primeira área ter melhores condições de infraestrutura de
saneamento, não há uma confiança total na qualidade da água fornecida pela COSANPA para
o abastecimento público. Isso reflete-se na procura, por parte da população investigada, de
água mineral por 26 e 30,7%, respetivamente, na área não saneada e saneada, essencialmente
para as crianças (Quadro 42), resultando em custos acrescidos para esta população. Também
há uma parcela da população pesquisada (33,2% na área não saneada e 23,1% na área
saneada) que utiliza água mineral para o consumo humano e a água da rede pública de
distribuição para as demais atividades domésticas.
Em relação ao indicador água canalizada (EXP.2), constatou-se uma diferença
significativa entre as duas áreas da Comunidade. O Quadro 39 mostra que 46,40% da
população da área não saneada, não tem água canalizada em um ou mais compartimentos do
domicílio. Nestes casos, os moradores adotam comummente reservatórios para o seu
armazenamento, como tambores, caixas de água e barris. Cerca de 79% desta população
possui reservatório domiciliar de água (EXP.9).
Para Heller & Azevedo (2010), o armazenamento da água em reservatórios é uma
prática vulnerável para o abastecimento público, face à possibilidade de ser contaminada
devida especialmente à falta de higienização.
Na área saneada, não houve registo de moradores que não possuissem água canalizada
(EXP.2).
De acordo com o Quadro 39, 93,40% da população da área não saneada da Vila da
Barca apresenta instalações inadequadas de esgoto (EXP.3), sendo este lançado diretamente
no rio, solo ou vala. A percentagem restante, apesar de não possuir sistema público de recolha
de esgoto, destina-se à fossa séptica. Já na área saneada, toda a população é abrangida por
instalações adequadas e dispõe de rede pública de recolha de esgotos.
A recolha de lixo (EXP.4) não é realizada regularmente em 13,80% e 11,50% da
população das áreas não saneada e saneada, respetivamente.
O único indicador de exposição calculado a partir de dados secundários é a
percentagem da população residente em aglomerados subnormais (EXP.5). O município

172

CAPÍTULO 5. EFEITOS DOS PROJETOS DE SANEAMENTO NA SAÚDE
DA POPULAÇÃO: ESTUDO DE CASO EM VILA DA BARCA

possui 20% de domicílios particulares instalados em aglomerados subnormais, abrigando uma
parcela de 54,5% da população do município. A média de moradores em domicílios nesses
aglomerados é de 3,9 (IBGE, 2010a). Este indicador tem a importante função de auxiliar a
percepção da vulnerabilidade a que está sujeita uma parcela da população estudada, visto os
aglomerados subnominais tratarem-se de moradias erguidas em áreas periféricas das cidades,
sem qualquer infraestrutura.
Outro indicador de exposição importante é a ocorrência de inundações ou alagamentos
nas vias do domicílio (EXP.6). Na área não saneada, 56,40% da população reside em
domicílios com estes problemas, uma vez que esta área está sujeita ao regime de marés das
margens da Baía do Guajará. Esse fator pode potencializar o risco de contaminação da água
distribuída à população, principalmente devido à má conservação da rede de distribuição e ao
contacto da água do rio com esgotos domésticos, resíduos sólidos e com a própria rede.
Na área saneada, o EXP.6 foi de 51,90%, o que explica os níveis de insatisfação da
população com o serviço de drenagem, conforme será referido posteriormente. Nesse caso, o
motivo pode estar relacionado com a ineficiência do sistema de drenagem do Conjunto Vila
da Barca. Segundo os próprios moradores, os alagamentos ocorrem comummente em épocas
de chuva e as águas pluviais acabam-se misturando com o esgoto que transborda da rede de
esgotamento sanitário.
Quanto à presença de vetores de doenças (EXP.7), observa-se que mais de 90% da
população da área não saneada está exposta a moscas, ratos e baratas, o que pode estar
associado à acumulação de resíduos sólidos no local e à existência de esgotos a céu aberto.
Apesar das intervenções de saneamento básico na Vila da Barca, constatou-se também que
metade da população da área saneada encontra-se exposta aos mesmos vetores.
Quanto aos indicadores número de moradores (EXP.8) e tempo de residência no
domicílio (EXP.10), calculou-se uma média de 1,4 e de 1,04 para a área não saneada e
saneada, respetivamente, para o primeiro indicador, conforme mostra o Quadro 39. Ao
segundo corresponde, em média, 30 anos na área não saneada e 4,3 anos na área saneada.
Neste último caso, o tempo é compatível com o ano de entrega das primeiras unidades
habitacionais urbanizadas, entregues na Vila da Barca.
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5.6. Etapa 3 - avaliação do efeito do saneamento na saúde
A etapa final deste capítulo é dedicada ao estabelecimento da relação entre os
indicadores de efeito das duas áreas da Vila da Barca e as condições socioeconómicas e de
saneamento observadas anteriormente. Dois aspetos adicionais são também concretizados
nesta etapa:
a) A avaliação da satisfação da população perante as condições de saneamento em que se
encontra;
b) A identificação da faixa de idade com mais registos de doenças relacionadas com o
saneamento.
5.6.1. Metodologia
Com base nos procedimentos de recolha de fontes primárias, realizados nas etapas
anteriores, foram mensurados os indicadores de efeito incluídos na matriz do Quadro 35, bem
como foram procurados dados de satisfação da população quanto ao serviço de saneamento
prestado pelo poder público, quer na área saneada quer na não saneada.
Para fundamentar a análise das condições de saúde versus as condições de saneamento
da população estudada, assim como avaliar a satisfação desta quanto aos componentes do
sistema de saneamento, foi utilizada a técnica multivariada da Análise de Correspondência,
que é um método estatístico de análise fatorial para variáveis categóricas.
Através desta técnica identificou-se ainda a faixa de idade mais atingida com os
efeitos negativos da ausência/ineficiência do saneamento. Esta informação revela-se
importante para auxiliar o desenvolvimento, pelo SUS, de ações preventivas das morbidades
detetadas na população e de ações de assistência aos doentes, com profissionais
especializados, medicamentos e infraestrutura de hospitais de acordo com a faixa de idade
prioritária.
5.6.2. Resultados da etapa 3
5.6.2.1. Avaliação do impacto do saneamento na saúde: indicadores de efeito
Os indicadores de efeito do saneamento na saúde consistem na última etapa do modelo
de causa e efeito proposto pelo modelo FPEEEA, cujos resultados obtidos, entre janeiro e
outubro de 2012, para as áreas em estudo de Vila da Barca se apresentam no Quadro 43.
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Quadro 43 - Indicadores de efeito obtidos para as áreas não saneada e saneada de Vila da Barca, para o ano de 2012.

Vila da Barca
Componente

Efeitos

Código

Indicador

EF.1

Área Não
Saneada

Área
Saneada

Prevalência de doenças diarreicas em menores de 5
anos

50,00%

25,00%

EF.2

Prevalência de parasitoses intestinais na população
de 6 a 20 anos

3,30%

1,90%

EF.3

Prevalência de doenças relacionadas com o
saneamento ambiental inadequado

45,60%

19,20%

Fonte: Resultados próprios.

Com os resultados obtidos para os indicadores EF.1, EF.2 e EF.3 verifica-se que na
área não saneada foram registadas as percentagens mais elevadas para aquelas morbidades.
Aplicando-se o teste estatístico de Análise de Correlação entre as DRSAI e as duas
áreas estudadas (não saneada e saneada), obtiveram-se os resultados apresentados no Quadro
44. As DRSAI (EF.3) foram previamente selecionadas por representarem nove doenças
importantes que estão presentes onde o sistema de saneamento é inexistente ou precário,
incluindo-se a diarreia e as parasitoses.

Quadro 44 - Resultado dos testes estatísticos para verificar a dependência das variáveis das áreas saneada e não saneada de
Vila da Barca sobre a prevalência de DRSAI (EF.3), para o ano de 2012.

Teste QuiQuadrado

G.L

P-valor

linha

coluna

Critério
Beta

DRSAI e Área Não Saneada

405,14

28

0,001

8

5

132,04

DRSAI e Área Saneada

27,49

6

0,001

4

6

6,16

Variáveis

Fonte: Resultados próprios.

O Quadro 44 mostra que o teste de P-valor e o critério Beta foram cumpridos, com p ≤
0,001 e a categoria beta > 3, o que demonstra dependência entre as variáveis sob estudo. Ou
seja, confirma-se estatisticamente que as DRSAI são influenciadas pela presença ou ausência
de sistema adequado de saneamento. O teste de autovalor e percentagem de inércia dos eixos
1 e 2 são apresentados no Quadro 45.
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Quadro 45 - Autovalor e percentagem de inércia dos Eixos 1 e 2 das variáveis referentes às DRSAI (EF.3) na área não
saneada e saneada de Vila da Barca, para o ano de 2012.

Variáveis

Eixo 1

Eixo 2

Autovalor

% de inércia

Autovalor

% de inércia

DRSAI e Área Não Saneada

0,35

53.0

0,19

28.0

DRSAI e Área Saneada

0,50

95.0

0,02

5.0

Fonte: Resultados próprios.

Sendo a somatória da percentagem de inércia dos eixos 1 e 2 maior que 70% para as
variáveis estudadas, pode-se julgar que o método escolhido também é adequado para esta
etapa do estudo, tal como aconselha Fávero et al. (2009).
Nas Figuras 34 e 35, respetivamente, encontra-se a distribuição das doenças estudadas
de acordo com a faixa etária, para a área não saneada e saneada.
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D1'

D2'

D3'

D4'

D1:#Diarreia#
D2:#Dengue#
D3:#Febre#Amarela#
D4:#Malária#
D5:#Esquistossomose#
D6:#Leptospirose#
D7:#Micoses#Superﬁciais#
D8:#Parasitoses#intes[nais#
D9:#Cólera#

D5'

D6'

D7'

D8'

D9'
0'H'5'anos'
6'H'10'anos'
11'H'20'anos'
21'H'30'anos'
30H64'anos'
65+'

Figura 34 - Doenças segundo a faixa de idade na área não saneada de Vila da Barca, para o ano de 2012.
Fonte: Resultados próprios.
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Figura 35 - Doenças segundo a faixa de Idade na área saneada de Vila da Barca, para o ano de 2012.
Fonte: Resultados próprios.

O principal aspeto a ser observado, comparando as Figuras 34 e 35, é a distribuição do
EF.3 que se apresenta com um número de doenças registadas na área não saneada (Figura 34),
duplo do identificado na área saneada (Figura 35). Conforme Heller & Castro (2013), a
ausência de investimentos em saneamento básico, o aumento da pobreza urbana e a suspensão
ou limitação de programas de prevenção favorecem o aumento das taxas de incidência de
endemias e doenças. É o conjunto desses fatores que se têm observado em Vila da Barca,
conforme discutido com os indicadores de Força Motriz, Estado e Exposição.
Quanto à faixa de idade, a Figura 34 mostra que doenças como as parasitoses
intestinais foram comuns a todos os grupos pesquisados, com maior intensidade em crianças
até 5 anos de idade. As diarreias, também comum a todas as faixas de idade estudadas na área
não saneada, tiveram maior incidência em crianças de 0-5 anos e em idosos com mais de 65
anos. Também Xuan-Yi Wang et al. (2005) pesquisaram a incidência de diarreia na província
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de Hebei rural, na República Popular da China, para uma amostragem de 10.105 amostrados,
e obtiveram resultados concordantes com os apresentados. A faixa de idade com maior
incidência dessas doenças foram as crianças menores de 5 anos (23,4/1000/ano), seguida dos
idosos com idade maior de 60 anos (14,9/1000/ano).
As diarreias agudas, uma manifestação comum das doenças infecciosas intestinais, são
consideradas um sério problema da saúde pública mundial. Elas figuram-se entre as principais
causas

da

mortalidade

infantil,

especialmente

nos

países

em

desenvolvimento

(UNICEF/WHO, 2009). As crianças residentes em áreas sem abastecimento de água e
esgotamento sanitário têm uma probabilidade cinco vezes maior de apresentar diarreia e
parasitoses, quando comparadas com crianças residentes em áreas onde esses serviços estão
presentes (Canto de Sá, 2005; Heller & Azevedo, 2010).
Além disso, a existência de reservatório domiciliar, a intermitência no fornecimento de
água e a preparação de água para consumo são fatores que influenciam o risco de transmissão
das doenças infecciosas de veiculação hídrica (Heller & Azevedo, 2010).
O contributo de Asmus et al. (2012), no município de Guarulhos (São Paulo, Brasil),
demonstrou que o número de casos de diarreia aumentou em áreas alagáveis e, ainda, que
estes casos foram influenciados pelo destino dado ao esgoto sanitário e pela densidade
populacional.
Quanto às doenças esquistossomose e leptospirose, as Figuras 34 e 35 mostram a sua
incidência controlada na área saneada, o que é um aspeto bastante positivo a favor da
avaliação do impacto do saneamento na saúde. Grisotti (2010) avalia estas doenças
reemergentes30 como indicadoras importantes da relação desfavorável entre o homem e o
ambiente.
Ratificando o que foi comentado com os resultados de EF.1, EF.2 e EF.3, a Figura 36
apresenta a redução das doenças estudadas quando comparadas as áreas sem e com
saneamento.

#############################################################
30

São as doenças já conhecidas e controladas que reaparecem na mesma localidade após um período de tempo, geralmente
definido em anos (Jones et al., 2008).
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Figura 36 - DRSAI na Vila de Barca, para o ano de 2012.
Fonte: Resultados próprios.

Relação semelhante entre o sistema de saneamento e a redução de doenças foi
observada por Moraes (2010). Já na década de 90, o estudo realizado em áreas urbanas
pauperizadas da periferia da cidade de Salvador constatou que a disposição adequada de
excretos humanos e esgotos sanitários teve efeito positivo sobre doenças como diarreia de
infeções intestinais por helmintos. A incidência de diarreia nas crianças baixou cerca de três
vezes, quando comparados com os assentamentos com rede de esgoto simplificada e os
esgotos a céu aberto. Verificou-se também que a prevalência de parasitas intestinais na
população dos 5 aos 14 anos de idade reduziu-se significativamente entre os assentamentos
com e sem sistema de esgotamento sanitário.
Finalmente, a Figura 36 corrobora com o que se procurou demonstrar em todas as
etapas deste capítulo. A redução de doenças esteve relacionada com o saneamento implantado
na Vila da Barca.
Na categoria de força motriz destacam-se as condições socioeconómicas da população
bastante desfavoráveis, semelhantes para as duas áreas estudadas. As diferenças entre elas
concentraram-se, de facto, nos indicadores que representam a infraestrutura de saneamento
(pressão, estado e exposição). A presença/ausência dos sistemas de saneamento, o
esgotamento sanitário e a drenagem urbana são os principais agravantes de diferenciação
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entre as duas áreas, pois ambas possuem sistema de abastecimento de água e gestão de
resíduos sólidos. Quanto à qualidade do sistema, o abastecimento de água da área não saneada
apresentou elevada vulnerabilidade, visto que foram observadas ligações irregulares de água,
com pontos possíveis de contaminação, a possibilidade de contacto da água de abastecimento
público com esgotos e águas de drenagem acumuladas entre as casas. Porém, apesar da
vulnerabilidade apresentada, as análises microbiológicas realizadas no âmbito deste estudo
não foram conclusivas quanto à contaminação da água.
5.6.2.2. Avaliação qualitativa do impacto do saneamento na saúde
A instalação de sistemas de saneamento é, como demonstrado neste estudo, um
benefício para a população contemplada, por contribuir para a preservação da saúde e
proporcionar melhores condições de moradia e dignidade. Quando o sistema não tem uma
avaliação positiva por parte da população, isso pode representar a ineficiência da qualidade do
serviço oferecido. Esta investigação utilizou a avaliação da satisfação da população, quanto ao
sistema de saneamento existente, como balizador da sua eficiência e por forma a contribuir
para a orientação da gestão pública quanto à necessidade de:
a) manter a participação popular em todas as etapas de projeto e execução das obras de
saneamento, visando minimizar a sua insatisfação após a conclusão das obras;
b) programar a manutenção periódica do sistema existente, a fim de garantir sua
eficiência máxima;
c) instalar um programa de auscultação dos serviços públicos, para que a população
beneficiada tenha voz ativa.
A participação popular no julgamento dos benefícios públicos não é sempre uma
prática, mas é indicada por Borja & Moraes (2001) como fundamental no desenvolvimento de
sistemas de saneamento. Os autores inseriram indicadores qualitativos em estudos
relacionados com o saneamento em Salvador (Bahia, Brasil), que lhes permitiu identificar os
anseios dos beneficiados quanto ao saneamento básico e direcionar os gestores públicos para
a orientação das políticas públicas no setor.
Também neste trabalho foram entrevistados os moradores das duas áreas sob estudo
(não saneada e saneada) da Vila da Barca, quanto à sua satisfação (ou não) do saneamento na
área. Apesar de parecer evidente que a área não saneada tem total insatisfação, torna-se válido
este exercício de escuta dos participantes, pois permite evidenciar quais os sistemas de
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saneamento que se revelam como prioritários para a população, bem como os seus
argumentos e anseios.
Os Quadros 46 e 47 apresentam os resultados de satisfação da população estudada na
área não saneada e saneada, respetivamente.

Quadro 46 - Avaliação da qualidade dos Serviços de Saneamento pelos residentes na área não saneada de Vila da Barca,
para o ano de 2012.

Qualidade dos Serviços de
Saneamento

Área Não Saneada
Abastecimento
água

Recolha de
Esgoto

Recolha de
Lixo

Drenagem

Muito Satisfeito

0

0

16

0

Satisfeito

51

6

123

122

Insatisfeito

45

56

29

59

Muito insatisfeito

101

135

29

16

197

197

197

197

Total
Fonte: Resultados próprios.

Quadro 47 - Avaliação da qualidade dos Serviços de Saneamento pelos residentes na área saneada de Vila da Barca, para o
ano de 2012.

Área Saneada
Qualidade dos Serviços de
Saneamento

Abastecimento
água

Recolha de
Esgoto

Recolha de
Lixo

Drenagem

Muito Satisfeito

11

11

22

0

Satisfeito

16

11

27

16

Insatisfeito

16

11

0

16

Muito insatisfeito

12

22

6

23

55

55

55

55

Total
Fonte: Resultados próprios.

Para auxiliar a interpretação dos resultados de satisfação da população da Vila da
Barca quanto à presença/ausência e eficiência/ineficiência do sistema de saneamento foram
realizados testes estatísticos de qui-quadrado, cujos resultados encontram-se no Quadro 48.
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Quadro 48 - Resultado dos testes de verificação da dependência das variáveis sobre a satisfação da população de Vila da
Barca quanto ao serviço de saneamento, para o ano de 2012.

Variáveis

Teste Quiquadrado

G.L

P-valor

linha

Coluna

Critério
Beta

Satisfação e Área Não Saneada

329,40

9

0,000

4

4

106,80

Satisfação e Área Saneada

48,73

9

0,001

4

4

13,24

Fonte: Resultados próprios.

A partir dos resultados apresentados no Quadro 48, verifica-se ser adequada a
dependência entre as variáveis, decorrente de um p<0,001 e da categoria beta>3. Neste
sentido, as variáveis testadas apresentam condições necessárias para a aplicação da técnica em
estudo.
A adequação do método selecionado foi julgada a partir do autovalor e percentagem
de inércia dos eixos 1 e 2, cuja soma foi maior que 70% (Quadro 49), podendo-se, por isso,
dar continuidade na aplicação da técnica de análise de correlação, como indicado por Fávero
et al. (2009).

Quadro 49 - Autovalor e percentagem de inércia dos Eixos 1 e 2 das variáveis referentes à satisfação da população de Vila
da Barca, quanto ao serviço de saneamento, para o ano de 2012.

Variáveis

Eixo 1

Eixo 2

Autovalor

% de inércia

Autovalor

% de inércia

Satisfação e Área Não Saneada

0,36

87.0

0,05

13.0

Satisfação e Área Saneada

0,20

90.0

0,02

10.0

Fonte: Resultados próprios.

A Figura 37 apresenta o mapa de correspondência da satisfação da população
pesquisada. Para Moscarola (1996) e Lagarde (1995), este tipo de mapa deve ser interpretado
como um mapa geográfico, em que as distâncias menores entre categorias-linha e categoriascoluna representam associações mais fortes, enquanto que as distâncias maiores representam
dissociações (repulsões) entre estas categorias.
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0,6
0,4
Drenagem
Insatisfeito

0,2

Abastecimento água

Satisfeito
0
Coleta de Lixo
-0,2

Muito
Insatisfeito

Coleta de
Esgoto

-0,4
-0,6
-0,8
-1
-1,2
Muito Satisfeito

-1,4
-1,6
-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

Figura 37 - Mapa de Correspondência entre a Qualidade e os Serviços de Saneamento na Área não Saneada na Vila da
Barca, para o ano de 2012.
Fonte: Resultados próprios.

Quanto à qualidade do serviço de saneamento na área não saneada da Vila da Barca, a
Figura 37 e o Quadro 46 mostram que a classificação de muito satisfeito tem uma tendência
fraca e não abrange qualquer um dos sistemas de saneamento. O sistema de drenagem e a
coleta de lixo são declarados como satisfatórios. Porém, é de destacar que nesta área não há
qualquer sistema de drenagem, o que mostra aqui uma dicotomia entre a visão técnica do
pesquisador e a da população. Nem sempre a população identifica os sistemas e também não
tem despertada a noção de risco relacionado com o ambiente em que está inserida (Ayach et
al., 2012).
Também a Figura 37 mostra que a insatisfação da população refere-se especialmente
ao sistema de abastecimento de água e recolha de esgoto. Quanto ao último, a qualificação é
justificável visto que esta população mora numa área em que este está ausente, sendo o esgoto
doméstico lançado na porta de suas casas, ocasionando insalubridade, mau odor, entre outras
consequências (Heller & Azevedo, 2010).
Apesar da população da área não saneada da Vila da Barca ter fornecimento de água
tratada, este é muito intermitente, para além dos problemas associados à sua qualidade, o que
justifica a insatisfação do indicador quanto ao sistema de abastecimento de água.
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Moraes et al. (2010), através do estudo de formas de priorização de ações de controlo
de perdas de água em redes de distribuição de água, detetaram que estas são devidas à
ineficiência da rede e/ou às ligações irregulares que resultam em danos financeiros e
ambientais, face ao desperdício de água potável e à sua possível contaminação. Nesses casos,
a pressão da água na rede de distribuição é reduzida a níveis que ocasionam a interrupção
constante do seu abastecimento. O resultado imediato é a insatisfação da população
abastecida. Esta situação também foi relatada pelos próprios moradores da área não saneada.
Na área saneada, o mapa de correspondência de satisfação da população entrevistada
tem o perfil observado na Figura 38.

0,3

Abastecimento água
0,25

Insatisfeito
0,2

0,15

0,1

Satisfeito

0,05

0

Coleta
de Lixo

-0,05

Drenagem

-0,1

-0,15

Muito
Insatisfeito

-0,2
-0,6

Coleta
Esgoto

Muito
Satisfeito

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Figura 38 - Mapa de Correspondência sobre a Qualidade dos Serviços de Saneamento na Área Saneada de Vila da Barca,
para o ano de 2012.
Fonte: Resultados próprios.

Infelizmente, o perfil de satisfação da população quanto ao sistema de saneamento não
tem uma distinção acentuada quando se comparam as duas áreas de estudo. Também os
sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário transitam entre um perfil de
insatisfação e muito insatisfeito na área saneada. A recolha de lixo obedece aos parâmetros de
satisfação, enquanto a drenagem urbana está no nível muito insatisfeito, face ao constante
alagamento na área, declarado pelos entrevistados.
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Segundo os moradores, a insatisfação referente ao abastecimento de água também se
refere às constantes interrupções no seu fornecimento. Quanto a recolha de esgoto, os
moradores declaram a falta de manutenção das fossas sépticas.
Face aos dados recolhidos neste estudo, quanto à satisfação da população com o
sistema de saneamento local, pode-se destacar que realidades diferentes quanto à presença
deste sistema geraram níveis de satisfação próximos. Para as pessoas residentes nessas áreas,
o abastecimento de água e esgoto sanitários são as principais causas de insatisfação.
5.7. Considerações finais
O saneamento básico, apesar de ser um direito do cidadão e um dever do Estado, ainda
não é realidade em muitas áreas do município de Belém, entre elas a de Vila da Barca, cujas
condições ambientais e de saúde apresentam-se bastante precárias, considerando a área não
saneada da Comunidade. As intervenções de saneamento mostram-se, dessa forma, como
importantes para a proteção do ambiente e promoção da saúde pública.
A relação entre saneamento e saúde foi estudada naquele bairro (Vila da Barca),
caracterizado como uma localidade periférica do município amanzónico de Belém, e que
recebeu infraestrutura de saneamento somente numa parcela. Assim, identifica-se, neste
território, uma área saneada e outra não saneada, ambas objeto de investigação neste estudo.
Verificou-se, no trabalho conduzido sobre Vila da Barca, que o saneamento apresenta
um efeito positivo nas condições de saúde da população e propicia a redução ou eliminação
de vias de transmissão de doenças, através dos esgotos domésticos e recolha de resíduos
sólidos.
Observou-se, na área não saneada da Comunidade, que os serviços de saneamento são
precários ou ausentes, o que reflete a ocorrência de DRSAI, especialmente diarreia e
parasitoses intestinais. A ocorrência dessas doenças pode estar associada à exposição da
população aos esgotos domésticos, à falta de água canalizada em alguns domicílios, à
existência de reservatórios domiciliares de água e às débeis práticas de higiene pessoal e do
ambiente.
As intervenções de saneamento implementadas, em parte da área geográfica de Vila da
Barca, contribuíram para melhorar a salubridade ambiental e reduzir a ocorrência de DRSAI.
No entanto, o estado de saúde da população depende também de outras variáveis, em especial
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das condições socioeconómicas, que estão associadas à ocupação de áreas de baixadas, pouco
propícias à urbanização.
Observa-se também que a educação sanitária e ambiental é, em geral, bastante
incipiente na Vila da Barca, principalmente na área não saneada, e este fator poderá
influenciar as práticas higiénicas da população.
As intervenções de saneamento necessitam, portanto, de acompanhamento por outras
medidas que garantam os benefícios da saúde pública e do meio ambiente, o que depende
diretamente da participação da população.
Este estudo mostrou ainda que, na área saneada, há uma importante parcela da
população estudada insatisfeita com o saneamento existente. Esse facto pode proporcionar o
uso inadequado do sistema e, consequentemente, reduzir os benefícios que o saneamento pode
proporcionar.
A universalização dos serviços de saneamento básico é essencial para a garantia de
qualidade ambiental e qualidade de vida, no entanto, apresenta grandes entraves quanto ao
déficit de investimentos, ineficiência de políticas públicas e ausência de planeamento urbano e
infraestrutura na grande maioria das cidades brasileiras, em especial o município de Belém

186

#

CAPÍTULO 6. A RESPOSTA: AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
PARA A SUA PROMOÇÃO NOS ESTADOS DA AMAZÓNIA LEGAL

CAPÍTULO 6
A RESPOSTA: AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
AMBIENTAL PARA A SUA PROMOÇÃO NOS
ESTADOS DA AMAZÓNIA LEGAL

187

CAPÍTULO 6. A RESPOSTA: AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL
PARA A SUA PROMOÇÃO NOS ESTADOS DA AMAZÓNIA LEGAL

6.1. Introdução
As demandas por condições adequadas de saúde no Brasil são históricas. O SUS,
implantado em 1990, trouxe a proposta de uma assistência mais igualitária, gestão
descentralizada e com foco em ações preventivas. Desde então, o país procura ajustar o
modelo proposto no SUS com a realidade, desenvolvendo instrumentos de prevenção de
doenças pautados especialmente em ações direcionadas ao ambiente e qualidade de vida.
O setor de Vigilância em Saúde Ambiental (VISAMB), incorporado no SUS, tem a
função de detetar e controlar fatores de risco ambiental que podem ser refletidos nas
condições de morbidade e mortalidade de uma população. Apesar da discussão da
importância da sua identificação e controlo, admite-se que a função da VISAMB não é uma
tarefa simples de ser executada. Vários são os interstícios da relação do homem com o seu
ambiente, especialmente no que respeita à perceção da função do meio na manutenção da sua
vida, além daquele proporcionar fatores culturais, hábitos alimentares, entre outros. Várias
são também as limitações em se obter dados, que permitam o estudo destas relações, através,
por exemplo, de indicadores. Muitos estados brasileiros ignoram a função deste instrumento
e, simplesmente, não o monitorizam (Abrucio, 2007; Araújo, 2010). Além disso, os casos de
subnotificação de dados oficiais, já referidos no Capítulo 3, são uma limitação para a atuação
da VISAMB.
Por outro lado, os resultados até aqui obtidos, a partir de dados oficiais do governo
brasileiro, são uma demonstração de que as limitações têm que ser superadas, sendo
importante que os gestores utilizem os indicadores para melhor conhecerem a população e
balizar a tomada de decisão.
Neste contexto, esta etapa de estudo tem por objetivo concluir a última fase da análise
da matriz de FPEEEA, referente às ações de VISAMB adotadas pelo poder público, para
promover a saúde ambiental na Amazónia.
Pretende-se, essencialmente, contribuir para as respostas às seguintes questões: será
que os governos têm utilizado os dados oficiais para identificar as suas ações prioritárias? As
medidas propostas no período coincidente com o deste estudo (2009) são capazes de reduzir a
difícil condição de morbi-mortalidade que a população amazónica se encontra, resultante da
sua relação com o meio? Quais as debilidades e conquistas dos programas apresentados?
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#

Este estudo não tem a pretensão de encerrar o assunto proposto, dada a sua
complexidade, extensão territorial sob análise, limitação de dados e informações, mas
considera-se fundamental uma primeira abordagem da situação.
6.2. Programas de vigilância em saúde ambiental: uma visão qualitativa das ações
governamentais
A partir da Instrução Normativa n.º 0131 (2005) que se refere às competências da
União, estados, municípios e Distrito Federal na área de vigilância em saúde ambiental, a
Coordenação Geral de Vigilância Ambiental em Saúde (CGVAM) é organizada conforme
estrutura da Figura 39.

Coordenação Geral de Vigilância
Ambiental em Saúde - CGVAM

Assessorias

Coordenação de Vigilância de Fatores
de Risco Biológicos

Coordenação de Vigilância de Fatores de
Risco não Biológicos

Água
Ar
Solo
Desastres e Acidentes
Contaminantes Ambientais

Vetores
Hospedeiro e Reservatório
Animais peçonhentos

Figura 39 - Estrutura Organizativa da CGVAM/Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).
Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde do Brasil (2003).

#############################################################
31

Instrução Normativa n. 1: Diário Oficial União no 45, de 8 de março de 2005, Seção 1, p. 45.
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De acordo com a Figura 39, a atuação da CGVAM está dividida de acordo com a
natureza dos fatores de risco ambiental, existindo uma coordenação para os fatores de risco
biológicos, tais como vetores, e a coordenação de vigilância de fatores de riscos não
biológicos, relacionados com o ambiente físico e fenómenos da natureza que o envolvem.
Porém, deve frisar-se que, conforme se vem discutindo neste trabalho, os fatores de risco
devem ser tratados de forma integrada, a fim de se poder aprofundar o conhecimento dos seus
efeitos na saúde do homem.
A vigilância de fatores de risco não biológicos continuará a ser o enfoque principal
deste trabalho, que inclui as cinco áreas de agregação expostas na Figura 40, e que seguem a
relação de causa e efeito estabelecida na mesma.

Prevenção e controle de
doenças e agravos

Vigilância Ambiental

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
a) Contaminantes ambientais;

DOENÇAS E AGRAVOS
Alterações genéticas;

b) Qualidade da água de consumo

Alterações reprodutivas;

c) Qualidade do ar;
d) Qualidade do solo;

Alterações neurológicas;
Infecções Respiratórias

e) Desastres naturais e acidentes
com produtos perigosos

Intoxicações diversas

Figura 40 - Fatores de risco não biológicos abordados pela vigilância ambiental e saúde brasileira.
Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde do Brasil (2003).

O modelo de vigilância ambiental adotado no Brasil integra-se na vigilância em saúde,
que incorpora cinco fatores de risco. Tal vigilância intervém nas vias de transmissão através
da água, ar e solo, os quais favorecem a proliferação de bactérias, vírus, protozoários,
parasitas, toxinas, substâncias químicas e radiações ionizantes capazes de transmitir doenças e
agravos à saúde, tais como cólera, parasitoses, helmintíases, intoxicações diversas, entre
outros (Ministério da Saúde do Brasil, 2003).
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#

Em consonância com os objetivos da Vigilância em Saúde Ambiental, apresentados
pelo Ministério da Saúde do Brasil (2003), e para melhor operacionalizar as ações da sua
competência, a VISAMB está organizada nas seguintes áreas técnicas:
•

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – VIGIÁGUA;

•

Vigilância de populações expostas à poluentes atmosféricos – VIGIAR;

•

Vigilância em Saúde Ambiental dos Riscos Associados aos Desastres –
VIGIDESASTRES;

•

Vigilância a populações expostas a solo contaminado – VIGISOLO;

•

Vigilância a acidentes com produtos perigosos – VIGIAPP;

•

Vigilância em saúde relacionada a fatores físicos – VIGIFISI;

•

Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Contaminantes Químicos –
VIGIQUIM;

•

Vigilância relacionada ao ambiente de trabalho – VIGIAMBT.
Considerando somente a área de vigilância e controlo de fatores de risco não

biológicos, os oito programas de atuação da vigilância em saúde ambiental, ainda que
procurem abranger a complexidade que exige a saúde do homem e o seu ambiente, não
contemplam outros fatores de risco ambiental fundamental, tal como o saneamento básico.
O Quadro 50 resume o objetivo, ano de implantação e atuação de cada um dos
programas propostos na VISAMB pelo Ministério da Saúde do Brasil, os quais devem ser
executados por estados e municípios de acordo com suas competências de atuação.
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Quadro 50 - Característica do programa em VISAMB proposto pelo Ministério da Saúde do Brasil.

PROGRAMA/
ANO
VIGIÁGUA
1999
VIGIAR
2001

VIGIDESASTRES
2003

VIGISOLO
2004
VIGIAPP
2007

VIGIFISI
2007

VIGIQUIM
2008
VIAMBT
Em implantação

OBJETIVO E ATUAÇÃO

Consiste num conjunto de ações a serem adotadas pelas autoridades de saúde
pública com objetivo de garantir que a água consumida pela população atende
ao padrão e normas estabelecidas na legislação vigente.
Tem como objetivo a promoção da saúde da população exposta aos fatores ambientais
relacionados com os poluentes atmosféricos. O seu campo de atuação prioriza as
regiões onde existem diferentes atividades de natureza económica ou social que gerem
poluição atmosférica de modo a caracterizar um fator de risco para as populações
expostas, denominadas Áreas de Atenção Ambiental Atmosférica de interesse para a
Saúde.
Tem por objetivo desenvolver um conjunto de ações a serem adotadas continuamente
pelas autoridades de saúde pública para reduzir a exposição da população e dos
profissionais de saúde aos riscos de desastres e a redução das doenças decorrentes
deles.
Tem o objetivo de desenvolver ações de vigilância em saúde de populações expostas a
solo contaminado, visando adotar medidas de promoção da saúde, prevenção dos
fatores de risco e atenção integral.
Tem por objetivos: (a) a caracterização das ameaças e vulnerabilidades do uso de
produtos perigosos; (b) vigilância da exposição, por meio da classificação e priorização
das ameaças ou fatores de risco sob o ponto de vista de exposição humana aos produtos
perigosos; (c) vigilância dos efeitos e investigação da ocorrência de agravos na saúde
humana devido ao contacto com produtos perigosos. Envolve a utilização de
indicadores de exposição e de efeitos e a aplicação de inquéritos.
Tem por objetivo a proteção da população contra exposição a radiações
eletromagnéticas. O tempo de permanência de um corpo sob a ação de um campo
eletromagnético é que vai determinar o tipo de risco na saúde que o agente emissor
representa.
.Tem como objetivo identificar, caracterizar e monitorizar as populações expostas às
substâncias químicas classificadas como prioritárias: asbesto/amianto, benzeno,
agrotóxicos, mercúrio e chumbo.
Os objetivos do programa estão em fase de definição.

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde do Brasil (2007c).

O Quadro 51 apresenta, de forma resumida, as principais características dos programas
de VISAMB, com destaque para a sua forma de operacionalização, e identifica as vantagens e
debilidades inerentes ao seu desenvolvimento. Alguns detalhes sobre os programas,
nomeadamente no que respeita à sua implantação no Brasil e a identificação de experiências
internacionais semelhantes, seguem posteriormente.
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#
Quadro 51 - Operacionalização e prática de desenvolvimento de alguns programas brasileiros de VISAMB.

Programa

Operacionalização

Vantagens/debilidades

VIGIÁGUA

1. Identificação
de
tipos
de
abastecimento de água;
2. Análise
da
vulnerabilidade
de
contaminação das fontes de abastecimento
de água;
3. Notificação de responsáveis pelo
sistema de abastecimento de água e
acompanhamento de medidas mitigadoras.

- Há uma ampla documentação de
normatização do programa;
- Prática metodológica consolidada;
- Débil em recursos humanos e
financeiros;
- Sistema de informação ainda em
consolidação;
- Burocracia nos processos.

VIGIAR

1. Identificação de áreas de atenção
ambiental de interesse para a saúde
pública;
2. Avaliação do risco;
3. Implantação de unidades sentinela, de
vigilância
em
locais
de
alta
vulnerabilidade.

- Dificuldades de integração com outros
setores, o que reduz a capacidade de
expansão do programa;
- Dificuldade de identificar os grupos
populacionais expostos à poluição
atmosférica e os riscos a que estão
submetidos, devido especialmente à
complexidade e mutação dinâmica dessa
relação.

VIGIDESASTRES

Baseada na gestão do risco, que integra o
processo eficiente de planeamento,
organização, implementação e controlo
dirigido à sua redução, a gestão do desastre
e a recuperação dos efeitos na saúde
humana, contemplando-o em todo o seu
ciclo.

- Sem integração efetiva entre os vários
setores responsáveis pela monitorização
e acompanhamento de desastres e fatores
de risco;
- Ainda não há um fortalecimento e
expansão do programa;
- Dificuldade de consolidação de
indicadores.

VIGISOLO

1. Identificação de áreas de risco de
contaminação do solo;
2. Priorização de áreas;
3. Avaliação de risco;
4. Protocolo de monitorização e controlo;
5. Educação/comunicação de risco em
saúde.

- Precariedade no envolvimento
informação da população em risco;
- Intersetorialidade ainda débil;
- Sub-registo de áreas contaminadas.

VIGIAPP

1.
Mapeamento
de
vulnerabilidades no uso
perigosos;
2. Elaboração de planos
preparação e resposta
contaminação;
3. Notificação de eventos.

- Debilidade em registros e inventários
de risco de contaminação por produtos
perigosos;
- Sub-registro de produtos perigosos
ainda precários.

ameaças
e
de produtos
de prevenção,
ao risco de

e

Fontes: Abrasco (2009); Leal et al. (2010); Margarida (2012); Ministério da Saúde do Brasil (2005; 2006a; 2007d; 2007a);
Pereira & Figueiredo (2006); Silva, (2008); Vianna et al. (2009).

VIGIÁGUA
É o único programa relacionado diretamente com a ausência/ineficiência de sistemas
de saneamento como fator de risco na saúde. Apesar deste ser o programa mais antigo e
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melhor estruturado da VISAMB, algumas das suas debilidades ainda persistem e são
apontadas no Quadro 51.
Também recentemente, Queiroz et al. (2012), através de uma abordagem qualitativa
para avaliar o VIGIÁGUA no estado de Minas Gerais (Brasil), baseada em entrevistas a
informantes chave do programa, destacaram algumas das suas debilidades, nomeadamente a
falta de comunicação entre os setores de administração pública (tais como, o setor de
vigilância sanitária, infraestrutura, controlo de endemias) e a VISAMB. Esta comunicação
torna-se fundamental para se propor o funcionamento integral do programa. Em resultado, a
dificuldade do cadastramento do tipo de sistema de abastecimento de água existente em
Minas Gerais é evidente, devido à falta de acordo e parceria entre a VISAMB e a companhia
de saneamento local.
No âmbito internacional, destaca-se o estudo de Whelan & Willis (2007), sobre a
avaliação da vigilância na qualidade da água para consumo humano, em comunidades rurais
australianas. Um dos resultados obtidos foi também a dificuldade com o cadastro e
monitorização das suas formas de abastecimento e, ainda, a identificação de um número
reduzido de profissionais em programas de vigilância da qualidade da água, bem como o
financiamento limitado. Os autores afirmam ser necessária uma abordagem integral e
compreensiva da gestão da água para se promover a saúde da população.
Porém, essa semelhança, entre a realidade de um país desenvolvido (Austrália) e um
país em desenvolvimento (Brasil), quanto à vigilância da qualidade da água para
abastecimento público, não é regra. As avaliações internacionais deste tipo de programas em
países desenvolvidos abordam, na generalidade, cenários diferentes da realidade brasileira,
com disponibilidade de recursos financeiros e humanos, através de um sistema de informação
consolidado e melhor infraestrutura do serviço de Vigilância (Risebro & Hunter, 2007;
Jayaratne, 2008; Uhlmann, 2009).

VIGIAR
Este programa tem que lidar com a especificidade proveniente das contaminações
sazonais, distribuição espacial e temporal dos contaminantes no ar, tipo de poluentes
emitidos, velocidade dos ventos e a mobilidade de fontes poluidoras, como os automóveis
(Ministério da Saúde do Brasil, 2007d). Ou seja, o poluente atmosférico tem a capacidade de
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se dispersar no ar, podendo provocar efeitos adversos em ambientes distantes de onde foi
gerado.
As ações do VIGIAR foram implementadas inicialmente nos municípios do Brasil de
Araucária, Camaçari, Canoas, São Paulo, Vitória e Volta Redonda, não sendo nenhum deles
localizado na Amazónia Legal, foco central deste estudo.
Um exemplo positivo de internacionalização da gestão da poluição do ar e saúde é o
estado da Califórnia (EUA), através da Agência de Proteção Ambiental (ARB) com uma
Divisão de Apoio e Avaliação Técnica para a poluição atmosférica. Tal Divisão tem como
principais atribuições: (a) coordenar o desenvolvimento do plano ar limpo em todo o estado;
(b) manter bancos de dados comuns com o setor de saúde, referentes à qualidade do ar e
doenças relacionadas com a poluição atmosférica; (c) desenvolver o inventário ou
mapeamento das áreas de risco e população suscetível; (d) manter a articulação entre os
setores, como saúde, ambiente e meteorologia, a fim de otimizar a interpretação dos
inventários desenvolvidos e projetar estratégias custo-efetivas para melhorar a qualidade do ar
(ARB, 2011).
Além disso, as estratégias de não contaminação, adoptadas pelos EUA e Reino Unido,
que se baseiam na atribuição de incentivos para que os poluidores possam eliminar ou reduzir
a poluiçao, e a recuperação de solos contaminados, foi também identificada para programas
relacionados com a poluição do ar. O governo da Califórnia possui subprogramas de parceria
com indústrias automobilísticas e outros setores, a fim de incentivar técnicas e tecnologias
limpas (ARB, 2013).

VIGIDESASTRES
O VIGIDESASTRES apresenta como foco a prevenção e controlo dos fatores de
riscos na saúde humana decorrentes dos desastres naturais.
Os estados envolvidos inicialmente foram Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo, Rio
de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Mato Grosso e Acre, sendo os dois últimos
pertencentes à macroregião amazónica. Atualmente, todos os estados brasileiros estão
envolvidos no programa, em etapas diferentes de implantação e execução.
A análise do VIGIDESASTRES à luz das experiências internacionais, evidencia que o
Brasil tem acompanhado as discussões e princípios internacionais para o desenvolvimento de
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políticas públicas nesta área (Cerutti, 2007). Todavia, apesar da sua formatação seguir as
orientações internacionais, a OPS/OMS (2006) considera que o sistema de saúde brasileiro (e
sua gestão de risco) é vulnerável a enchentes ou enxurradas. Por esta razão, torna-se
necessário fortalecer a infraestrutura com medidas de mitigação e preparação para responder
da melhor forma a estes eventos, garantindo a disponibilização dos serviços de saúde nos
momentos em que a população mais necessita.
Os países centro americanos, europeus, a Índia, a China, o Japão, a Tailândia e o
Vietname foram precursores na mudança do foco das medidas de avaliação de estragos para a
gestão de risco (EIRD, 2004). Algumas mudanças neste tipo de gestão foram reconhecidas na
Estratégia e Plano de Ação de Yokohama, em 1994 (ONU, 1994), destacando-se as seguintes:
1) A sociedade deve ser educada a reconhecer e conviver com o risco;
2) O estabelecimento e consolidação da capacidade de prevenir e deduzir desastres e
mitigar seus efeitos;
3) O envolvimento dos órgãos de telecomunicação e radiodifusão;
4) A participação efetiva da comunidade na elaboração de planos;
5) Partilha internacional de técnicas e tecnologias de gestão de riscos.
Estes itens de mudança, propostos e implantados para Yokohama, consideram-se
sugestões importantes para os gestores do VIGIDESASTRES no Brasil. De facto, não se
identificaram, no programa brasileiro, quaisquer ações estratégicas pré-estabelecidas
essencialmente para a minimização dos impactos negativos causados por desastres.

VIGOSOLO
O Vigisolo, com implantação em 2004, está direcionado para as populações
potencialmente expostas a solos contaminados. A natureza das contaminações pode ser
bastante variada, desde a atividade agrícola até à decomposição de resíduos em lixões.
Existe experiência internacional útil para a comparação das ações previstas neste
programa, para a monitorização e controlo da contaminação do solo e risco na saúde, como as
indicadas no programa brasileiro VIGISOLO.
No Canadá, a vigilância do solo contaminado é realizada efetivamente desde 1995, e
até 2011 foram inventariadas 22 mil áreas contaminadas (Souza, 2001). A orientação das
ações de operacionalização tem transcorrido nas seguintes linhas gerais:
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1) Inventário de áreas contaminadas ou potencialmente contamináveis;
2) Priorização, avaliação e controlo da contaminação.
Em termos de metodologia adotada e ações planeadas, há forte semelhança entre a
operacionalização canadense com o que se propõe no VIGISOLO no Brasil. No entanto, para
o período estudado por Souza (2001) o forte controlo social com os gastos públicos foi uma
diferença importante entre os dois modelos referidos.
O Canadá localiza-se na mesma linha de atuação da vigilância e controlo de solos
contaminados que os EUA e Europa, em termos de programas e políticas públicas. Estes
apresentam uma forte visão sobre as soluções propostas e a previsão de gastos necessários
(Souza, 2001).
A honestidade no envolvimento dos recursos e a publicidade de auditorias podem ser
destacadas por este trabalho como uma importante limitação na execução, não somente no
programa VIGISOLO, mas na cultura de execução das ações públicas brasileiras, visto que
não foram detetados quaisquer dados a respeito dos recursos dados em cada ação destes
programas.
Outra política interessante, adotada especialmente nos EUA e Reino Unido, é a
substituição do ato punitivo pelo incentivo para que o poluidor possa recuperar o solo
contaminado. De acordo com Fowler (2007), esta política aumentou significativamente o
número de solos recuperados nestes países, mas não detetou documentos brasileiros com
evidência desta prática, havendo no país domínio da punição do infrator.

VIGIAPP
O programa está relacionado com a monitorização de populações expostas a
atividades de extração, transporte, produção, armazenamento, uso e destino final dos produtos
perigosos.
A avaliação das ações envolvidas e o modelo geral de atuação do VIGIAPP, assim
como as experiências internacionais no assunto, destaca que o princípio fundamental deste
programa, a exemplo das outras áreas da VISAMB, é a precaução. No entanto, 62,4% de
todos os produtos perigosos no mercado interno brasileiro são transportados em autoestrada, o
que potencializa os riscos, constituindo uma importante limitação do programa no Brasil
(Teixeira, 2005). Teixeira (2005) observou também que, em países como os EUA e Inglaterra,
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esta relação é diferente. Em média, 70% dos produtos perigosos são transportados por meio
ferroviário, hidroviário, marítimo ou aéreo, apenas 10% circula nas autoestrada.

VIGIAMBT
O programa VIGIAMBT consiste na vigilância da saúde no ambiente de trabalho, mas
a sua formatação não está ainda finalizada, não sendo, por isso, contemplado no Quadro 51,
nem as suas ações operacionais aqui abordadas.
Está relacionado com a criação do Observatório de Saúde do Trabalhador, iniciativa
conjunta do Ministério da Saúde do Brasil e do Programa de Cooperação Técnica da
Representação da Organização Panamericana de Saúde, com o objetivo de facilitar o acesso a
informações e análises de saúde do trabalhador, que deverá possibilitar a divulgação de
indicadores e documentos relacionados com a saúde do trabalhador e a troca de experiências
entre profissionais e setores envolvidos com essa área.
O aspeto que se destaca neste programa em particular foi revelado por Bittar et al.
(2009) que, através do estudo dos riscos, limites e tolerâncias da saúde do trabalhador no
Brasil, verificaram que o VIGIAMBT já era citado como um programa em etapa de
implantação. Ou seja, desde 2009, pelo menos, o processo de consolidação do programa não é
finalizado. Apesar disso, os indicadores de ação adotados pelo Minsitério da Saúde do Brasil
(2009) contemplam este programa.
Quanto aos programas VIGIQUIM e VIGIFISI, apesar de estarem implantados no
âmbito da VISAMB, não serão abordados, visto que não têm sido monitorizados pelo
Ministério da Saúde do Brasil.
Com a apresentação dos principais programas da VISAMB no Brasil, os fatores de
risco contemplados e a abordagem operacional utilizada, pode-se destacar o esforço do
Ministério da Saúde do Brasil na efetivação deste setor do SUS. Por outro lado, percebe-se
aqui uma importante debilidade quanto à monitorização no fator de risco saneamento. O
VIGIÁGUA é o único programa que o abrange, mas tem ainda o desafio de identificar o tipo
de abastecimento em cada setor geográfico dos municípios de todo o país.
Apesar do saneamento ser apontado como uma importante estratégia a desenvolver
para combater doenças ligadas com o ambiente, esta etapa do estudo confirma que o poder
público age ainda de forma insuficiente na vigilância de fatores de risco, como: os esgotos
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domésticos, os resíduos sólidos e o alagamento de logradouros, por forma a que os mesmos
deixem de contribuir fortemente para o aumento de casos de doenças contagiosas na
população brasileira.
Quanto à monitorização dos programas existentes, Rohlfs et al. (2011) destacam que o
Ministério da Saúde do Brasil estabelece indicadores padrões para a vigilância de cada
programa de VISAMB, os quais são uma das formas utilizadas para o acompanhamento das
suas ações, ao nível federal e para a transferência de recursos para os estados e municípios.
Nesse sentido, o ponto que se segue contempla uma abordagem quantitativa do alcance dos
programas abordados anteriormente, através de indicadores de “resposta” do poder público
aos riscos ambientais ocorridos no Brasil e Amazónia. Deste modo, conclui-se, assim, a
cadeia proposta pelo modelo de FPEEEA, tendo sido tratados, no Capítulo 4, os indicadores
força motriz-pressão-estado-exposição-efeito e, de seguida, são apresentados os indicadores
de resposta desta vigilância de saúde ambiental.
6.3. Indicadores de ação em saúde ambiental: uma abordagem quantitativa da resposta
do poder público no brasil e amazónia legal
6.3.1. Dados obtidos pelos indicadores de ação
No modelo de organização de indicadores de saúde ambiental adotado neste estudo, o
FPEEEA, as condições de saúde ambiental estão relacionadas numa rede de causa e efeito que
parte de uma força motriz capaz de causar uma pressão ambiental e provocar um estado no
meio ambiente que podem ocasionar, por sua vez, a exposição ou vulnerabilidade da
população. Como resultado dos efeitos negativos na saúde das pessoas, verificam-se
manifestações de morbidade e mortalidade. Porém, esta inter-relação não é simples de ser
identificada numa população, contribuindo para esta função os indicadores de saúde, que
procuram reconhecer cada uma dessas etapas do modelo FPEEEA e as suas consequências no
homem.
Para evitar os possíveis efeitos negativos desta relação do homem com o meio,
desenvolveram-se ações do poder público no ambiente natural ou modificado pelo homem.
De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil (2007c), são os programas de vigilância em
saúde ambiental que dão suporte às ações de controlo de fatores ambientais capazes de
influenciar negativamente a saúde pública. Tal vigilância contempla as ações provenientes da
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área da saúde e também de outros setores com ela articuladas, conforme consta na lei orgânica
da saúde.
O Quadro 52 expõe os nove indicadores de ação na área da VISAMB, publicados pelo
Ministério da Saúde do Brasil (2009c).
A ficha catalográfica destes indicadores de ação encontra-se no Anexo VIII. Destacase que a sua análise, realizada posteriormente, restringe-se a tentar reconhecer se as ações de
saúde ambiental são focadas nas demandas discutidas anteriormente, nomeadamente aquelas
que envolvem ações referentes aos fatores de risco saneamento e agricultura, apontados, neste
trabalho, como prioritários, e com maior envolvimento nos estados amazónicos que se
mostraram mais necessitados, tais como: Pará, Acre e Maranhão.

Quadro 52 - Indicadores de ação ou resposta do sector público às condições de saúde ambiental no Brasil.

Programa

Código

Indicador

A.1

Cadastramento de formas de abastecimento de água

A.2

Cumprimento do plano de amostragem – coliformes totais

A.3

Cumprimento do plano de amostragem – turbidez

A.4

Cumprimento do plano de amostragem – cloro residual livre

VIGISOLO

A.5

Cumprimento da meta PAP/VS 2007

VIGIAR

A.6

Cumprimento da meta PAP/VS 2007

A.7

Implantação da Vigilância em Saúde Ambiental Relacionada aos
Acidentes com Produtos Perigosos

A.8

Implantação da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada com os riscos
decorrentes de Desastres Naturais

A.9

Desenvolvimento de atividades relacionadas com os processos de
licenciamento ambiental de empreendimentos

VIGIÁGUA

VIGIAPP
VIGIDESASTRES
VIGIAMBT

Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde do Brasil (2009c).

Com os Quadros 50 e 52 percebe-se que, apesar dos objetivos de cada programa da
VISAMB estarem orientados para a monitorização dos fatores de risco (Quadro 50), os
indicadores envolvidos (Quadro 52) estão direcionados para a monitorização do meio
ambiente. O Quadro 53 apresenta o cumprimento das ações de vigilância planeadas para cada
estado amazónico, representada pelos indicadores de ação do modelo FPEEEA.
A distribuição dos indicadores de ação mostra que é o programa VIGIÁGUA aquele
que apresenta maior desenvolvimento na VISAMB, com 44% dos indicadores utilizados (4
dos 9 indicadores de ação) nos estados brasileiros. Essa observação está em consonância com
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as contribuições de Rohlfs et al. (2011), que cita o VIGIÁGUA como o programa mais
desenvolvido nos três níveis da gestão pública.

Quadro 53 - Indicadores de ação da VISAMB nos estados amazónicos, para o ano de 2009.

Programa

Indicador

MT

RO

AM

AP

RR

PA

TO

AC

MA

A.1 (%)

21,28

15,38

70,97

43,75

60,00

13,99

2,16

22,73

1,84

A.2 (%)

1,29

--

6,01

12,77

1,45

0,21

5,15

12,31

1,29

A.3 (%)

3,13

0,13

3,44

11,04

1,22

0,19

4,49

7,81

1,21

A.4 (%)

1,96

0,14

4,50

9,22

---

---

3,58

---

1,05

VIGISOLO

A.5

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

Sim

VIGIAR

A.6

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

VIGIAPP

A.7

Não

Sim

Não

Não

Não

Não

Sim

Sim

Não

VIGIDESASTRES

A.8

Sim

Sim

Não

Não

Sim

Não

Sim

Sim

Sim

VIGIAMBT

A.9

Sim

Não

Sim

Não

Não

Não

Sim

Não

Não

VIGIÁGUA

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde do Brasil (2009c).

A relação da qualidade da água com a saúde foi um marco histórico para a saúde
pública, com os estudos de John Snow, em 1854, sobre os casos de cólera em Londres e o
sistema de abastecimento de água da população afetada. Desde então, as ações relativas à
manutenção da qualidade da água potável passaram a ser prioritárias para a saúde (Funasa,
2002).
As metas a serem alcançadas pelos indicadores do programa VIGIÁGUA estão
previstas na “Diretriz Ambiental Relacionada à Qualidade da Água para Consumo Humano”
(Ministério da Saúde do Brasil, 2006b), e apresentadas no Quadro 54.
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Quadro 54 - Metas estabelecidas para os indicadores do VIGIÁGUA, referentes ao número mínimo mensal de amostras em
função da população do município, no Brasil, para o ano de 2006.

Parâmetro

População total do município (habitantes)/número de amostras
<10.000
hab

10.000 a
20.000 hab

20.001 a
50.000 hab

50.001 a
100.000 hab

>100.000
hab

10

18

25

36

40

<5.000 hab

5.001 a
10.000 hab

10.001 a
20.000 hab

20.001 a
50.000 hab

50.001 a
100.000 hab

> 100.000
hab

Turbidez
(A.3)

10

14

18

25

36

53

Cloro Residual
(A.4)

10

14

18

25

36

53

Coliforme Total
(A.2)

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil (2006b).

A Figura 41 compara o desempenho dos estados amazónicos no contexto deste último
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programa.
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Figura 41 - Desempenho dos estados amazónicos no programa VIGIÁGUA, para o ano de 2009.
Fonte: Adaptado de Ministério da Saúde do Brasil (2009c).

A Figura 41 revela o caráter heterogéneo dos estados amazónicos quanto à execução
das ações operacionais do programa VIGIÁGUA. O indicador A.1, que relaciona o número de
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municípios com abastecimento de água cadastrada e o total de municípios do estado, indica o
Amazónas (AM) com a maior percentagem de cadastro dos seus municípios (70,97%),
enquanto o Maranhão situa-se em situação inversa (apenas 1,84%).
Em princípio, esta disparidade poderia justificar-se com os fatores de força motriz, tais
como a extensão territorial ou a população local. No entanto, o Amazónas é o estado mais
extenso da região e do país e o Maranhão corresponde a 21% da sua área, sendo o sexto
menor estado amazónico, o que seria um facilitador para a pesquisa aos dados necessários.
Quanto à população, o Maranhão possui 6.118.995 e o Amazónas 3.221.939 habitantes
(IBGE, 2011c). Apesar desta diferença populacional entre os dois estados, Rouquayrol &
Almeida Filho (2003) ponderam que, nos inquéritos epidemiológicos, a dificuldade de
pesquisa a dados primários é devida, essencialmente, da concentração da população. O
Amazónas possui uma população mais distribuída pelo seu território quando comparado com
o Maranhão (IBGE, 2011c).
Os indicadores A.2, A.3 e A.4 são referentes à qualidade da água para consumo
humano. Os parâmetros por estes representados são, respetivamente, Coliformes Totais,
Turbidez e Cloro Residual.
De acordo com as Diretrizes citadas (Quadro 54), a amostragem definida como meta
tem uma margem de erro entre 0,10 e 0,20. Isto significa que não deve ser superior a 20% e
nem inferior a 10%, considerando o custo-benefício do programa.
Os parâmetros flúor, agrotóxicos e mercúrio estão previstos no programa VIGIÁGUA,
no entanto, não foram contemplados com indicadores de ação em 2009, mas devem ser
monitorizados em etapas futuras do programa.
A partir das metas a serem alcançadas (Quadro 54) pelos estados (e seus municípios),
e cruzando com a informação presente no Quadro 53 e na Figura 41, verifica-se que os
estados amazónicos estiveram aquém destes parâmetros. Salienta-se, também, que os
indicadores A.2, A.3 e A.4 destes estados localizam-se abaixo da média nacional: 10,12; 10,4
e 8,5, respetivamente.
O estado do Pará, para além de ser aquele que revelou pior cumprimento das metas
definidas, deixou de informar o resultado do indicador A.4. Por outro lado, Amapá teve o
melhor desempenho nos indicadores A.2, A.3 e A.4. Tão distintos desempenhos podem ter
corroborado para o posicionamento destes estados na classificação do IESA (Capítulo 4),
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sendo Pará distinguido como aquele que apresentou o pior desempenho neste índice e Amapá
o segundo melhor do ranking dos estados da Amazónia Legal. Salienta-se, ainda, que este
índice teve os indicadores de internações por DDA (EF.1) e internações por DRSAI (EF.3)
como determinantes, os quais refletem, entre outros, os efeitos do consumo de água
contaminada por patógenos.
Quanto aos programas VIGISOLO (A.5), VIGIAR (A.6), VIGIAPP (A.7) e
VIGIDESASTRES (A.8), verificaram-se as metas estabelecidas na Patuação de Ações
Prioritárias (PAP) da Vigilância em Saúde (Quadro 55). O Quadro 55 também apresenta os
objetivos e as ações previstas para o alcance das metas propostas, a fim de auxiliar a análise
dos resultados.
Como os indicadores dos referidos programas não possuem uma representação
numérica (Quadro 53), mas respostas somente de sim/não, torna-se difícil o julgamento de
desempenho entre os estados. Este tipo de procedimento requer cautela na interpretação, visto
que são comparadas as ações de estados com extensão territorial, divisão em municípios e
população diferentes, como já referido. Apesar da limitação de interpretação destes
indicadores (A.5, A.6, A.7 e A.8), pode-se, no entanto, identificar quais os programas que têm
(ou não) avançado nas áreas sob estudo.
A avaliação do VIGISOLO (A.5) na Amazónia, mostra que somente o estado de
Roraima não viu a sua meta alcançada, tendo o programa sido efetivado somente em 2010. Já
em 2011 havia um total de 29 áreas cadastradas, com cerca de 70 mil pessoas expostas a
contaminantes advindos do solo neste estado (Governo do estado de Roraima, 2011). No ano
de estudo (2009) todos os nove estados investigados cumpriram a meta estabelecida para o
programa VIGIAR (A.6), descrita no Quadro 55, sendo este o segundo programa com maior
abrangência no país, logo atrás do VIGIÁGUA.
Os estados amazónicos demonstraram menor eficiência na execução das metas
estabelecidas para o VIGIAPP (A.7) e no desenvolvimento de atividades relacionadas com os
processos de licenciamento ambiental de empreendimentos (A.9). Em média 67% destes
estados não obtiveram sucesso nos dois indicadores citados.
A meta do VIGIAPP restringiu-se à exposição da população a agrotóxicos, apesar do
programa ser responsável por nove classes de produtos perigosos (Quadro 51). Por outro lado,
pondera-se que provavelmente os agrotóxicos foram selecionados pelo potencial de risco que
tem adquirido no país. Corroboram para esta suposição, os resultados obtidos no Capítulo 4,
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em que o uso de agrotóxicos foi o segundo fator de risco que mais influenciou a saúde
ambiental na Amazónia, sendo superado apenas pelo saneamento. Apesar da meta do
VIGIAPP estar restrita a somente uma classe de produtos perigosos, apenas os estados de
Rondônia, Tocantins e Acre conseguiram atingi-la.
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Quadro 55 - Objetivos, metas e ações dos programas VIGISOLO, VIGIAR, VIGIAPP e VIGIDESASTRES, previstas na
PAP/VS 2007, para o período 2009-2012

PROGRAMA

Objetivos

Metas/Parâmetros

Ações

Realizar as ações de
identificação e controlo
em populações expostas
ou
potencialmente
expostas
a
solos
contaminados
por
contaminantes químicos

A5 - Implantar a vigilância
em saúde de populações
expostas
em
áreas
contaminadas
por
contaminante químico nos
municípios.
Referência: cadastrar em
70% dos municípios acima
de 100 mil habitantes
áreas
de
risco
ou
potencialmente de risco.

1- Identificar e cadastrar
áreas
com
populações
expostas ou potencialmente
expostas a solo contaminado
por contaminantes químicos;
A2- Realizar a priorização
das áreas cadastradas no
SISSOLO.

Identificar municípios de
risco que estejam sob
influência de poluição
atmosférica no estado -

A.6 - Implantar a vigilância
em saúde de populações
expostas
a
poluentes
atmosféricos.
Referência nacional: 6
UF1.

1 - Aplicar o Instrumento de
Identificação de Município
de Risco (IIMR) nos
municípios;
2 - Realizar a análise da
situação de saúde da
população
exposta
à
poluição atmosférica;
3 - Disponibilizar os dados e
informações de interesse do
VIGIAR
aos
gestores,
população em geral.

Realizar
ações
de
VISAMB de populações
expostas a agrotóxicos.

A.7 - Implantar a vigilância
em saúde de populações
expostas a agrotóxicos.
Referência nacional: 6 UF.

1 - Notificar os casos
suspeitos e confirmados de
intoxicação por agrotóxico;
2 - Realizar o encerramento
oportuno
dos
casos
notificados de intoxicação
por agrotóxico;
3 - Realizar coleta de água
para consumo humano e
enviar aos laboratórios de
saúde pública para análise
de agrotóxicos.

Fortalecer a atuação do
SUS em emergências de
saúde pública provocadas
por desastres.

Implantar a Vigilância em
Saúde Ambiental dos Riscos
Associados aos Desastres
nos 26 Estados e no
Distrito Federal.

1 - Instituir o Comitê
Estadual de Desastres, ou,
em caso de Comitês já
existentes, incluir o tema
Saúde em Desastres.
2 - Elaborar o Plano de
Contingência para desastres
(por
tipologia
de
ocorrência).

VIGISOLO

VIGIAR

VIGIAPP

VIGIDESASTRES

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil (2007b).
1
UF: Unidade da Federação.

Ainda remetendo-se ao Capítulo 4, que procura avaliar as condições de saúde
ambiental da população amazónica, as quais deveriam ser a base das ações de governo, a
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observação do Anexo III (Quadro 6) deteta também a baixa frequência no cumprimento do
VIGIAPP (A.7), pelos demais estados brasileiros, já que, em todo o país, apenas 12 estados
estiveram aptos para este indicador. A região Sudeste foi a mais eficiente, com 75% de seus
estados a conseguirem cumprir a meta. Os riscos e a importância do mau uso dos agrotóxicos
para o país foram apresentados no Capítulo 3.
Já no indicador A.9 verifica-se a participação do setor de saúde pública nas ações
direcionadas para o ambiente, pois é da sua competência o licenciamento ambiental, que
envolve o Estudo de Impactos Ambientais (EIA) e suas medidas mitigadoras (Rede Brasileira
de Justiça Ambiental, 2009). No processo de preservação da saúde da população e sua
qualidade de vida, o licenciamento é um critério decisivo, daí a importância do envolvimento
da vigilância em saúde.
Neste âmbito, Rigotto (2009) investigou a inserção da saúde nos estudos de impacto
ambiental, aplicado a uma termoelétrica no Ceará. A autora destacou que não havia, no EIA,
um termo de referência conciso que antecipasse as inter-relações entre os processos de
produção, o ambiente e a desigual distribuição dos impactos na saúde. O estudo conclui que a
participação do setor da saúde neste tipo de EIA e no processo de licenciamento podem
produzir maior integração prática das ações voltadas para o ambiente e das que visam a saúde
de uma população. Apesar desta importância, os países em desenvolvimento apresentam
ainda uma prática bastante tímida da vigilância em saúde no processo de licenciamento
ambiental (Alves et al., 2007).
Após conhecer e avaliar as ações que o governo federal tem estabelecido como
desempenho mínimo dos estados amazónicos em vigilância em saúde ambiental, destaca-se,
de seguida, algumas considerações gerais sobre o assunto:
a) Apesar do Capítulo 4 mostrar o saneamento como uma das prioridades para a saúde
ambiental e o Ministério da Saúde do Brasil utilizar indicadores para a sua
monitorização, não se observou qualquer ação de responsabilidade da VISAMB capaz
de contribuir para a minimização do risco que a falta e/ou ineficiência de sistemas de
saneamento na Amazónia representa para saúde pública.
b) O desempenho dos estados investigados quanto à monitorização da qualidade da água
(VIGIÁGUA) e do cumprimento das metas dos programas VIGISOLO, VIGIAR,
VIGIAPP e VIGIDESASTRES é ainda bastante tímido e em alguns estados alguns
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desses programas são inexistentes, refletindo um atraso entre as exigências legais e a
operacionalização das mesmas, visto que a VISAMB foi instituída desde 1990.
c) O governo federal não desenvolveu a monitorização de dois programas instalados na
VISAMB, o VIGIQUIM e o VIGIFISI.
d) Alguns estados amazónicos ignoram a importância da monitorização de indicadores de
saúde ambiental, não os divulgando e potencializando a ineficiência das ações no setor
e, consequentemente, a gestão pública em geral.
Os fatores (c) e (d) serão desenvolvidos no ponto seguinte, com objetivo de identificar
o rumo da gestão pública em saúde ambiental no Brasil, baseado nos indicadores como
instrumento fundamental de monitorização e controlo social.
6.3.2. Debilidades de ações da visamb em alguns setores da saúde ambiental
Apesar do esforço do poder público em monitorizar as ações propostas nos programas
de VISAMB, identificam-se ainda debilidades importantes no que se refere à ausência de
indicadores (em dois programas) e falta de dados em alguns estados.
No primeiro caso encontra-se o programa VIGIQUIM, com uma formatação voltada
para o lançamento de substâncias químicas no ambiente, provenientes especialmente do
processo industrial (Ministério da Saúde do Brasil, 2009b). Uma das substâncias prioritárias a
controlar é o mercúrio, já abordado no Capítulo 3 como um importante fator de risco na
Amazónia. Porém, entre os indicadores adotados pelo Ministério da Saúde do Brasil (2009c)
não há, em nenhuma etapa da estrutura de FPEEEA, parâmetros que o identifiquem como
fator de risco da industrialização, apesar do mercúrio contribuir para a contaminação
ambiental e humana na região em estudo. Esta situação revela uma lacuna da gestão pública
direcionada para a saúde ambiental, visto que sem estes indicadores torna-se limitada a
capacidade de tomada de decisão para o controlo de contaminantes ambientais na Amazónia.
Em princípio, a justificação para a ausência destes indicadores poderia residir no facto
de, no Brasil, haver poucos estados que possuem a atividade de extração do ouro, através do
uso do mercúrio. No entanto, a Lei 8080/1990 instituiu entre os princípios do SUS, a
regionalização do sistema de saúde brasileiro. Em linhas gerais, é indicado que as
características regionais devem ser consideradas pelo gestor público nos três níveis de
governo (municipal, estadual e federal). Assim, ainda que o mercúrio seja um elemento
químico relacionado com a prática industrial de apenas algumas regiões brasileiras, toda a
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cadeia de gestão em saúde tem o dever de monitorizá-lo, e, se necessário, o Ministério da
Saúde do Brasil deve disponibilizar recursos para a gestão desse fator de risco (Assunção
Filho et al., 2010).
Oliveira & Casanova (2009), no âmbito da discussão sobre a necessidade de
reorientação dos pressupostos da vigilância da saúde, evidenciam as limitações da sua
regionalização e indicam a ausência da observação e controlo regional como dificultadores da
substituição do modelo assistencialista que prevalece no SUS. Os autores fazem referência a
algumas experiências positivas da vigilância com enfoque local e concluem que,
provavelmente, não há um único modelo ideal a ser seguido pela vigilância em saúde, devido
à dinâmica regional de cada população. No entanto, se o sistema de saúde brasileiro continuar
a ignorar a necessidade de praticar as demandas locais, continuarão a apresentar-se frustrantes
as tentativas de direcionar a saúde brasileira em rumo à prevenção.
O outro programa que não foi contemplado com indicadores de saúde ambiental pelo
Ministério da Saúde do Brasil (2009a) é o VIGIFISI, com importância fundamental na
vigilância de radiações eletromagnéticas, oriundas do uso crescente de aparelhos eletrónicos.
A contribuição científica sobre o efeito da radiação, especialmente de baixa
frequência, e seus efeitos na saúde é atual e relevante. As atividades diárias deixam o homem
constantemente exposto a este tipo de radiação e a principal consequência relatada é o cancro
(Darby et al., 2005; Messias et al., 2011).
Quanto à falta de dados de alguns indicadores de saúde ambiental, apesar de Huang &
Xia (2001) apontarem que, geralmente na gestão pública, os planos de gestão contemplam
indicadores, verifica-se que os dados simplesmente não estão disponibilizados, dificultando
os processos de tomada de decisão.
O Quadro 56 apresenta o número de indicadores de saúde ambiental não divulgados
no Brasil, por categoria do modelo FPEEEA. Vale a pena ressalvar que os dados deste quadro
foram extraídos de uma matriz de 48 indicadores de 27 unidades federativas. Os indicadores
de estado apresentaram o maior número de dados não divulgados e, dentro destes, destacamse a percentagem de municípios que sofreram inundações e enchentes (S.6) e a percentagem
de sistemas de abastecimento de água sem tratamento (S.8) como os menos observados.
Somente os indicadores de pressão se apresentaram em todos os estados brasileiros.
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Quadro 56 - Número de indicadores de saúde ambiental, não divulgados nas unidades federativas brasileiras, para o ano de
2009, por categoria do modelo FPEEEA.

Categoria

Quantidade (un.)

Força Motriz

1

Pressão

0

Estado

19

Exposição

4

Efeito

14

Ação

7

Total

45

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde do Brasil (2009c).

Refira-se, ainda que, comparativamente, 57,7% dos indicadores não divulgados no
Brasil pertencem à região Amazónica. Uma estatística preocupante, visto que esses dados
deveriam dar apoio ao planeamento de políticas públicas viáveis para a região.
Consequentemente, pode verificar-se o agravamento das condições de saúde ambiental e a
insustentabilidade de uma região rica em recursos naturais como a Amazónia. A ausência de
monitorização de indicadores é também citado por Zylberstajn et al. (2007) como uma
limitação para a concretização da gestão por resultados no país.
O Quadro 57 sintetiza os indicadores de saúde ambiental que não apresentam dados,
nos estados pertencentes à região amazónica.
Quadro 57 - Distribuição dos indicadores de saúde ambiental não divulgados, pelo Ministério da Saúde do Brasil, no ano de
2009, por categoria e por estado amazónico.

Categoria da matriz FPEEEA
Estado

Força
Motriz

Pressão

Estado

Exposição

Efeito

Ação

TOTAL

Rondônia

0

0

2

1

0

1

4

Acre

0

0

2

1

2

1

6

Amazonas

0

0

0

0

1

0

1

Tocantins

0

0

0

1

1

0

2

Pará

0

0

1

0

0

1

2

Amapá

0

0

2

0

2

0

4

Roraima

0

0

1

1

1

1

4

Maranhão

0

0

1

0

1

0

2

Mato Grosso

0

0

0

0

1

0

1

TOTAL

0

0

9

4

9

4

26

Fonte: Adaptado do Ministério da Saúde do Brasil (2009c).
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A observação do Quadro 57 revela o estado do Acre como aquele que teve o maior
número de indicadores não divulgados, sendo as categorias de estado e efeito as mais
penalizadas com 15 e 25%, respetivamente, dos indicadores estabelecidos na matriz FPEEEA
não acompanhados ou enviados ao Ministério da Saúde do Brasil. Estas categorias foram
aquelas que, na generalidade, tiveram menor apresentação de dados, quando se consideram
todos os estados amazónicos (Quadro 57) e todas as unidades federativas brasileiras (Quadro
56).
Como comprovado no Capítulo 4, a seleção e a organização dos indicadores de saúde
ambiental, desenvolvida pelo Ministério da Saúde do Brasil e utilizada neste estudo, possui
um importante valor científico e técnico. Resta, então, ao poder público incorporar a sua
monitorização na rotina de gestão e apropriar-se das informações recolhidas para a tomada de
decisão. Este processo de seleção de indicadores e recolha de informações é dinâmico, pelo
que deve ser constantemente discutido e aperfeiçoado (Pollitt et al., 2007). É o que se sugere
para a gestão pública no Brasil!
6.4. Considerações finais
O reconhecimento de que a saúde é influenciada pelo ambiente pode ser considerado,
de acordo com Camponogara et al. (2008), como uma realidade mundial. Todavia, o esforço
em manter um ambiente equilibrado e que garanta a qualidade de vida do homem é ainda
conflituoso com os modelos de desenvolvimento impostos. Observa-se, no mundo, uma
atuação tímida da gestão em saúde ambiental, que perde espaço diante de grandes projetos de
exploração de recursos naturais (Camponogara et al., 2008).
Este capítulo aponta para uma realidade amazónica convergente com aquela condição
mundial, em que os indicadores de ação da gestão em saúde ambiental são ainda restritos.
Apesar desta situação, pode-se extrair, da análise qualitativa das ações planeadas pela
VISAMB,

que

os

programas

efetivados

(VIGIÁGUA,

VIGIAR,

VIGISOLO,

VIGIDESASTRES e VIGIQUIM) abrangem a monitorização e controlo de fatores de risco
diversos, com abrangência bem definida para cada um.
Já quanto à qualidade das ações de VISAMB, como etapa final do modelo de
FPEEEA, verifica-se um descompasso na efetivação dos programas, em que a monitorização
do VIGIÁGUA tem avançado a um ritmo mais acelerado, quando comparado com os
restantes. Nota-se também uma disparidade importante entre o cumprimento das metas
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estabelecidas para este programa, em que o estado do Maranhão teve o pior desempenho,
quando comparado aos demais estados brasileiros.
Quanto aos programas VIGISSOLO, VIGIAR, VIGIAPP e VIGIDESASTRES, a
capacidade dos estados amazónicos em atender as metas estabelecidas na “Pactuação de
Ações Prioritárias” foi bastante tímida. Os estados do Amapá, Roraima e Pará deixaram de
alcançar as metas de pelo menos dois destes quatro programas e seis estados amazónicos não
participaram em ações de licenciamento ambiental.
No Capítulo 2 foi abordada a gestão pública por resultados e a análise da situação de
uma população como instrumento fundamental de planeamento. Os resultados deste estudo
demonstraram que, ao contrário do que se defende no referido capítulo, a gestão pública
brasileira no âmbito da VISAMB não baseou as suas ações na situação de saúde ambiental na
Amazónia. O saneamento foi apontado como o fator de risco mais importante para a região,
no entanto, não é contemplado na sua totalidade em nenhum programa de VISAMB. Isso
demonstra o descompasso entre a demanda em saúde ambiental caracterizada no Capítulo 4 e
as ações planeadas na gestão pública.
Este estudo não tem a capacidade de aprofundar as possíveis causas das limitações das
ações em saúde ambiental na Amazónia, porém, o contributo de Dias et al. (2009), quanto às
oportunidades e desafios da gestão pública em saúde no Brasil, aponta que esta tem como
principais desafios os arranjos institucionais, os quais não incorporaram efetivamente as ações
de saúde ambiental na atenção primária. Os autores indicam também a falta de cultura das
organizações públicas em priorizar a vigilância em detrimento das ações curativas. Este é
ainda um reflexo da história do país quanto aos seus modelos de gestão.
Além disso, a própria complexidade da relação entre saúde e ambiente pode ser um
fator limitante para o desempenho e efetivação das ações. Lease (2008) discute esta
complexidade como limitação para a gestão pública local na Austrália. Na região Amazónica,
a riqueza dos recursos naturais e a inserção do homem neste ambiente torna a relação em
saúde ambiental bastante complexa e agravada por fatores limitantes da própria
operacionalização da gestão pública local.
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7.1. Conclusões gerais
Apesar da saúde ambiental de uma população ser um tema cada vez mais debatido
pela gestão pública e comunidade científica, existem ainda muitas dificuldades em atribuir-lhe
uma definição concreta e no desenvolvimento de ferramentas capazes de a monitorizar. No
entanto, de modo geral, entende-se que a saúde ambiental procura harmonizar a relação do
homem com o meio social, económico e físico, por forma a originar benefícios duradouros ao
Homem.
No Brasil, esta temática foi adotada como política de prevenção de doenças, em 1988,
e regulamentada pela Lei Orgânica da Saúde, em 1990. Porém, a orientação da gestão pública
para incorporar os pressupostos, medidas e ações de política e a sua operacionalização no
setor da saúde ambiental ainda está em processo de concretização. Neste sentido, este estudo
pretende constituir um importante contributo para o processo de efetivação da saúde
ambiental como setor de prevenção de doenças, já que utiliza dados públicos para reconhecer
as condições de saúde ambiental de uma população, e aponta para a continuidade de
concretização da metodologia de FPEEEA.
A vigilância em saúde ambiental foi escolhida como tema central desta investigação
com o objetivo de confirmar (ou não) se o planeamento da gestão pública na Amazónia está
baseado nas necessidades da população local e se obedece a critérios de equidade entre os
estados amazónicos.
As conclusões gerais alcançadas pelo trabalho desenvolvido apresentam-se de seguida,
em forma de resposta às questões que norteiam os objetivos propostos.
• O modelo de sistema de indicadores de saúde ambiental selecionado (FPEEEA) foi
adequado para o estudo desenvolvido?
O meio ambiente físico, económico e social é dinâmico, tais como as suas
consequências na saúde de uma população. Avaliar a adequação de um modelo de
monitorização da saúde ambiental implica julgar se este é capaz de percorrer a cadeia
de causa e efeito, ou seja, se aborda os principais fatores socioambientais de uma
localidade capazes de influenciar positiva ou negativamente a saúde de um grupo
populacional. Na verdade, a necessidade de reconhecer a cadeia de causa e efeito é
discutida mundialmente e está em constante mutação. Neste estudo, os critérios
adotados e discutidos pelo modelo selecionado – FPEEEA – mostraram que a cadeia
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de causa e efeito da saúde ambiental foi abordada em todos os fatores de risco
avaliados. Tal significa que este procedimento reúne indicadores que procuram
identificar a origem da doença no ambiente e na sua relação com o Homem.
Este trabalho confirma, pois, a importância do sistema de indicadores organizado na
cadeia FPEEEA e justifica a sua adoção pela gestão pública brasileira, a exemplo de
outros países em desenvolvimento e desenvolvidos.
•

Os fatores de risco prioritários para a saúde ambiental na Amazónia foram
identificados pelos indicadores utilizados no estudo?
No Capítulo 2 foram abordados, através de revisão bibliográfica, os fatores de risco
que mais influenciam a saúde ambiental de uma população, com ênfase para aqueles
que se verificam na Amazónia. No Capítulo 4, validou-se a informação através da
análise dos dados reunidos para a região em estudo.
Entre outros aspetos, foi avaliada a abordagem aos fatores de risco pelos indicadores
utilizados, o que permitiu identificar as características socioeconómicos e estruturais
(presença/ausência de saneamento, uso de agrotóxicos na agricultura, lançamento de
poluição atmosférica devido a queimadas e industrialização) como os principais
fatores de risco para a saúde ambiental, já inseridos no estudo. Apenas um fator de
risco importante para a região amazónica não foi abordado, referente à exploração
mineral na região, a ser discutido posteriormente.
De entre os fatores de risco abordados, o saneamento básico revelou-se como o mais
prioritário, ou seja, aquele que mais influencia a saúde ambiental, sendo portanto
aquele que tem maior necessidade de intervenção das ações públicas de vigilância em
saúde ambiental. Seguiu-se o controlo do uso de agrotóxicos que juntamente com o
saneamento sobrepuseram-se às queimadas e desmatamento, bastante discutidos na
região por se considerarem muito prejudiciais à qualidade de vida local.
Como alguns estudos demonstram, a desflorestação amazónica é, indubitavelmente,
um fator de risco para a saúde da população local, e é contemplada neste estudo. No
entanto, vale destacar que os resultados obtidos demonstram a necessidade de voltar a
atenção do poder público não somente para a perda da floresta amazónica, mas
também para a intensa urbanização e aceleração da agroindústria existente na região,
as quais se refletem negativamente na saúde pública.
Conclui-se, portanto, que é necessária à priorização de fatores de risco que possam
despertar respostas mais efetivas e, portanto, uma gestão pública mais eficiente que
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beneficie a saúde ambiental amazónica, pondo em prática o que preconiza a
Constituição Federativa do Brasil e suas leis complementares.
•

Podem-se classificar os estados amazónicos quanto às condições de saúde ambiental?
Antes de se concluir se os estados puderam, de facto, ser classificados quanto às
condições de saúde ambiental, cabe destacar que a metodologia utilizada baseou-se na
síntese dos indicadores originalmente utilizados em índices, através do uso da Análise
Fatorial. Neste trabalho foram propostos três índices para a classificação dos estados
amazónicos quanto à saúde ambiental, considerando-se a natureza dos indicadores
originais, os quais abordaram as condições básicas (ICBSA), a suscetibilidade (ISSA)
e o efeito (IESA) na saúde ambiental da população em estudo.
O procedimento realizado e os resultados obtidos permitem concluir que esta opção se
mostrou positiva para melhor demonstrar a natureza das demandas nos estados
amazónicos e, consequentemente, orientar as ações e os recursos financeiros pela
gestão pública. Ou seja, com esta metodologia pode-se perceber que enquanto um
estado pode ter maior necessidade em ações direcionadas para as necessidades básicas
(socioeconómicas), outro pode demonstrar maior necessidade em infraestrutura
(saneamento, controlo de poluição atmosféria, controlo do uso de agrotóxicos, entre
outros). Conclui-se, assim, que a metodologia utilizada permitiu o alcance do objetivo
proposto, isto é, a classificação dos estados amazónicos quanto às condições de saúde
ambiental, sendo os estados amazónicos Maranhão, Amapá e Pará aqueles que
apresentam piores índices em saúde ambiental.
A análise de correlação dos índices permitiu também relacionar as condições básicas
com a suscetibilidade da população e sua reflexão nos efeitos da saúde ambiental.
Destas análises, o estado do Pará foi aquele que apresentou maiores consequências
negativas para a saúde ambiental, demonstrado pelo IESA, sendo o que revela uma
população que padece de doenças relacionadas especialmente com a falta de
saneamento. A análise dos índices ICBSA e ISSA permite concluir que, neste estado,
a infraestrutura precária (representada pelo ISSA) foi a condição que mais influenciou
aquelas doenças.

•

A região amazónica mostrou-se, de facto, uma região a ser priorizada pela gestão
pública brasileira quanto às ações de saúde ambiental?
A observação e comparação dos índices ICBSA, ISSA e IESA obtidos para todos os
estados brasileiros permitiu verificar que a Amazónia apresenta os piores valores. Esta
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situação leva à conclusão da necessidade de priorizar a região para o desenvolvimento
de ações de saúde ambiental, que visem minimizar os impactos negativos do ambiente
na saúde da população local.
No que respeita ao ICBSA, também Cohn (2009b) concluiu que a desigualdade social
divide o país basicamente nas regiões mais ricas (sul e sudeste) e mais pobres (Norte e
Nordeste, onde se inclui a Amazónia), o que traz consequências especialmente no
surgimento de doenças crónicas para a Amazónia. Ou seja, trata-se de uma região rica
em recursos naturais, com um aumento histórico do PIB, porém com uma população
com necessidades prioritárias em todos os temas de saúde ambiental.
•

A relação entre saneamento e saúde pôde ser demonstrada no estudo de caso
proposto neste trabalho?
O estudo de caso foi desenvolvido com prevalência de dados primários na localidade
amazónica de Vila da Barca, através da comparação de duas áreas, uma com e outra
sem infraestrutura de saneamento básico, habitadas por populações com características
socioeconómicas e culturais bastante semelhantes. O objetivo desta etapa de trabalho
consistiu em procurar evidenciar, mais uma vez, a relação entre o saneamento e a
redução de doenças na localidade estudada, já que o saneamento foi identificado, nas
etapas anteriores, como o principal fator de risco para a saúde da população
amazónica.
Os resultados obtidos permitem concluir que há uma relação inversa entre a ausência
de saneamento e a saúde da população, confirmada estatisticamente entre a primeira e
as DRSAI, sendo as crianças até cinco anos de idade as mais atingidas pela
infraestrutura sanitária inexistente.
Quanto ao nível de satisfação manifestado pela população envolvida, os resultados
permitiram verificar que há ainda insatisfação pela parte dos residentes quanto à
qualidade do serviço de saneamento prestado. Conclui-se, portanto, que não somente a
presença do sistema de saneamento se revela importante, como também a manutenção
do seu funcionamento em perfeitas condições.

•

As ações de vigilância em saúde ambiental planeadas e monitorizadas pela VISAMB
são direcionadas para as necessidades da população estudada?
A partir das análises dos indicadores de ação utilizados para este estudo, verifica-se
que a VISAMB se encontra estruturada ao nível nacional e a implementar ações
indubitavelmente importantes, orientadas para situações de risco para a saúde
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ambiental, tais como para a contaminação do solo e do ar, manutenção da qualidade da
água de consumo humano, controlo do uso de componentes químicos perigosos e
monitorização de desastres naturais No entanto, apenas um programa – o VIGIÁGUA
– está relacionado diretamente com o fator de risco saneamento. A integração de
sistemas sanitários não é evidenciada como foco da VISAMB, ao contrário do que
afirmam Barcellos & Quitério (2006) que destacam a relação entre saúde e
saneamento como originária de várias ações movidas no país, ao longo dos tempos.
Face aos resultados deste trabalho, conclui-se ainda que os estados amazónicos
obtiveram uma tímida eficiência no alcance das metas estabelecidas pelos indicadores
de ação abordados, em todos os programas abrangidos pela VISAMB. Os motivos
desta situação poderão ser aprofundados em estudos futuros, no entanto, alguns
autores (Abrasco, 2009; Vianna et al., 2009: Leal et al., 2010) apontam a organização
da VISAMB como a principal responsável, devido à: (a) ausência de integração dos
departamentos públicos que atuam nos setores económicos, sanitários, infraestruturais
e outros capazes de influenciar a saúde ambiental; (b) insuficiente expansão dos
programas de saúde ambiental; e (c) consolidação inexistente de indicadores que torna
incapaz o acompanhamento histórico das ações de saúde ambiental. Outro fator que
acresce aos assinalados é a constância de metas estabelecidas nos programas da
VISAMB para todos os estados brasileiros, apesar da sua divergência territorial, da
densidade populacional e da própria operacionalidade dos programas, essencialmente
no que respeita às infraestruturas, recursos humanos e financeiros utilizados.
Conclui-se, assim, sobre a necessidade de cumprir o princípio da regionalização
(contido na Lei 8.080/1990), que aponta para o planeamento e desenvolvimento de
programas e ações, de acordo com as características locais. Cada programa
desenvolvido pela VISAMB deverá considerar as necessidades locais e a capacidade
operacional e financeira dos departamentos públicos, para embasar estabelecimento
de metas possíveis de ser alcançadas.
É de referir que a problemática abordada neste trabalho, a metodologia proposta e
alguns dos resultados obtidos têm sido discutidos em eventos científicos e publicados nos
seus Livros de Resumos32 e de Atas33 e também aceites em revista internacional34.
#############################################################
32

Chaves, A. F. F., Conde, G. B., Favacho, H. R., & Bammach, M. P. (2010). Vigilância em saúde ambiental: importância do
uso de indicadores para conhecer e planejar. In Livro de resumos do I Simpósio Brasileiro de Saúde Ambiental. Ananindeua:
Instituto Evandro Chagas; Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), 94 p.
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7.2. Considerações finais
Após a abordagem das principais conclusões deste trabalho, cabe ainda uma reflexão
acerca dos principais obstáculos e debilidades da investigação desenvolvida e a identificação
de perspetivas para a sua continuidade e aperfeiçoamento, que se expõem de seguida.
Apesar da metodologia adotada ter-se revelado capaz de contribuir para o alcance do
objetivo do estudo, confirmando-se o modelo FPEEEA como adequado para a identificação
das demandas na área de saúde ambiental, verificou-se, por outro lado, que tal procedimento
resulta na geração de vários indicadores que, para estudos mais abrangentes, tornam-se de
difícil interpretação e com pouca utilidade. Em face desta limitação, o uso de índices pode ser
apontado como um importante instrumento metodológico que complementa o modelo
FPEEEA, pois auxilia a simplificação dos indicadores e facilita a interpretação dos problemas
identificados. Ressalta-se que na pesquisa bibliográfica realizada neste trabalho não foi
encontrado qualquer relatório público relativo às condições de saúde ambiental na Amazónia
contendo a interpretação de indicadores e o uso de índices.
Não obstante a utilidade da metodologia proposta para os propósitos deste trabalho
foram detetadas outras limitações, que se identificam no Quadro 58 por etapa desenvolvida,
que originaram procedimentos específicos, mas que requerem uma reflexão cuidada por
forma a evitarem-se em estudos posteriores.

##############################################################################################################################################################################################
Chaves, A. F. F., Justino, M. C., Queiroz, W. S., Vasconcelos, R. C., & Sérgio Filho, V. (2010). Índices de saúde ambiental
e condições de saúde nos estados brasileiros: trabalhando com as condições básicas para minimizar os efeitos. In Livro de
resumos do I Simpósio Brasileiro de Saúde Ambiental. Ananindeua: Instituto Evandro Chagas; Rio de Janeiro: Associação
Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (Abrasco), 64 p.
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Estudo na Amazônia Legal. In Brito, C. R. & Ciampi, M. (Eds). Proceedings of XII Safety, Health and Environment World
Congress (2012 SHEWC) “Sustainable Growth and Development: Challenges and Needs of the Twenty-First Century”. São
Paulo (Brasil), July 22-25, p. 310-313, ISBN 978-85-89120-77-7 & 978-85-89549-73-8.
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Quadro 58 - Limitações identificadas no desenvolvimento do estudo

ETAPA DE PESQUISA

LIMITAÇÃO

ETAPA 1
Seleção de indicadores

- Indicadores utilizados somente de natureza objetiva;
- Inexistência de informações sobre indicadores em alguns estados sob
estudo.

ETAPA 2
Avaliação de fatores de risco
prioritários

- Ausência de fatores de risco correlacionados indiretamente com a
saúde ambiental, nomeadamente: (a) investimento per capita dos
governos para a mitigação de impactos negativos do meio ambiente na
saúde humana; (b) capacidade técnica e tecnológica nos estados
estudados; entre outros fatores.

ETAPA 3
Classificação
dos
amazónicos quanto
ambiental

- Impossibilidade de desenvolver índices restritos exclusivos à Região
Amazónica, pelo método de Análise Fatorial.

à

estados
saúde

Fonte: Elaboração própria.

Os indicadores que compõem o modelo FPEEEA são de natureza objetiva, para
atenderem plenamente ao objetivo central proposto nesta investigação. No entanto, seria
conveniente que se ampliasse a discussão sobre as condições de saúde ambiental através da
integração de indicadores de âmbito mais subjetivo, os quais devem envolver a visão dos
entrevistados, isto é, da população estudada, sobre o que julgam prioritário para que aquelas
condições sejam melhoradas. Deveriam, pois, ser incluídas, em trabalhos futuros, etapas de
consulta e pública para a discussão das condições de saúde ambiental juntamente com a
população. Além disso, o próprio governo deve, no momento em que pretende desenvolver o
seu planeamento para o setor de saúde ambiental, convocar e estimular a participação pública,
a fim de coletar dados e identificar indicadores subjetivos.
Os indicadores subjetivos foram abordados neste trabalho somente na etapa 5. Nas
fases anteriores, o objeto de estudo consistiu numa população elevada residente em nove
estados, o que inviabilizava economicamente o uso deste instrumento de pesquisa. No
entanto, a experiência obtida na etapa 5, relacionada com o uso de indicadores subjetivos,
pode ser apontada como positiva no auxilio da interpretação dos resultados obtidos.
A ausência de dados sobre alguns indicadores foi um importante fator limitante, já que
automaticamente exclui os mesmos da análise estatística. Porém, é de sublinhar que, apesar
dessa exclusão, todos os fatores de risco considerados essenciais para a região Amazónica
foram contemplados, não acarretando prejuízos no alcance dos objetivos propostos. Além
disso, o facto de alguns estados não divulgarem os seus dados foi utilizado como critério de
avaliação (ou incapacidade de avaliação) das ações promovidas para a saúde ambiental, pois
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reflete a limitação do poder público e da população em acompanhar as ações previamente
planeadas.
Neste trabalho optou-se ainda por não substituir os indicadores eliminados por outros
nem ampliar a visão territorial de cada estado, por duas justificativas fundamentais:
− A extensão territorial e densidade populacional da região amazónica são muito
elevadas, como já referido anteriormente, pelo que uma amostra estatisticamente
válida para cada estado sob análise demandaria recursos não disponíveis neste estudo.
Acresce ainda o facto de que uma parcela importante desta população encontra-se em
locais isolados, de difícil acesso;
− O trabalho tem como foco identificar e avaliar se a gestão pública amazónica tem
desenvolvido instrumentos de monitorização da saúde ambiental, no sentido de
provocar uma reflexão acerca da sua validade para acompanhar o avanço de ações em
execução e fundamentar a definição de outras. Incluir indicadores não originados por
iniciativa da gestão pública certamente enviesaria a análise pretendida.
O Quadro 57 aborda também limitações relativas aos fatores de risco considerados
prioritários, que seguramente não se encerrarão neste trabalho. Várias questões foram sendo
colocadas ao longo da pesquisa que se mostram pertinentes ao desenvolvimento de
investigações futuras na presente temática. Identificam-se, de seguida, algumas delas:
a) Qual a variação do investimento per capita em saneamento entre os estados da
Amazónia?
b) Qual o estado amazónico com maior deficit em saneamento?
c) Qual a perceção da população amazónica quanto à importância do saneamento na
saúde?
As respostas a estas perguntas poderão contribuir para o amadurecimento das políticas
públicas no setor, as quais não podem ser consideradas inexistentes no país. Não se pode
ignorar o esforço do governo federal brasileiro em aumentar a oferta de saneamento para a
população, com o lançamento do Plano Nacional de Saneamento Básico, entre outras
políticas. No entanto, esta situação sugere uma reflexão futura: Porquê que historicamente
estas políticas fracassam e não refletem os benefícios reais na qualidade de vida da população
brasileira?
Na etapa 3 deparou-se com uma limitação metodológica para o uso da análise fatorial
como técnica estatística. Inicialmente foi testado o cruzamento de todos os indicadores
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propostos com os estados amazónicos, foco deste trabalho. No entanto, a análise fatorial
realizada apontou falta de coerência entre os dados, devida ao cruzamento de variáveis da
ordenada em quantidade muito superior (48 indicadores) às variáveis da abcissa (9 estados
amazónicos). Ou seja, o método estatístico utilizado nesta etapa forma uma matriz capaz de
demonstrar a correlação entre dois conjuntos de variáveis, as quais devem estar em equilíbrio
quantitativo.
Para solucionar tal incoerência e permitir a geração dos índices pretendidos para o
estudo, foram utilizados os indicadores para os 27 estados federativos, aumentando-se,
portanto, o número de variáveis da abcissa não se restringindo a geração dos índices somente
aos estados da Amazónia. A partir dos índices gerados foram extraídos somente os relativos à
Amazônia, por forma a ver-se alcançado o objetivo proposto para a etapa 3.
A prática de geração dos índices CBSA, ISSA e IESA, para todos os estados
federativos do Brasil, tornou-se positiva para a execução da etapa 4 do trabalho, pois permitiu
reconhecer a Amazónia como uma região prioritária de ações de saúde ambiental,
comparativamente com os demais estados brasileiros.
Face ao exposto, identificam-se de seguida alguns aspetos que poderão melhorar a
metodologia utilizada neste trabalho, a testar numa fase posterior.
1. Atualizar os indicadores utilizados neste estudo com informações relativas ao ano de
2013, para concretizar dois objetivos principais:
i.

Permitir fazer uma análise temporal e comparativa das condições de saúde
ambiental identificadas para a região Amazónica;

ii.

Avaliar a evolução das ações planeadas pelo setor público, no âmbito da
VISAMB.

2. Ampliar o quadro de indicadores utilizados com parâmetros de satisfação e perceção
ambiental da população. Esta situação poderá permitir a integração do contributo
positivo e negativo por parte da comunidade amazónica, diante das suas condições de
saúde ambiental;
3. Envolver de forma direta uma equipa multidisciplinar de peritos, para assim
aprofundar-se a influencia dos vários fatores de risco sócio-ambientais na saúde da
população e auxiliar na demonstração da importância da articulação entre gestores
públicos que influenciam a operacionalização das ações de VISAMB;
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4. Reproduzir a metodologia proposta neste trabalho nas cidades pertencentes aos nove
estados Amazónicos (ver organização territorial brasileira abordada no Capítulo 1), a
fim de auxiliar a organização da VISAMB nestas áreas territoriais, e permitir,
consequentemente, a geração de informações e dados necessários à monitorização dos
indicadores de saúde ambiental, fundamentais ao correto planeamento das ações a
desenvolver nos estados amazónicos;
5. Analisar as principais características organizacionais das VISAMB estaduais, tais
como: as suas capacidades operacionais e de liderança, as hierarquias, entre outros
elementos, no sentido de identificar os fatores que permitem um melhor
funcionamento da estrutura.
Apesar das limitações deste trabalho e da identificação de propostas para novas etapas
de pesquisa, considera-se este estudo como um contributo para a orientação e consolidação da
VISAMB no Brasil, especialmente no setor de planeamento e monitorização da saúde
ambiental. O país apresenta um avanço na temática da saúde ambiental, que não pode ser
ignorado, todavia é fundamental que a sua gestão tenha por base a monitorização de
indicadores que possam apoiar e avaliar a concretização da Política Nacional de Saúde
Ambiental, aprovada desde o ano de 2007, mas ainda sem implantação no Brasil.
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ANEXO I - INDICADORES DE SAÚDE AMBIENTAL UTILIZADOS NO ESTUDO
Quadro 1: Indicadores de saúde ambiental selecionados e eliminados para o estudo.

INDICADOR
FM.1
FM.2
FM.3
FM.4
FM.5
FM.6
FM.7
FM.8
P.1
P.2
P.3
P.4
P.5
S.1
S.2
S.3
S.4
S.5
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10
S.11
S.12
S.13
EXP.1
EXP.2
EXP.3
EXP.4
EXP.5
EF.1
EF.2
EF.3
EF.4
EF.5
EF.6
EF.7
EF.8

SITUAÇÃO
Selecionado
Eliminado
Selecionado
Eliminado
Selecionado
Selecionado
Eliminado
Selecionado
Selecionado
Selecionado
Selecionado
Selecionado
Selecionado
Selecionado
Eliminado
Selecionado
Eliminado
Eliminado
Eliminado
Selecionado
Eliminado
Eliminado
Eliminado
Eliminado
Eliminado
Selecionado
Selecionado
Selecionado
Selecionado
Eliminado
Selecionado
Selecionado
Selecionado
Selecionado
Eliminado
Eliminado
Eliminado
Selecionado
Eliminado

JUSTIFICATIVA
-----------------------------Baixa Comunalidade
-----------------------------Baixa Comunalidade
----------------------------------------------------------Ausência de dados
-----------------------------_________________
________________
________________
________________
________________
Ausência de dados
-----------------------------Baixa Comunalidade
Ausência de dados
Ausência de dados
-----------------------------Ausência de dados
Ausência de dados
Ausência de dados
Ausência de dados
Ausência de dados
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ausência de dados
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Baixa Comunalidade
Baixa Comunalidade
Baixa Comunalidade
-----------------------------Ausência de dados
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Quadro 1: Indicadores de saúde ambiental selecionados e eliminados para o estudo (Continuação).

INDICADOR

SITUAÇÃO

JUSTIFICATIVA

A.1

Selecionado

_________________

A.2

Selecionado

_________________

A.3

Selecionado

_________________

A.4

Selecionado

_________________

A.5

Selecionado

_________________

A.6

Selecionado

_________________

A.7

Selecionado

_________________

A.8

Selecionado

_________________

A.9

Selecionado

_________________

Fonte: elaboração própria.
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ANEXO II - FICHA CATALOGRÁFICA DOS INDICADORES DE FORÇA MOTRIZ,
PRESSÃO, SITUAÇÃO, EXPOSIÇÃO E EFEITO UTILIZADOS NO ESTUDO
Os indicadores de saúde ambiental utilizados neste trabalho foram desenvolvidos pelo
Ministério da Saúde do Brasil (2009c) e são descritos em seguida, tendo como base a
incorporação nos índices ICBSA, ISSA e IESA. Detalha-se, nomeadamente, o seu conceito,
como o indicador deve ser interpretado e para que é utilizado, as suas principais limitações, as
potenciais fontes de dados e os métodos para o seu cálculo.
Indicadores que integram o ICBSA

F.M.1
População

Conceito
Refere-se ao número total de pessoas residentes, em determinado espaço geográfico, no ano
considerado.
Interpretação
Expressa a magnitude do contingente demográfico e sua distribuição relativa.
Usos
Fornece informações para o cálculo de taxas de base populacional; Quantifica a população a
ser beneficiada por ações e serviços; Analisa variações geográficas e temporais na
distribuição de idades; Contribui para o planeamento, gestão e avaliação de políticas
públicas relacionadas com a saúde, educação, trabalho, previdência e assistência social, para
os diversos segmentos de idade; Orienta a alocação de recursos públicos; Subsidia processos
o planeamento, gestão e avaliação de políticas públicas de alcance social.
Limitações
Eventuais falhas de cobertura na coleta direta de dados demográficos; Imprecisões inerentes
à metodologia utilizada na elaboração de estimativas e projeções demográficas para períodos
intercensitários; Imprecisões na declaração de idade por parte dos entrevistados nos
levantamentos estatísticos; Projeções demográficas perdem precisão à medida que se
distanciam do ano de partida utilizado no cálculo; Estimativas para um determinado ano
estão sujeitas a correções decorrentes de novas informações demográficas.
Fontes
IBGE: Censo demográfico, previsto para cada 10 anos; Projeções demográficas a partir de
bases censitárias, com estimativas anuais e mensais da população do Brasil e das Unidades
da Federação, e projeção da população do Brasil por sexo e idade; Estimativas a partir de
pesquisas amostrais.
Método de cálculo
Utilização direta da base de dados do IBGE, com os resultados censitários expressados em
números absolutos e relativos. São utilizadas as datas de referência de cada censo, sendo
considerado o período de 12 meses de pesquisa.
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F.M.3
Índice
de
Desenvolvime
nto Humano –
IDH

F.M.5
Produto
Interno Bruto
(PIB)
per
capita

Conceito
Mede o nível de Desenvolvimento Humano utilizando os critérios indicadores de educação
(alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB
per capita), no período considerado.
Interpretação
O índice varia de zero (nenhum desenvolvimento humano) a um (desenvolvimento humano
total). O IDH é classificado como baixo (0,00 a 0,499), médio (0,500 a 0,799) e alto (0,800 a
1,00).
Usos
É utilizado para comparar municípios, estados, grandes regiões e países. Pode ser usado para
direcionar as políticas públicas e detetar as áreas mais problemáticas que devem ser
priorizadas.
Limitações
É um índice muito sintético e com variáveis muito estruturais, ou seja, precisa de políticas
de massa (na educação, saúde, entre outros) para que haja alguma modificação nos valores
do IDH. Não considera as diferenças populacionais das áreas comparadas.
Fontes
Fonte primária de informação como o censo do IBGE ou fonte secundária do indicador
como Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Método de cálculo
O IDH é calculado pela média aritmética simples de três sub-índices: de longevidade,
educação e renda.

Conceito
Valor médio agregado por indivíduo, em moeda corrente e a preços de mercado, dos bens e
serviços finais produzidos em determinado espaço geográfico, no ano considerado.
Interpretação
Mede a produção do conjunto dos setores da economia por habitante; Indica o nível de
produção económica de um território, em relação ao seu contingente populacional. Valores
muito baixos assinalam, em geral, a existência de segmentos sociais com precárias
condições de vida.
Usos
Analisa os diferenciais geográficos e temporais da produção económica, identificando
desníveis na produção média da renda nacional; Contribui para a análise da situação social,
identificando espaços cujo desempenho económico pode demandar mais atenção para
investimentos na área social; Subsidia processos de planeamento, gestão e avaliação de
políticas públicas de interesse social.
Limitações
A situação média representada pelo indicador pode estar condicionada por forte
concentração de riqueza no estrato superior de renda, não deixando transparecer a existência
de situações de pobreza extrema. As séries históricas defrontam-se com eventuais mudanças
da moeda nacional e perdas do seu poder aquisitivo. As comparações intertemporais devem
ser feitas com valores corrigidos.
Fontes
IBGE: Sistema de Contas Nacionais
Método de cálculo
Valor do PIB em moeda corrente, a preços de mercado, sobre a população total residente.
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F.M.6
Índice
de
Gini- Renda

Conceito
O coeficiente de Gini da renda domiciliar per capita mede o grau de desigualdade na
distribuição da renda, no período considerado.
Interpretação
É uma medida de desigualdade de renda muito conhecida; pode variar entre 0 (baixa
desigualdade) e 1 (alta desigualdade).
Usos
Permite medir a desigualdade de renda entre as pessoas de um município, estado, região ou
país.
Limitações
Não se decompõe, ou seja, não permite saber se a desigualdade é por fatores internos ou
externos.
Fontes
Fonte de dados primários: IBGE/ Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílios (PNAD)
Fonte do indicador: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) / IPEADATA.
Método de cálculo
O coeficiente de Gini é calculado como uma razão das áreas no diagrama da curva de
Lorenz. Se a área entre a linha de perfeita igualdade e a curva de Lorenz é A, e a área abaixo
da curva de Lorenz é B, então o coeficiente de Gini é igual a A/(A+B). Esta razão expressase como percentagem ou como equivalente numérico dessa percentagem, que é sempre um
número entre 0 e 1.
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F.M.8
Grau
de
Urbanização

P.1
Ausência de
serviços gerais
de saneamento

Conceito
Representa a percentagem da população residente em áreas urbanas, em determinado espaço
geográfico, no ano considerado.
Interpretação
Indica a proporção da população total que reside em áreas urbanas, segundo a divisão
político administrativa estabelecida pelas administrações municipais.
Usos
Acompanha o processo de urbanização da população brasileira, em diferentes espaços
geográficos; Subsidia processos de planeamento, gestão e avaliação de políticas públicas,
para adequação e funcionamento da rede de serviços sociais e da infraestrutura urbana.
Limitações
Imprecisões da base de dados utilizada para o cálculo do indicador, relacionadas com a
coleta de dados demográficos ou com a metodologia usada para elaborar estimativas e
projeções populacionais; Variações na aplicação dos critérios de classificação da situação do
domicílio pelas administrações municipais.
Fontes
IBGE: Censo demográfico, previsto para cada 10 anos; Projeções da população.
Método de cálculo
População urbana residente sobre a população total residente (X100).

Conceito
Percentagem de domicílios que não apresentam, simultaneamente, cobertura pelos serviços
gerais de saneamento: de abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário por
rede geral e lixo coletado diretamente, no período considerado.
Interpretação
Expressa a proporção de domicílios sem cobertura ou com cobertura insuficiente ou precária
dos serviços de saneamento (água, esgoto e lixo)
Usos
Estima os riscos ambientais decorrentes da falta ou insuficiência da cobertura dos serviços
de saneamento sobre a população de determinada área.
Limitações
Os dados são coletados diretamente nos domicílios, através do informante, que pode ter
interpretações equivocadas sobre a cobertura de serviços de saneamento, principalmente em
relação à cobertura da rede geral de esgotamento sanitário.
Fontes
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD.
Método de cálculo
Somatório dos domicílios que não estão ligados à rede de abastecimento de água, ou à rede
de esgotamento sanitário ou não são cobertos por coleta regular do lixo, sobre total de
domicílios (x100).
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P.2
Frota
Veículos
habitante

de
por

P.3
Terras em uso
com lavouras

Conceito
Razão entre a frota total de veículos automotores, considerado pelo Departamento Nacional
de Trânsito brasileiro e o número de habitantes, em determinado espaço geográfico, no
período considerado.
Interpretação
Esse indicador representa a frota de veículos automotores por habitante, também chamado
de taxa de motorização da população.
Usos
Permite localizar áreas onde há contaminação atmosférica devido a concentração de veículos
automotores.
Limitações
Os dados do Departamento Nacional de Trânsito brasileiro (DENATRAN) podem não
corresponder à quantidade exata de veículos em circulação, pois muitos veículos que saem
de operação não são suprimidos dessa base de dados. O contingente da população que não
possui carro “dilui” o resultado desse indicador o que não permite indicar as áreas onde há
maior concentração.
Fontes
DENATRAN e Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito (RENAEST).
Método de cálculo
Frota total de veículos automotores sobre a população residente.

Conceito
Percentagem de áreas com lavouras permanentes, lavouras temporárias em utilização e em
descanso, todas pertencentes a estabelecimentos agrícolas, no período considerado.
Interpretação
Expressa o grau de utilização das terras ocupadas pelos estabelecimentos agrícolas.
Usos
Indica a intensidade do uso das terras para a atividade agrícola podendo refletir o potencial
de utilização de recursos e contaminação do ambiente.
Limitações
O indicador refere-se ao total da área utilizada pelos estabelecimentos agrícolas, não
contemplando as terras destinadas a outros usos ou que não estejam sendo utilizadas pelos
estabelecimentos agrícolas.
Fontes
IBGE. Censos Agropecuários.
Método de cálculo
Área utilizada por lavouras permanentes, lavouras temporárias em utilização e em descanso
sobre a área total (x100).
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P.4
Consumo de
Energia
Elétrica

P.5
Indústrias de
Transformaçã
o

Conceito
Consumo residencial per capita de eletricidade, expresso em teps (1 tep = 11,63X10³ KWh),
no período considerado.
Interpretação
Esta variável reflete a capacidade instalada de transmissão e distribuição de energia elétrica,
o poder ou capacidade de consumo da população, além da capacidade de instalação de redes
e fornecimento de energia residencial. Como o consumo se restringe à instância domiciliar, a
quantidade de setores da casa, de aparelhos elétricos relacionados com o nível de renda e
estrato socioeconómico da população, determinam o nível de consumo.
Usos
Pode ser utilizado para detetar áreas e horários críticos, onde o consumo é excessivo e pode
comprometer o sistema elétrico. Da mesma forma, permite detetar os locais onde o consumo
é baixo. Direciona as políticas públicas no setor elétrico.
Limitações
Não considera as ligações clandestinas.
Fontes
Ministério de Minas e Energia (MME). Balanço Energético Nacional.
Método de cálculo
Razão entre o consumo residencial total de eletricidade, expresso em teps e a população
local no ano respetivo.

Conceito
Representa o número de unidades locais da Indústria de Transformação. Define-se esta
como a indústria que transforma a matéria-prima num tipo de produto comercial a ser
consumido ou utilizado.
Interpretação
Expressa o número de unidades locais de indústrias de transformação por área de ocorrência.
Usos
Indica áreas de maior concentração de unidades locais de indústrias de transformação A
maior concentração desse tipo de indústria pode ser um importante fator para acarretar
contaminação de solo, água e ar.
Limitações
O indicador refere-se ao total das unidades locais de indústrias de transformação,
independente do volume produzido ou tipo de produto.
Fontes
IBGE, Pesquisa Industrial Anual.
Método de cálculo
Número de unidades locais das indústrias de transformação por unidade da federação.
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Indicadores que integram o ISSA
Conceito
Representa a percentagem de domicílios sem serviço de rede coletora de esgotamento
sanitário, no período considerado.
Interpretação
S.1
Esgotamento
Sanitário

Corresponde à percentagem de domicílios que não tinham acesso ao conjunto de obras e
instalações destinadas à coleta, transporte, afastamento, tratamento e disposição final das
águas residuárias de uma forma adequada do ponto de vista sanitário.
Usos
Subsidia análises de risco para a saúde associados aos fatores ambientais. Baixas coberturas
favorecem a proliferação de doenças transmissíveis decorrentes de contaminação ambiental.
Contribui na análise da situação socioeconómica da população. Subsidia processos de
planeamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para o saneamento básico,
especialmente as relacionadas ao esgotamento sanitário.
Limitações
Requer informações adicionais sobre as condições de funcionamento e conservação dos
serviços e instalações, bem como sobre o destino final dos dejetos.
Fontes
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – PNAD.
Método de cálculo
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Conceito
Representa a percentagem de domicílios com coleta direta ou indireta regular de lixo, no
período considerado.
Interpretação

S.3
Coleta de Lixo

Corresponde à percentagem de domicílios que tinha coleta de lixo diretamente por serviço
ou empresa de limpeza pública ou privada, que atendia ao logradouro em que se situava o
domicílio, ou é depositado em caçamba, tanque ou depósito de serviço ou empresa de
limpeza, pública ou privada, que posteriormente o recolhia.
Usos
Subsidia análises de risco para a saúde associados a fatores ambientais. Baixas coberturas
favorecem a proliferação de doenças transmissíveis decorrentes de contaminação ambiental.
Contribui na análise da situação socioeconômica da população. Subsidia processos de
planeamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para o saneamento básico,
especialmente as relacionadas aos resíduos sólidos.
Limitações
Dificuldades em identificar os erros padrões das expansões das amostras.
Fontes
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – PNAD.
Método de cálculo

S.3 =
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Conceito
Expressa a intensidade de uso de agrotóxicos em áreas cultivadas por kg/ha/ano de
ingrediente ativo.
Interpretação
Representa o risco de contaminação por agrotóxico em áreas agrícolas.
Usos
S.7
Utilização de
agrotóxico

Permite o conhecimento da prática do uso de agrotóxicos em áreas cultivadas, a fim de
direcionar políticas públicas de controlo da contaminação ambiental e humana por agentes
ativos.
Limitações
Demonstra apenas indiretamente o risco potencial de contaminação, sendo um indicador
generalizado.
Fontes
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).
Relatório de consumo de ingredientes ativos de agrotóxicos e afins no Brasil.
Método de cálculo
Quantidade de agrotóxico utilizado (kg) por área cultivada, em um período de um ano.
S.7 =
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Conceito

S.13
Áreas
Contaminadas ou
Potencialmente
Contaminadas

Representa o número de áreas contaminadas ou sob suspeita de contaminação notificadas
pela Vigilância em Saúde Ambiental de Populações Expostas a Solo Contaminado,
cadastradas no Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a
Solo Contaminado (SISSOLO), no período considerado.
Interpretação
Identifica e notifica as áreas contaminadas ou sob suspeita de contaminação para tomada
de decisões relativas à exposição da população.
Usos
Conhecimento do número de áreas contaminadas ou sob suspeita de contaminação, para
subsidiar o gestor na definição de ações para atenção e promoção da saúde da população.
Limitações
Obtenção de informações ambientais relativas à contaminação, necessárias para
confirmação da contaminação e exposição da população.
Fontes
Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo
Contaminado – SISSOLO – CGVAM/SVS/MS.
Método de cálculo
Número de áreas contaminadas ou sob suspeita de contaminação cadastradas no Sistema
de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado –
SISSOLO.

Conceito
Percentagem da população abastecida por Sistema de Abastecimento de Água e Solução
Alternativa Coletiva de água sem tratamento.
Interpretação
EXP.1
População
sem acesso à
água tratada

Representa a percentagem da população que é abastecida por Sistema de Abastecimento de
Água e Solução Alternativa Coletiva que não tem tratamento.
Usos
Subsidia as ações de vigilância da qualidade da água, sobretudo quanto ao processo de
avaliação de risco à saúde humana, decorrente do consumo de água das diferentes formas de
abastecimento; Propicia a análise de variações geográficas e temporais do indicador
proposto; Subsidia os processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas
relacionadas à vigilância da qualidade da água para consumo humano.
Limitações
Ausência de informações de alguns municípios. Frequência irregular de alimentação no
SISÁGUA.
Fontes
Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano –
Sisagua – CGVAM/SVS/MS.
Método de cálculo

EXP.1 =

!!"!#$%çã!!!"!#$%&'(!!!"#!!""!!!!"#!!"#!!"#!#$%&!'
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Conceito
Representa a percentagem de pessoas que vivem em domicílios particulares permanentes
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sem acesso a instalações de esgoto, 2007.
Interpretação
EXP.2
População
sem Instalação
de Esgoto

Mede a população que não possui nenhum tipo de instalação de esgoto. Expressa as
condições socioeconómicas regionais e a priorização de políticas governamentais
direcionadas ao saneamento.
Usos
O indicador permite analisar as variações geográficas e temporais na cobertura de
esgotamento sanitário, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem
ações e estudos específicos. Além disso, torna possível a análises de risco para a saúde, uma
vez que a população sem instalações de esgoto está mais exposta a doenças transmissíveis
decorrentes de contaminação ambiental. Pode ser usado para subsidiar processos de
planeamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para o saneamento básico.
Limitações
O indicador não considera domicílios cujas instalações, apesar de existentes, apresentem
funcionamento inadequado; por exemplo, redes de coleta de esgoto sem sistemas de
tratamento, ou fossas em condições precárias de conservação ou manutenção.
Fontes
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – IBGE.
Método de cálculo

EXP.2=

!"#$%&!!"!!"##$%#!!"#!!"!#$!!"
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Número de pessoas que vivem em domicílios particulares permanentes sem acesso a
instalações adequadas de esgoto, sobre população total residente em domicílios particulares
permanentes (x100).

ANEXOS

Conceito
Representa a percentagem de pessoas que vivem em domicílios sem coleta direta ou indireta
regular de lixo, no período considerado.
Interpretação
Mede a cobertura populacional de serviços regulares de coleta domiciliar de lixo. Expressa
as condições socioeconómicas regionais e a priorização de políticas governamentais
direcionadas ao desenvolvimento social.
Usos

EXP.3
População
sem Coleta de
Lixo

Subsidia análises de risco para a saúde associados a fatores ambientais. Baixas coberturas
favorecem a proliferação de doenças transmissíveis decorrentes de contaminação ambiental.
Contribui na análise da situação socioeconômica da população. Subsidia processos de
planeamento, gestão e avaliação de políticas públicas voltadas para o saneamento básico,
especialmente as relacionadas aos resíduos sólidos.
Limitações
Requer informações adicionais sobre as condições de funcionamento (frequência,
assiduidade, volume transportado e destino final). A fonte usualmente utilizada para
construir esse indicador (PNAD) não cobre até à zona rural da região Norte (exceto no
Estado do Tocantins).
Fontes
IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. .
Método de cálculo
Número de pessoas que vivem em domicílios sem coleta direta ou indireta regular de lixo
sobre população total residente em domicílios particulares permanentes (x100).
Conceito
É a estimativa do número de pessoas expostas ou potencialmente expostas à áreas/solo
contaminado, cadastradas no SISSOLO, no período considerado.
Interpretação

EXP.5
População
Potencialment
e Exposta a
Contaminantes
Químicos

Notificação da estimativa do número de pessoas expostas à áreas/solo contaminado em um
raio de 1 Km da área contaminada ou sob suspeita de contaminação.
Usos
Conhecimento da estimativa do número de populações expostas à área/solo contaminado ou
sob suspeita de contaminação, para subsidiar o gestor na definição de ações para atenção e
promoção a saúde da população.
Limitações
Obtenção de informações ambientais relativas a contaminação, necessárias para confirmação
da contaminação e exposição da população.
Fontes
Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo.
Contaminado..
Método de cálculo
Número absoluto da estimativa do número de pessoas expostas à áreas/solo contaminado em
um raio de 1 Km da área contaminada ou sob suspeita de contaminação cadastradas no
SISSOLO.
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Indicadores que integram o IESA
Conceito

E.F.1
Internações
por Doença
Diarréica
Aguda
emmenores de
5 anos

Representa a taxa de internação hospitalar no SUS por Doença Diarreica Aguda (DDA) em
crianças menores de 5 anos em relação a população residente de menores de 5 anos, no ano
considerado, por 1.000 crianças, no período considerado.
Interpretação
Estima a participação relativa das internações atribuídas à DDA na morbidade de menores
de cinco anos de idade. Percentuais elevados são indicativos de condições socioeconômicas
e sanitárias insatisfatórias e de insuficiente cobertura e qualidade da atenção básica à saúde
da criança, sobretudo quando associadas a fatores climáticos e sazonais que favorecem a
ocorrência de doenças diarreicas agudas.
Usos
A avaliação da taxa de internação por DDA em menores de 5 anos serve, entre outras
funções, para avaliar a gravidade das doenças diarreicas agudas em curso no país. Assim, ao
se comparar o número de internações através das planilhas do Sistema de Informação
Hospitalar (SIH)/DATASUS, com o número de casos de DDA no sistema Sistema de
Informações de Vigilância Epidemiológica (SIVEP)/DDA, pode-se ter uma noção de
quantos casos diagnosticados com o plano de tratamento C (desidratação grave), tiveram que
ficar internados por mais de 24 horas para poderem voltar ao seu estado de hidratação
normal e terem alta.
Limitações
Subnotificação dos casos em alguns Estados Imprecisões na classificação da causa da
internação podem comprometer a consistência do indicador. A oferta de serviços reflete a
disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, bem como os
critérios técnicos administrativo de pagamento adotados no âmbito do SUS Não são
consideradas as internações em unidades hospitalares sem vínculo com o SUS O indicador é
influenciado pela contagem cumulativa de internações de um mesmo paciente, pela mesma
causa, durante o período analisado.
Fontes
Sistema de Informação Hospitalar – SIH/SUS do Ministério da Saúde do Brasil..
Método de cálculo
Número de internações por DDA (procedimentos selecionados), na faixa etária de 0 a 4
anos, por local de residência, no ano considerado, sobre população de 0 a 4 anos (x1.000).
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Conceito
Representa a taxa de internações hospitalares no SUS por Infeção Respiratória Aguda (IRA)
entre crianças menores de 5 anos em relação à população residente de menores de 5 anos,
por 1.000 crianças, por área geográfica, no período considerado.
Interpretação
E.F.2
Internações
por Infecção
Respiratória
Aguda (IRA)
em menores
de 5 anos

Estima a participação relativa das internações atribuídas à IRA na morbidade de menores de
cinco anos de idade. Percentagens elevadas são indicativos de condições socioeconómicas
insatisfatórias e de insuficiente cobertura e qualidade da atenção básica à saúde da criança,
sobretudo quando associadas a fatores climáticos que favorecem a ocorrência de infeções
respiratórias.
Usos
Analisa variações geográficas e temporais na distribuição das internações de menores de
cinco anos de idade devida à IRA, visando à adoção de medidas para melhorar a qualidade
da atenção básica à saúde nessa faixa etária. Contribui para a avaliação das condições de
prestação de serviços de saúde e subsidia processos de planeamento, gestão e avaliação de
políticas públicas de interesse para a saúde.
Limitações
Subnotificação dos casos em alguns Estados brasileiros e imprecisões na classificação da
causa da internação podem comprometer a consistência do indicador. A oferta de serviços
reflete a disponibilidade de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros, bem
como os critérios técnicos administrativo de pagamento adotados no âmbito do SUS Não são
consideradas as internações em unidades hospitalares se m vínculo com o SUS O indicador
é influenciado pela contagem cumulativa de internações de um mesmo paciente, pela mesma
causa, durante o período analisado.
Fontes
Sistema de Informação Hospitalar – SIH/SUS do Ministério da Saúde do Brasil.
Método de cálculo
Número de internações por IRA (J00 a J22 da CID-10), na faixa etária de 0 a 4 anos, por
local de residência, no ano considerado (2007), sobre população de 0 a 4 anos (x1.000).
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Conceito

E.F.3
Internações
por doenças
relacionadas
com o
saneamento
ambiental
inadequado
(DRSAI)

Representa a taxa de Internações Hospitalares por DRSAI por habitantes (x1 milhão), no
período considerado. As DRSAI estão frequentemente associadas ao abastecimento de água
deficiente, esgotamento sanitário inadequado, contaminação por resíduos sólidos ou
condições precárias de moradia.
Interpretação
Estima a participação relativa das internações atribuídas às DRSAI na morbidade da
população. Percentagens elevados são indicativas de condições socioeconómicas
insatisfatórias e de insuficiente cobertura e qualidade da atenção básica à saúde. Considera
os aspetos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e disposição de resíduos
sólidos, drenagem, controlo de vetores ou condições de habitação precárias, de modo a
possibilitar também a visualização de medidas de controlo comuns a determinado grupo.
Usos
Relaciona o saneamento ambiental por insuficiência de cobertura dos serviços ou pela
precariedade de sua prestação à população (problemas de intermitência no abastecimento de
água, operação e manutenção deficientes de sistemas, entre outras) com as doenças
relacionadas.
Limitações
Por ter sido desenvolvido com finalidade primordialmente de controlo financeiro, o SIH
oferece problemas na qualidade dos dados no que diz respeito ao diagnóstico principal, que
corresponde ao motivo da internação e pode sofrer modificações no decorrer da internação,
nem sempre registradas no documento padrão, a Autorização de Internação Hospitalar
(AIH). Outra limitação do sistema é sua fonte passiva de notificação – que não inclui na
análise a real totalidade de casos.
Fontes
Sistema de Informação Hospitalar – SIH/SUS do Ministério da Saúde do Brasil.
Método de cálculo
Total de internações hospitalares por DRSAI dividido pela população residente (x1 milhão).
Foram considerados DRSAI os seguintes agravos da CID10 Cap 01:
A00.0 Colera dev Vibrio cholerae 01 biot cholerae
A00.1 Colera dev Vibrio cholerae 01 biot El Tor
A00.9 Colera NE
A01.0 Febre tifóide
A01.1 Febre paratifoide A
A01.2 Febre paratifoide B
A01.3 Febre paratifoide C
A01.4 Febre paratifoide NE
A04.0 Infecc p/Escherichia coli enteropatogenica
A04.1 Infecc p/Escherichia coli enterotoxigenica
A04.2 Infecc p/Escherichia coli enteroinvasiva
A04.3 Infecc p/Escherichia coli enterohemorragica
A04.4 Outr infecc intestinais p/Escherichia coli
A06.0 Disenteria amebiana aguda
A06.1 Amebiase intestinal crônica
A07.8 Outr doenc intestinais espec p/protozoários
A09 Diarreia e gastroenterite orig infecc presum
A27.0 Leptopirose icterohemorragica
A27.8 Outr form de leptospirose
A27.9 Leptospirose NE
A90 Dengue
A91 Febre hemorrágica dev vírus do dengue
A95.0 Febre amarela silvestre
A95.1 Febre amarela urbana
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A95.9 Febre amarela NE
B15.0 Hepatite A c/coma hepático
B15.9 Hepatite A s/coma hepático
B35.0 Tinha da barba e do couro cabeludo
B35.1 Tinha das unhas
B35.2 Tinha da Mao
B35.3 Tinha dos pes
B35.4 Tinha do corpo
B35.5 Tinha imbricada
B35.6 Tinea cruris
B36.1 Tinha negra
B36.2 Piedra branca
B36.3 Piedra negra
B36.8 Outr micoses superf espec
B36.9 Micose superf NE
B50.0 Malaria p/P.falciparum c/complic cerebrais
B50.1 Outr form grav compl malaria p/P.falciparum
B50.9 Malaria NE p/Plasmodium falciparum
B51.0 Malaria p/Plasmodium vivax c/rotura do baco
B51.8 Malaria p/Plasmodium vivax c/outr complic
B51.9 Malaria p/Plasmodium vivax s/complic
B52.0 Malaria p/Plasmodium malariae c/nefropatia
B52.8 Malaria p/Plasmodium malariae c/outr complic
B52.9 Malaria p/Plasmodium malariae s/complic
B53.0 Malaria p/Plasmodium ovale
B53.1 Malaria p/plasmodios de macacos
B53.8 Outr form malarias c/conf parasitolog NCOP
B54 Malaria NE
B55.0 Leishmaniose visceral
B55.1 Leishmaniose cutânea
B55.2 Leishmaniose cutaneo-mucosa
B55.9 Leishmaniose NE
B57.0 Form aguda doenc de Chagas c/compr cardiaco
B57.1 Form aguda doenc de Chagas s/compr cardiaco
B57.2 Doenc de Chagas c/compr cardíaco
B57.3 Doenc de Chagas c/compr aparelho digestivo
B57.4 Doenc de Chagas c/compr do sist nervoso
B57.5 Doenc de Chagas c/compr de outr órgãos
B65.0 Esquistossomose dev Schistosoma Haematobium
B65.1 Esquistossomose dev Schistosoma mansoni
B65.2 Esquistossomose dev Schistosoma japonicum
B65.3 Dermatite p/cercarias
B65.8 Outr esquistossomoses
B65.9 Esquistossomose NE
B68.0 Infestacao p/Taenia solium
B68.1 Infestacao p/Taenia saginata
B68.9 Infestacao NE p/Taenia
B69.0 Cisticercose do sist nervoso central
B69.1 Cisticercose do olho
B69.8 Cisticercose de outr localiz
B69.9 Cisticercose NE
B74.0 Filariose p/Wuchereria bancrofti
B76.0 Ancilostomose
B76.1 Necatoriase
B76.8 Outr ancilostomíases
B76.9 Ancilostomiase NE
B77.0 Ascaridiase c/complic intestinais
B77.8 Ascaridiase c/outr complic
B77.9 Ascaridiase NE
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B78.0 Estrongiloidiase intestinal
B78.1 Estrongiloidiase cutânea
B78.7 Estrongiloidiase disseminada
B78.9 Estrongiloidiase NE
B81.4 Helmintiases intestinais mistas
B81.8 Outr helmintiases intestinais espec
B82.0 Helmintiase intestinal NE

Conceito
É a incidência de intoxicação humana por agrotóxicos segundo unidade federada, no período
considerado.
Interpretação
E.F.7
Intoxicação a
agrotóxicos

Representa o coeficiente de Incidência de intoxicação humana por agrotóxicos.
Usos
Subsidia as ações de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos, sobretudo
quanto ao processo de avaliação de risco à saúde humana; Propicia a análise de variações
geográficas e temporais do indicador proposto; Subsidia os processos de planeamento,
gestão e avaliação de políticas públicas relacionadas à vigilância de populações expostas a
agrotóxicos.
Limitações
Preenchimento insatisfatório do instrumento de notificação do SINAN – Ficha de
Intoxicação Exógena; ausência de informação devido à subnotificação e o local de
notificação não é necessariamente o local onde ocorreu a intoxicação.
Fontes
Ministério da Saúde do Brasil. Sistema de Informação de Agravos de Notificação: ficha de
Intoxicação Exógena.
Método de cálculo
Número total casos de intoxicação por agrotóxicos notificados segundo unidade federada de
residência pela população total da Unidade da Federação (x100.000).
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ANEXO III - VALORES DOS INDICADORES DE SAÚDE AMBIENTAL
UTILIZADOS
O estudo utilizou como base de dados de indicadores de saúde ambiental o Ministério
da Saúde (2009c), em que os indicadores de saúde ambiental estão organizados no modelo
FPEEEA, nos 27 unidades federativas do país. No presente anexo os valores destes
indicadores são apresentados, sendo utilizadas as seguintes siglas:

Quadro 1: Siglas das unidades federativas brasileiras.

Unidade Federativa
Rondônia
Acre
Amazonas
Roraima
Pará
Amapá
Tocantins
Maranhão
Piauí
Ceará
Rio Grande do Norte
Paraíba
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Espirito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Santa Catarina
Rio Grande do Sul
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Goias
Distrito Federal
Fonte: Elaboração Própria.

UF
RO
AC
AM
RR
PA
AP
TO
MA
PI
CE
RN
PB
PE
AL
SE
BA
MG
ES
RJ
SP
PR
SC
RS
MS
MT
GO
DF
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Nos Quadros a seguir estão destacados em vermelho os indicadores efetivamente
utilizados para o alcance dos objetivos propostos.
Quadro 2: Indicadores de saúde ambiental de força motriz utilizados no estudo.

FORÇA MOTRIZ
UF

FM.1

FM.2

FM.3

FM.4

FM.5

FM.6

FM.7

FM.8

BRASIL

183.987,291

10,21

0,76

92,15

12,688

0,535

17,21

83,5

NORTE

14.623,316

14,81

0,73

92,16

7,989

0,536

28,9

76,7

RO

1.453,756

5,27

0,74

93,75

8,391

0,505

23,45

68,86

AC

655,385

17,48

0,7

91,66

7,041

0,61

32,4

70,9

AM

3.221,939

14,36

0,71

92,12

11,829

0,551

32,57

78,1

RR

395,725

21,99

0,75

90,71

9,075

0,514

26,96

83,2

PA

7.065,573

14,04

0,72

92,1

6,241

0,521

29,03

76,5

AP

587,311

23,12

0,75

91,01

8,543

0,506

25,1

94,5

TO

1.243,627

7,42

0,71

91,76

7,210

0,545

27,54

73,5

NORDESTE

51.534,406

7,76

0,68

91,04

6,029

0,568

35.47

71.8

MA

6.118,995

8,16

0,64

92,52

4,628

0,555

40.36

67.7

PI

3.032,421

6,65

0,66

89,8

4,213

0,593

36.76

62.1

CE

8.185,286

10,14

0,7

90,84

5,636

0,547

36.23

76.4

RN

3.013,740

8,51

0,71

89,02

6,754

0,560

30,79

72,7

PB

3.641,395

5,71

0,66

91,57

5,507

0,595

36,64

78,4

PE

8.485,386

7,02

0,71

91,24

6,528

0,559

35,07

75,8

AL

3.037,103

7,4

0,65

91,65

5,164

0,607

40,02

68,7

SE

1.939,426

8,66

0,68

90,32

7,560

0,539

30,45

81,7

BA

14.080,654

7,6

0,69

91,0

6,922

0,556

33,48

67,8

SUDESTE

77.873,120

7,63

0,79

92,48

16,912

0,521

9,6

92,0

MG

19.273,506

7,64

0,77

93,08

11,028

0,515

10,16

84,9

ES

3.351,669

8,21

0,77

89,80

15,236

0,521

10,01

82,2

RJ

15.420,375

7,14

0,81

93,77

17,695

0,547

10,10

96,7

SP

39.827,570

7,54

0,82

91,98

19,548

0,502

8,12

94,5

SUL

26.733,595

6,96

0,81

93,27

14,162

0,496

9,22

82,9

PR

10.284,503

7,53

0,79

92,65

13,158

0,523

10,41

84,7

SC

5.866,252

9,49

0,82

94,93

15,638

0,461

5,37

82,8

RS

10.582,840

3,88

0,81

92,95

14,310

0,503

10,16

81,3

CENTRO-OESTE

13.222,854

13,88

0,79

91,77

15,552

0,552

8,45

86,8

MS

2.265,274

9,01

0,78

90,77

10,599

0,563

9,3

85,9

MT

2.854,642

13,95

0,77

92,94

12,350

0,515

10,99

75,9

GO

5.647,035

12,85

0,78

92,43

9,962

0,521

10,15

89,5

DF

2.455,903

19,73

0,84

89,79

37,600

0,611

-

94,2

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil (2009c).
Convenções: ( - ) Dado numérico igual a 0 não resultante de arredondamento. (..) Não se aplica dado numérico.

ANEXOS

Quadro 3: Indicadores de saúde ambiental de pressão utilizados no estudo.

UF
BRASIL
NORTE

P.1
56,36
88,2

PRESSÃO
P.2
0,27
0,17

P.3
21,61
10,98

P.4
90,881
4,685

P.5
440.189
12.844

RO

93,8

0,26

5,85

586,0

2.824

AC

76,8

0,15

4,7

234,0

587,0

AM

94,8

0,12

31,35

1,083

2.341

RR

80,9

0,21

12,09

198,0

322,0

PA

87,7

0,09

11,81

1,907

4.910

AP

98,1

0,13

6,1

287,0

366,0

TO

853

0,23

4,82

390,0

1.494

NORDESTE

69,61

0,13

27,58

14,843

55.980

MA

81,7

0,08

27,21

1.369

2.899

PI

91,7

0,12

17,50

717,0

2.534

CE

68,3

0,14

26,28

2.343

13.290

RN

76,3

0,17

29,34

1.138

3.717

PB

57,8

0,13

18,79

977,0

3.847

PE

55,3

0,15

52,71

3.056

11.477

AL

86,2

0,1

51,46

750,0

1.921

SE

51,5

0,15

44,29

597,0

2.054

BA

57,7

0,11

21,73

3.897

14.241

SUDESTE

21,0

0,3

26,35

49.522

211,900

MG

18,4

0,27

19,38

7.376

53.949

ES

31,8

0,28

33,32

1.594

9.014

RJ

22,9

0,23

22,97

10.867

22.588

SP

10,9

0,41

38,74

29.685

126.349

SUL

40,17

0,41

39,4

14.984

130.569

PR

37,9

0,40

46,06

5.192

38.177

SC

44,5

0,46

32,41

3.801

38.404

RS

38,1

0,37

36,73

5.991

53.988

CENTRO-OESTE

62,83

0,33

12,85

6.848

28.896

MS

82,5

0,32

8,39

1.022

3.792

MT

81,9

0,29

14,2

1.413

7.166

GO
DF

65,0
21,9

0,31
0,40

14,37
67,6

2.688
1.724

14.652
3.286

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil (2009c).
Convenções: ( - ) Dado numérico igual a 0 não resultante de arredondamento. (..) Não se aplica dado numérico.

ANEXOS
Quadro 4: Indicadores de saúde ambiental de situação (estado) utilizados no estudo.

SITUAÇÃO
UF

S.1

S.2

S.3

S.4

S.5

S.6

S.7

S.8

S.9

S.10

S.11

S.12

S.13

BRASIL

48,67

85,96

87,5

1.025,895

24,33

7,62

2,64

16,15

68,23

87,91

97,0

83,38

1.413

NORTE

90,24

96,87

78,5

304.240

14,7

4,23

1,09

59,93

85,27

90,35

91,0

83,35

207

RO

96,46

98,68

70,58

37.239

13,46

3,85

1,6

10,0

-

31,30

100,0

100,0

27

AC

83,42

100,00

74,4

4.403

22,73

22,70

0,3

-

100,0

80,46

68,0

100,0

22

AM

76,41

100,00

77,26

12.282

16,13

4,84

0,2

50,0

92,02

89,92

99,0

44,25

8

RR

88,39

86,67

82,5

9,546

13,33

46,67

3,1

4,0

69,23

67,74

52,0

0,00

1

PA

95,14

95,26

80,82

157.480

20,28

2,8

0,6

86,16

76,83

45,45

91,0

70,30

44

AP

97,69

93,33

93,6

1.591

18,75

12,50

0,3

31,58

-

89,44

94,0

76,61

23

TO

88,13

98,01

74,0

81.699

7,19

2,16

1,5

11,76

38,89

97,79

99,0

95,9

82

NORDESTE

70,34

91,83

73,9

347.166

16,73

2,51

1,02

31,65

64,1

73,91

95,0

82,52

403

MA

87,4

99,59

63,24

127.632

9,68

6,90

1,4

83,91

63,75

77,0

97,0

66,25

37

PI

95,02

99,55

54,13

69.431

14,93

0,45

0,6

30,43

25,98

89,44

91,0

85,66

26

CE

73,09

95,00

74,5

19.418

14,13

10,90

0,3

4,16

60,11

73,71

94,0

82,09

32

RN

83,54

87,63

84,42

2.127

4,82

4,79

0,6

39,13

60,82

81,8

99,0

84,78

194

PB

60,4

78,80

79,28

3.275

7,62

6,30

0,6

2,4

28,07

70,28

99,0

97,79

13

PE

61,41

84,51

78,93

7.224

30,81

0,54

1,5

-

83,26

66,12

97,0

86,69

57

AL

92,34

90,35

75,54

2.877

23,76

1,96

1,7

45,31

91,04

72,12

85,0

84,89

5

SE

70,97

90,36

83,8

863,0

16,0

18,70

0,4

-

86,22

33,54

89,0

61,66

5

BA

57,33

93,72

73,39

114.319

24,34

7,91

2,1

46,37

77,64

88,35

98,0

92,89

34

ANEXOS
Quadro 4: Indicadores de saúde ambiental de situação (estado) utilizados no estudo (Continuação).

UF

S.1

S.2

S.3

S.4

S.5

S.6

S.7

S.8

S.9

S.10

S.11

S.12

S.13

SUDESTE

20,63

74,48

95,3

75,653

32,59

13,97

4,4

4,69

52,17

94,2

98,0

89,39

363

MG

23,62

92,73

87,3

48.490

28,72

16,18

3,1

4,74

87,22

95,96

99,0

91,36

62

ES

44,61

69,08

86,39

1.468

50,65

24,36

4,7

3,13

70,31

80,88

98,0

81,5

16

RJ

30,74

84,42

98,3

1.569

64,84

47,83

2,2

22,84

71,4

88,64

95,0

88,97

137

SP

13,16

45,11

98,54

24.126

31,01

4,96

7,6

0,51

19,28

97,68

99,0

95,72

148

SUL

67,28

88,9

90,5

8.854

28,9

6,57

3,03

7,62

74,74

90,52

98,0

92,74

115

PR

47,28

80,61

89,84

7.053

28,07

0,25

2,7

0,53

74,15

94,49

99,0

95,56

39

SC

78,09

88,37

91,21

930,0

34,47

15,02

3,5

1,96

92,31

95,43

97,0

94,0

12

RS
CENTROOESTE

79,56

94,51

90,79

871,0

26,12

6,65

2,9

12,35

74,62

82,55

98,0

88,65

64

65,22

91,86

88,2

289.982

21,75

10,52

3,68

8,71

72,4

89,67

95,0

68,9

325

MS

83,92

88,34

88,8

28.691

48,05

21,79

3,5

-

52,03

91,59

99,0

91,14

52

MT

90,24

94,27

74,94

224.067

29,37

21,28

3,6

25,73

85,0

89,83

85,0

75,74

222

GO

64,63

92,23

90,32

36.235

9,5

0,81

3,4

4,07

79,43

86,38

95,0

39,82

35

DF

17,92

-

98,64

989.0

-

-

4,2

-

100,0

0,0

0,0

0,0

16

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil (2009c).
Convenções: ( - ) Dado numérico igual a 0 não resultante de arredondamento. (..) Não se aplica dado numérico.

ANEXOS

Quadro 5: Indicadores de saúde ambiental de exposição utilizados no estudo.

EXPOSIÇÃO
UF

EXP.1

EXP.2

EXP.3

EXP.4

BRASIL

0,08

NORTE

2,27

RO

EXP.5

0,12

1,37

1,38

12.750,00

5,0

14,08

2.41

2.431.300,00

2,69

7,97

22,29

3.08

311.550,00

AC

0,11

2,64

29,74

0

44.800,00

AM

0,02

18,43

28,47

0

11.500,00

RR

7,76

5,28

24,58

6.22

29.500,00

PA

0,86

4,42

15,47

0

50,00

AP

9,47

8,76

20,08

8.31

67.750,00

TO

0,56

3,72

6,20

7.05

36.200,00

NORDESTE

0,02

14,48

26,23

0

121,750.00

MA

4,69

13,68

28,36

2.28

702.150,00

PI

2,15

30,31

39,02

1.39

70.050,00

CE

1,32

30,9

47,0

3.34

28.800,00

RN

11,61

11,21

28,01

5,31

55.100,00

PB

9,07

3,17

17,3

0,19

336.900,00

PE

0,85

5,39

22,57

2,78

9.000,00

AL

0,39

10,77

23,93

2,98

137.550,00

SE

7,65

11,27

26,89

1,51

14.000,00

BA

4,87

3,0

17,22

0,74

11.550,00

SUDESTE

4,29

12,29

28,31

2,25

39.200,00

MG

0,98

0,69

5,09

4,64

937.450,00

ES

1,13

2,18

13,54

2,85

121.850,00

RJ

0,31

0,84

14,13

0,42

36.650,00

SP

1,82

0,28

1,95

9,67

288.750,00

SUL

0,65

0,14

1,51

5,63

490.200,00

PR

2,25

1,06

10,07

1,45

136.350,00

SC

0,91

0,98

10,72

2,05

51.450,00

RS

0,14

0,46

9,39

2,25

19.050,00

CENTRO-OESTE

5,7

1,46

9,81

0,04

65.850,00

MS

0,75

1,82

11,44

0,58

343.800,00

MT

0,12

0,63

11,56

0,17

132.700,00

GO

1,58

5,61

24,0

0,3

162.700,00

DF

1,22

1,11

9,3

0,47

35.650,00

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil (2009c).
Convenções: ( - ) Dado numérico igual a 0 não resultante de arredondamento. (..) Não se aplica dado numérico.

ANEXOS

Quadro 6: Indicadores de saúde ambiental de efeito utilizados no estudo.

EFEITO
UF

EF.1

EF.2

EF.3

EF.4

EF.5

EF.6

EF.7

EF.8

BRASIL

11,45

24,35

1.660,16

4,13

5,61

24,17

4.524

220

NORTE

21,83

31,64

3.517,26

6,29

7,28

22,67

167,0

6

RO

18,56

25,25

4.745,64

3,25

5,36

20,34

63,0

5

AC

14,67

28,22

1.925,59

14,1

7,93

13,68

2,0

-

AM

9,28

26,88

1.681,29

8,19

5,62

23,0

2,0

-

RR

6,39

16,03

3.032,41

6,58

12,72

30,77

6,0

-

PA

32,68

36,82

4.595,10

5,34

7,13

19,67

8,0

1

AP

7,33

21,67

2.748,12

2,14

3,36

29,79

0,2

-

TO

18,76

37,61

2.070,56

4,42

8,84

44,07

88,0

-

NORDESTE

17,17

22,45

2.841,81

6,46

6,04

34,1

949,0

70

MA

21,51

22,21

3.388,96

8,34

6,19

29,19

18,0

1

PI

23,48

26,38

4.747,34

5,75

5,52

45,96

30,0

3

CE

17,12

21,37

2.313,80

4,8

6,13

23,95

132,0

18

RN

11,16

17,48

2.054,92

3,84

6,97

25,95

3,0

-

PB

20,93

29,03

3.105,40

3,55

6,01

25,16

23,0

-

PE

11,87

17,13

2.322,71

8,15

6,04

39,27

535,0

32

AL

23,01

28,07

3.216,09

10,57

6,61

46,63

67,0

3

SE

7,46

17,27

1.173,54

8,11

5,47

34,43

1,0

-

BA

16,83

24,08

3,062,78

5,03

5,43

35,61

140,0

13

SUDESTE

5,04

20,51

749,22

1,96

4,87

19,31

1,144

58

MG

6,35

21,23

964,64

2,05

3,6

34,36

204,0

9

ES

8,19

22,36

1.141,52

2,53

3,38

14,18

111,0

7

RJ

6,27

21,29

750,17

1,8

6,39

6,28

80,0

5

SP

3,64

19,69

611,58

1,47

6,11

19,48

749,0

37

SUL

8,42

31,63

961,96

1,59

3,88

12,29

1,835

84

PR

9,9

34,7

1.058,10

1,95

3,79

23,89

1,532

80

SC

6,62

26,12

706,73

1,12

3,45

7,03

234,0

3

7,91

31,62

1.010,03

1,71

4,4

7,14

69,0

1

11,52

30,09

1.777,38

3,57

5,27

43,24

429,0

2

MS

13,53

36,14

2.907,12

7,24

7,03

37,08

139,0

2

MT

11,35

29,99

1.289,48

2,19

4,92

20,23

65,0

-

GO

13,1

29,96

1.936,24

2,89

5,21

54,27

225,0

-

DF

5,95

24,65

936,93

1,96

3,93

50,53

6,8

-

RS
CENTROOESTE

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil (2009c).
Convenções: ( - ) Dado numérico igual a 0 não resultante de arredondamento. (..) Não se aplica dado numérico.

ANEXOS

Quadro 7: Indicadores de saúde ambiental de ação utilizados no estudo.

AÇÃO
UF

A.1

A.2

A.3

BRASIL

A.4

A.6

A.7

A.8

A.9

49,48

10,12

NORTE

21,38

6,32

10.11

8,5

..

..

..

..

4.05

4,36

..

..

..

RO

..

15,38

AC

-

0.13

0,14

Sim

Sim

Sim

Não

AM

22,73

12,31

7.81

-

Sim

Sim

Sim

Não

RR

70,97

6,01

3.44

4,5

Sim

Não

Não

Sim

PA

60,00

1,45

1.22

-

Sim

Não

Sim

Não

AP

13,99

0,21

0.19

2,0

Sim

Não

Não

Não

43.75

12,77

11.04

9,22

Sim

Não

Não

Não

TO

2,16

5,15

4.49

3,58

Sim

Sim

Sim

Sim

NORDESTE

44,45

7,0

7.37

4,99

..

..

..

..

MA

1,84

1,29

1.21

1,05

Sim

Não

Sim

Não

PI

15,7

1,9

0.86

0,76

Sim

Não

Sim

Não

CE

94,02

17,1

13

3,93

Sim

Não

Não

Não

RN

3,59

2,27

2.16

1,76

Sim

Não

Não

Não

PB

53,81

3,89

2.2

1,32

Sim

Não

Sim

Não

PE

10,27

2,59

13.26

14,18

Sim

Sim

Sim

Não

AL

84,31

10,09

9.52

8,74

Sim

Sim

Não

Sim

SE

66,67

19,13

19.59

9,12

Sim

Não

Não

Não

BA

72,9

4,78

4.5

4,02

Sim

Sim

Não

Não

SUDESTE

48,38

11,86

7.45

7,06

..

..

..

..

MG

59,2

1,38

1.16

1,2

Sim

Sim

Sim

Sim

ES

65,38

20,28

15.24

11,33

Sim

Não

Sim

Sim

RJ

30,43

15,0

6.21

6,68

Sim

Sim

Sim

Não

SP

34,57

10,79

7.18

9,01

Sim

Sim

Não

Não

SUL

69,11

17,25

23.87

19,54

..

..

..

..

PR

95,49

21,54

16.69

13,62

Sim

Não

Não

Não

SC

12,97

4,38

3.24

2,62

Sim

Não

Sim

Não

RS

81,05

25.83

51.68

42,39

Sim

Sim

Sim

Sim

CENTRO-OSTE

49,79

8,17

7.83

6,54

..

..

..

..

MS

76,92

18,93

17.41

13,4

Sim

Sim

Sim

Não

MT

21,28

1,29

3.13

1,96

Sim

Não

Sim

Sim

GO

57,32

4,3

2.96

4,26

Sim

Não

Não

Não

DF

100,00

-

131.13

1,57

Sim

Sim

Não

Não

Fonte: Ministério da Saúde do Brasil (2009c).
Convenções: ( - ) Dado numérico igual a 0 não resultante de arredondamento. (..) Não se aplica dado numérico.
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ANEXO IV - MATRIZ DE INDICADORES DE SAÚDE AMBIENTAL RELACIONADOS COM O SANEAMENTO
Quadro 1: Indicadores de saúde ambiental relacionados com o saneamento.

Componente

Forças motrizes

Código

Indicador

Dado

Denominação

Método de cálculo

Tipo

Fonte

FM.1

Taxa de urbanização

Percentagem da população residente em áreas urbanas em relação à
população total do município de Belém no ano de 2010

Secundário

IBGE (2010)

FM.2

Taxa de crescimento
populacional

Percentagem de incremento médio da população do município de Belém
no período de 2000 a 2010

Secundário

IBGE (2010)

FM.3

PIB per capita

Valor do PIB em moeda corrente sobre a população total residente do
município de Belém para o ano de 2009

Secundário

IBGE (2010)

FM.4

Pobreza

Percentagem de domicílios com renda domiciliar per capita inferior à linha
de pobreza*

Primário

Dados próprios

FM.5

Escolaridade

Percentagem de domicílios cujo chefe da família possui pelo menos 1º
grau completo

Primário

Dados próprios

FM.6

População economicamente
ativa ocupada

Percentagem da população economicamente ativa ocupada em relação à
população economicamente ativa

Primário

Dados próprios

P.1

Ausência de serviços gerais
de saneamento

Percentagem de domicílios sem cobertura simultânea de serviços gerais de
saneamento: abastecimento de água por rede geral, esgotamento sanitário
por rede geral e lixo coletado regularmente

Primário

Dados próprios

P.2

Ausência de coleta e
destinação dos esgotos
domésticos

Percentagem de domicílios não atendidos por rede pública de coleta de
esgotos ou sem solução adequada para o destino dos esgotos (fossa e/ou
sumidouro)

Primário

Dados próprios

P.3

Ausência de coleta e
disposição dos resíduos
sólidos

Percentagem de domicílios não atendidos por rede pública de coleta de
resíduos sólidos ou com disposição final inadequada (solo, cursos d'água,
ruas)

Primário

Dados próprios

P.4

Ausência de Instalações
sanitárias domiciliares

Percentagem de domicílios sem instalações sanitárias (i.e.: banheiro e/ou
sanitário)

Primário

Dados próprios

Pressão

ANEXOS
Quadro 1: Indicadores de saúde ambiental relacionados com o saneamento (continuação).

Componente

Pressão

Código

Dado
Método de cálculo

Tipo

Fonte

Percentagem de domicílios localizados em vias sem pavimentação

Primário

Dados próprios

P.6

Denominação
Ausência de pavimentação
de vias
Moradia

Percentagem de domicílios construídos em madeira

Primário

Dados próprios

E.1

Abastecimento de água

Percentagem de domicílios atendidos por rede pública de distribuição de
água tratada

Primário

Dados próprios

Percentagem de domicílios com abastecimento regular de água tratada

Primário

Dados próprios

Percentagem de domicílios atendidos por rede pública de coleta de esgotos

Primário

Dados próprios

Percentagem de domicílios atendidos por coleta de lixo

Primário

Dados próprios

Primário

Dados próprios

Primário

Dados próprios

Primário

Dados próprios

Primário

Dados próprios

Primário

Dados próprios

Primário

Dados próprios

P.5

E.4

Abastecimento regular de
água
Sistema de coleta pública
de esgotos
Coleta de lixo

E.5

Coleta regular de lixo

E.2
E.3

E.6
Estado

Indicador

E.7
E.8
E.9
E.10

Percentagem de domicílios atendidos por coleta regular de lixo
Percentagem de domicílios atendidos por rede de drenagem de águas
Drenagem
pluviais
Percentagem de amostras de água da rede pública de distribuição com
Coliformes termotolerantes
presença de coliformes termotolerantes
Percentagem de amostras de água da rede pública de distribuição com
Coliformes Totais
presença de Coliformes Totais
Percentagem de amostras de água da rede pública de distribuição com
Escherichia coli
presença de Escherichia coli
Percentagem de amostras de água da rede pública de distribuição com cloro
Cloro residual livre
residual livre abaixo do permitido (0,2 mg/L)

E.11

Turbidez

Percentagem de amostras de água da rede pública de distribuição com
Turbidez acima do permitido (5 uT)

Primário

Dados próprios

E.12

Tratamento domiciliar da
água

Percentagem de domicílios que dão tratamento domiciliar à água antes do
consumo

Primário

Dados próprios
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Quadro 1: Indicadores de saúde ambiental relacionados com o saneamento (continuação).

Componente

Código
EXP.1

Exposição

Indicador
Denominação

Método de cálculo
Percentagem da população que consome água diretamente da rede pública
Água para consumo humano
de distribuição

Dado
Tipo

Fonte

Primário

Dados próprios

EXP.2

Água encanada

Percentagem da população residente em domicílios sem água canalizada
para um ou mais cômodos do domicílio

Primário

Dados próprios

EXP.3

Instalações inadequadas de
esgoto

Percentagem da população residente em domicílios sem acesso a
instalações adequadas de esgoto (i.e.: banheiro de uso exclusivo e conetado
a rede coletora de esgoto ou pluvial ou a fossa séptica)

Primário

Dados próprios

EXP.4

Coleta de lixo

Percentagem da população residente em domicílios sem coleta regular de
lixo

Primário

Dados próprios

EXP.5

Residentes em aglomerados
subnormais

Percentagem da população residente em domicílios localizados em
aglomerados subnormais (favelas, palafitas, invasões)

Secundário

IBGE (2010)

EXP.6

Inundações ou alagamentos

Percentagem da população residente em domicílios localizados em vias
sujeitas a inundações ou alagamentos

Primário

Dados próprios

EXP.7

Presença de vetores

Percentagem da população exposta a vetores (moscas, baratas, ratos)

Primário

Dados próprios

EXP.8

Número de moradores por
sector do domicílio

Quantidade de moradores sobre o número total de sectores do domicílio

Primário

Dados próprios

EXP.9

Reservatório domiciliar

Percentagem de domicílios que possuem reservatório domiciliar de água
(i.e.: caixa de água, tambores)

Primário

Dados próprios

EXP.10

Tempo de residência no
domicílio

Percentagem de domicílios cujos moradores residam a 5 ou mais anos, com
base no chefe da família

Primário

Dados próprios
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Quadro 1: Indicadores de saúde ambiental relacionados com o saneamento (continuação).

Componente

Efeito

Código

Indicador
Denominação

Método de cálculo

Dado
Tipo

Fonte

EF.1

Prevalência de doenças
diarreicas em menores de 5
anos

Percentagem de casos de doenças diarreicas na população menor de 5 anos de
idade em relação à população residente de menores de 5 anos

Primário

Dados próprios

EF.2

Prevalência de parasitoses
intestinais na população de
6 a 20 anos

Percentagem de casos de parasitoses intestinais na população de 6 a 20 anos
de idade em relação à população residente na faixa etária de 6 a 20 anos

Primário

Dados próprios

EF.3

Prevalência de doenças
relacionadas ao
saneamento ambiental
inadequado

Percentagem de casos de doenças relacionadas ao saneamento ambiental
inadequado em relação à população residente total

Primário

Dados próprios

Renda domiciliar per capita inferior a meio salário mínimo vigente
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ANEXO V - INQUÉRITO UTILIZADO PARA PESQUISA EM SAÚDE AMBIENTALFATOR DE RISCO SANEAMENTO

Efeitos de projetos de saneamento sobre a saúde pública: um estudo na Comunidade Vila da
Barca, Belém-PA
1. Nome do entrevistado (a):
______________________________
2. Endereço (rua, nº):
______________________________
3. N.º de pessoas no domicílio:___________

(
(
(
(

) Rede pública de distribuição (COSANPA)
) Poço
) Nascente
) Outra. Qual?___________________________________

11. O fornecimento de água é regular (contínuo)?
( ) Sim
( ) Não

4. N.º de cômodos no domicílio:__________
5. Tempo de residência no domicílio, em anos
(chefe da família): __________
6. Renda domiciliar total: ___________
( ) Sem renda (R$ 0,00)
( ) Menor que ½ salário mínimo (< R$ 311,00)
( ) 1 a 2 salários mínimos (R$ 622 - R$ 1244,00)
( ) 2 a 3 salários mínimos (R$ 1244 - R$
1866,00)
( ) 3 a 4 salários mínimos (R$ 1866 - R$
2488,00)
( ) 4 a 5 salários mínimos (R$ 2488 - R$
3110,00)
( ) 5 a 10 salários mínimos (R$3110 - R$6220,00)
( ) Maior que 10 salários mínimos (> R$
6220,00)
7. N.º de pessoas no domicílio que trabalham
(>10 anos e trabalho remunerado): ____
8. N.º de pessoas no domicilio que procuram
trabalho (> 10 anos): ____
9. Escolaridade do chefe da família:
( ) Sem escolaridade
( ) 1º grau (ensino fundamental) incompleto
( ) 1º grau (ensino fundamental) completo
( ) 2º grau (ensino médio) incompleto
( ) 2º grau (ensino médio) completo
( ) Ensino superior incompleto
( ) Ensino superior completo

10. Qual a forma de abastecimento de água do
domicílio?

!

12. A água chega até um ou mais cômodos do domicílio?
( ) Sim
( ) Não
13. O domicílio possui reservatório de água (caixa
d’água, tambores)?
( ) Sim.
Qual?_________________________________
( ) Não
14. Qual a frequência de limpeza do reservatório?
( ) 1x a cada mês
( ) 1x a cada 6 meses
( ) 1x a cada ano
( ) 1x a cada 2 anos
( ) 1x a cada 3 anos
( ) 1x a cada 4 anos ou mais
( ) Outra.
Qual?________________________________
15. Qual o destino do esgoto produzido no domicílio?
( ) Rede pública de coleta de esgotos
( ) Fossa séptica e/ou sumidouro
( ) Rio/córrego
( ) Solo
( ) Vala
( ) Rede de drenagem de águas pluviais
16. O domicílio possui banheiro e/ou sanitário?
( ) Sim
( ) Não (passar para a pergunta 18)
17. O banheiro é de uso exclusivo da família?
( ) Sim
( ) Não

ANEXOS
18. Existe serviço de coleta de lixo?
( ) Sim
( ) Não (passar para a pergunta 21)

( ) Coar
( ) Hipoclorito
( ) Outra Qual?_______________________________

19. A coleta de lixo é realizada diretamente no
domicílio?
( ) Sim
( ) Não

29. Existem moscas, ratos, baratas no
domicílio ou em áreas próximas?
( ) Sim
( ) Não

20. O serviço de coleta de lixo é regular?
( ) Sim
( ) Não

30. Há crianças com menos de
5 anos no domicílio?
( ) Sim. Quantas?______
( ) Não

21. Qual o destino do lixo não coletado produzido no
domicílio?
( ) Queimado
( ) Enterrado
( ) Rio/córrego
( ) Solo
( ) Vala
( ) Rua
22. O domicílio está ligado à rede de drenagem de águas
pluviais?
( ) Sim
( ) Não
23. Há ocorrência de inundações/alagamentos nas vias
do domicílio?
( ) Sim
( ) Não
24. O domicílio está localizado em vias pavimentadas?
( ) Sim
( ) Não
25. Qual o tipo de construção do domicílio?
( ) Alvenaria
( ) Madeira
( ) Alvenaria + Madeira
26. Qual a origem da água de consumo?
( ) Rede pública de abastecimento (COSANPA)
( ) Mineral (passar para a pergunta 29)
( ) Outra. Qual?________________________________
27. Existe algum tratamento doméstico para a água
antes do consumo?
( ) Sim
( ) Não (passar para a pergunta 29)

28. Qual?
( ) Filtrar
( ) Ferver

31. Ocorreu algum caso de diarreia
com essas crianças este ano?
( ) Sim.
Quantos casos?______
( ) Não

ANEXOS

32. Ocorreu este ano alguma dessas doenças entre os moradores do domicílio?
Doença

Nº Moradores

Nº Casos*

Faixa etária**

Diarreia
Dengue
Febre Amarela
Malária
Esquistossomose
("barriga d'água")
Leptospirose
Micoses superficiais
Parasitoses intestinais
(verminoses)
Cólera

*NS: Não Sabe.
**Faixa etária:
A: 0 – 5 anos
B: 6 – 10 anos
C: 11 – 20 anos
D: 21 – 30 anos
E: > 30 anos.
33. Qual a sua satisfação em relação aos serviços de saneamento da Comunidade?
Serviço de
saneamento

MS*

S*

I*

Abastecimento de
água
Coleta de esgotos
domésticos
Coleta de lixo
Drenagem de águas
pluviais
*MS: Muito Satisfeito; *S: Satisfeito; *I: Insatisfeito; *MI: Muito Insatisfeito.

!

MI*

ANEXOS

ANEXO VI - DADOS PRIMÁRIOS OBTIDOS PARA AS CONDIÇÕES DE SAÚDE
AMBIENTAL- FATOR DE RISCO SANEAMENTO
Quadro 1: Perfil socioeconómico dos inquiridos (n=252).

Perfil Socioeconómico
Número de Pessoas no
Domicílio

Número de Setores no
Domicílio

Renda

Pessoas com trabalho

Escolaridade do Chefe
Família

Tipo de Construção do
Domicílio

Crianças menores de 5
anos
Fonte: Dados próprios.

!

Categorias

Saneada

Não Saneada

≤ 2 pessoas

6

2

3 ≤ pessoa ≤ 4

16

61

5 ≤ pessoa ≤ 6
> 7 pessoas

27
6

82
52

< 4 sectores

0

9

4 setores

12

61

5 setores

33

25

6 setores

5

43

Sem Renda

7

5

1 a 2 Salários

16

135

3 a 4 salários

27

53

5 a 10 salários

5

4

Nenhuma

3

7

1 a 2 pessoas

6

155

3 a 4 pessoas

32

27

Mais de 5 pessoas

14

8

Sem Escolaridade

0

17

Fundamental

27

113

Médio

22

67

Superior Incompleto

6

0

Madeira

0

130

Alvenaria

55

39

Mista

0

28

Sim

33

107

Não

22

90

Quantas

32

130
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Quadro 2: Informação de natureza sanitária das habitações dos inquiridos (n=252).

Perfil Sanitário

Categorias
Rede Pública
Forma de Abastecimento
Poço Artesiano
de Água
Nascente
Sim
Forma de Água é regular
Não
Sim
Água chega a um ou +
Cômodos
Não
Sim
Possui Reservatório de
Água
Não
1 ano
2 anos
3 anos
Frequência de Limpeza de
1 semana
Reservatório
2 semanas
3 semanas
4 semanas
Rede Pública
Origem da Água de
Mineral
Consumo Humano
Mineral+Pública
Não
Filtrada
Água é Tratada na
Residência
Coa
Hipoclorito
Rede Pública
Fossa
Destino do Esgoto
Produzido
Rio
Outras
Sim
Banheiro é de uso
exclusivo da família
Não
Existe coleta regular de Sim
lixo
Não
Sim
Está ligado a rede de
drenagem
Não
inundações/alagamentos Sim
nas vias do domicílio
Não
Sim
A via é pavimentada
Não
Sim
Existe de Vetores no
Domicílio
Não
Fonte: Dados próprios.

Saneada
55
0
0
38
17
55
0
55
0
44
5
6
0
0
0
0
22
33
0
60
29
5
6
16
22
6
11
55
0
55
55
0
44
11
55
0
22
33

Não Saneada
197
0
0
73
125
79
118
163
34
0
0
0
7
63
96
31
51
90
56
54,8
21
15,2
9
0
19
131
47
191
0
180
10
35
0
112
85
0
197
180
17
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ANEXO VII - MEMORIAL FOTOGRÁFICO DAS ÁREAS SANEADA E NÃO
SANEADA DA VILA DA BARCA, BELÉM-PA

Figura 1: Unidades habitacionais do Conjunto Vila da Barca. Fonte: Andrea Chaves (2012).

Figura 2: Habitações palafíticas da área não saneada da Vila da Barca. Fonte: Andrea Chaves (2012).

!
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Figura 3: Disposição inadequada dos esgotos domésticos na área não saneada da Vila da Barca. Fonte: Andrea Chaves
(2012).

Figura 4: Rede pública de coleta de esgotos na área saneada da Vila da Barca. Fonte: Andrea Chaves (2012).
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Figura 5: Rede de distribuição de água na área não saneada da Vila da Barca. Fonte: Andrea Chaves (2012).

Figura 6: Captação irregular da água para abastecimento público. Fonte: Andrea Chaves (2012).

!
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Figura 7: Reservatório domiciliar de água na área não saneada da Vila da Barca. Fonte: Andréa Chaves (2012).

Figura 8: Ponto de coleta de água P3 na área não saneada. Fonte: Andréa Chaves (2012).
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Figura 9: Ponto de coleta de água P10 na área saneada. Fonte: Própria. Fonte: Andréa Chaves (2012).

Figura 10: Deposição de resíduos sólidos em contêineres no Conjunto Vila da Barca. Fonte: Andréa Chaves (2012).
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Figura 11: Disposição inadequada dos resíduos sólidos na área não saneada da Vila da Barca. Fonte: Andréa Chaves (2012).

Figura 12: Crianças residentes em Vila da Barca. Fonte: Andréa Chaves (2012).
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ANEXO VIII - FICHA CATALOGRÁFICA DOS INDICADORES DE AÇÃO EM
SAÚDE AMBIENTAL UTILIZADOS NO ESTUDO
No Anexo III está apresentada a ficha catalográfica dos indicadores de força motriz, pressão, estado, exposição e
efeito utilizados no estudo. Estes indicadores foram utilizados no estudo para conhecer as condições de saúde
ambiental da população amazónica. No presente Anexo apresentam-se as ficha catalográfica dos indicadores de
ação, os quais são analisados com a função de completar o modelo FPEEEA, adoptado no estudo, e demonstrar
se as ações do poder público estão convergentes às necessidades em saúde ambiental da população estudada.

Indicadores de Ação
Conceito
Percentagem de municípios com cadastramento das formas de abastecimento de água no
Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água (SISÁGUA).
Interpretação
A.1
Cadastramento das
Formas de
Abastecimento de
Água

Representa os municípios que tem informações sobre formas de abastecimento de água
cadastradas no Siságua.
Usos
Subsidia as ações de vigilância da qualidade da água, sobretudo quanto ao processo de
avaliação de risco na saúde humana, decorrente do consumo de água das diferentes formas
de abastecimento; Propicia a análise de variações geográficas e temporais do indicador
proposto; Subsidia os processos de planejamento, gestão e avaliação de políticas públicas
relacionadas à vigilância da qualidade da água para consumo humano.
Limitações
Frequência irregular do monitoramento da qualidade da água; Frequência irregular de
alimentação no SISAGUA; Requer atenção para a análise do indicador, pois pactuações
entre estados e municípios podem considerar percentagens de cumprimento menores que o
estabelecido na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância em Saúde
Ambiental relacionado à qualidade da água para consumo humano.
Fontes
Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano –
Siságua – CGVAM/SVS/MS
Método de cálculo
!"!!"!!"#$%í!"#$!!"#!!"#$%&!!"!!"!#$%&. !"!á!"#!!"#"$%&"#"
!"#$%!!"!!"#$%í!"#$!!"!!"
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Conceito
Percentagem de cumprimento pela Vigilância em Saúde, do número de amostras
realizadas de coliformes totais, de acordo com a Diretriz Nacional do Plano de
Amostragem da Vigilância em Saúde Ambiental relacionada com a qualidade da
água para consumo humano.
Interpretação

A.2
Cumprimento do Plano
de Amostragem do
Vigiagua das
amostras de coliformes
totais

Representa o cumprimento da Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da
Vigilância em Saúde Ambiental relacionada com a qualidade da água para consumo
humano, em relação ao número de amostras realizadas para o parâmetro de
coliformes totais.
Usos
Subsidia as ações de vigilância da qualidade da água, sobretudo quanto ao processo
de avaliação de risco à saúde humana, decorrente do consumo de água das diferentes
formas de abastecimento; Propicia a análise de variações geográficas e temporais do
indicador proposto; Subsidia os processos de planeamento, gestão e avaliação de
políticas públicas relacionadas com a vigilância da qualidade da água para consumo
humano.
Limitações
Frequência irregular do monitoramento da qualidade da água; Frequência irregular de
alimentação no SISAGUA; Requer atenção para a análise do indicador, pois
pactuações entre estados e municípios podem considerar percentuais de cumprimento
menores que o estabelecido na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da
Vigilância em Saúde Ambiental relacionado à qualidade da água para consumo
humano
Fontes
Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
do Ministério da Saúde do Brasil.
Método de cálculo
!"!!"!!"#$%&!$!!"!!"#$%"&'()!!"!#$%!!"#$%&#'#(!!"#$!!"#$%&
!"#$%!!"!!"#$%&!$!!"#$%&'ó!"#$!!"!!"#$%"&'()!!"!#$%
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Conceito
Percentagem de cumprimento pela Vigilância, do número de amostras realizadas de
turbidez, de acordo com a Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância
em Saúde Ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano.
Interpretação

A.3
Cumprimento do Plano
de Amostragem do
Vigiágua das amostras
de turbidez

Representa o cumprimento da Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da
Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à qualidade da água para consumo
humano, em relação ao número de amostras realizadas para o parâmetro de turbidez.
Usos
Subsidia as ações de vigilância da qualidade da água, sobretudo quanto ao processo
de avaliação de risco à saúde humana, decorrente do consumo de água das diferentes
formas de abastecimento; Propicia a análise de variações geográficas e temporais do
indicador proposto; Subsidia os processos de planejamento, gestão e avaliação de
políticas públicas relacionadas à vigilância da qualidade da água para consumo
humano.
Limitações
Frequência irregular da monitoração da qualidade da água; Frequência irregular de
alimentação no SISAGUA; Requer atenção para a análise do indicador, pois
pactuações entre estados e municípios podem considerar percentuais de cumprimento
menores que o estabelecido na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da
Vigilância em Saúde Ambiental relacionado à qualidade da água para consumo
humano.
Fontes
Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
do Ministério da Saúde do Brasil.
Método de cálculo
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ANEXOS

Conceito
Percentagem de cumprimento pela Vigilância do número de amostras realizadas de
cloro residual livre, de acordo com a Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da
Vigilância em Saúde Ambiental relacionada com a qualidade da água para consumo
humano.
Interpretação
Representa o cumprimento da Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da
Vigilância em Saúde Ambiental relacionada com a qualidade da água para consumo
humano, em relação ao número de amostras realizadas para o parâmetro de cloro
residual livre.
Usos
A.4
Cumprimento do Plano
de Amostragem do
Vigiágua das amostras
de cloro residual livre

Subsidia as ações de vigilância da qualidade da água, sobretudo quanto ao processo
de avaliação de risco na saúde humana, decorrente do consumo de água das
diferentes formas de abastecimento; Propicia a análise de variações geográficas e
temporais do indicador proposto; Subsidia os processos de planejamento, gestão e
avaliação de políticas públicas relacionadas à vigilância da qualidade da água para
consumo humano.
Limitações
Frequência irregular do monitoramento da qualidade da água; Frequência irregular de
alimentação no SISAGUA; Requer atenção para a análise do indicador, pois
pactuações entre estados e municípios podem considerar percentuais de cumprimento
menores que o estabelecido na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da
Vigilância em Saúde Ambiental relacionado à qualidade da água para consumo
humano.
Fontes
Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
do Ministério da Saúde do Brasil.
Método de cálculo
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Conceito

A.5
Cumprimento da Meta
PAP/VS 2007 - Vigisolo

A Programação das Ações Prioritárias de Vigilância em Saúde (PAP/VS) propõe
atividades e metas que visam fortalecer o Sistema Nacional de Vigilância
Epidemiológica e Ambiental em Saúde, de modo a aumentar a capacidade de detetar
precocemente fatores de risco na saúde da população, surtos e epidemias, assim
como, desencadear as medidas adequadas para prevenir e controlar doenças e outros
agravos.
Interpretação
A meta é o compromisso assumido entre o Ministério da Saúde do Brasil e os demais
gestores do SUS, Secretários Estaduais e Municipais de Saúde, na área de vigilância
em saúde, como objeto de efetiva programação e responsabilização conjunta que para
tanto devem cadastrar as áreas contaminadas no Sistema de Informação de Vigilância
em Saúde de Populações Expostas a Solo Contaminado (SISSOLO) até o dia 15 de
novembro de cada ano.
Usos
Obtenção de relatórios com dados da estimativa da população exposta à área/solo
contaminado, o número de áreas contaminadas além de outras informações
importantes para subsidio do gestor na definição de ações intersetorias/intrasetorais
com vistas a promoção e atenção integral à saúde.
Limitações
Obtenção de informações ambientais relativas à contaminação ambiental, necessárias
para confirmação da contaminação e exposição da população.
Fontes
Sistema de Informação de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Solo
Contaminado do Ministério da Saúde do Brasil.
Método de cálculo
Não se aplica dados numéricos.
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Conceito
Ações de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada aos Acidentes com Produtos
Perigosos (VIGIAPP) e desenvolvidas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.
Interpretação

A.7
Vigilância em Saúde
Ambiental relacionada
aos Acidentes com
Produtos Perigosos VIGIAPP

Identificar as Secretarias Estaduais de Saúde que desenvolvem ações de Vigilância
em Saúde Ambiental relacionada aos Acidentes com Produtos Perigosos (VIGIAPP).
Usos
Identificar unidades da federação (secretarias de saúde) que não realizam atividades
relacionadas com o indicador e sensibilizar o gestor estadual de saúde para atuar
sobre os riscos na saúde da população decorrentes de acidentes com produtos
perigosos.
Limitações
Série histórica pequena, pois a coleta de dados para construção do indicador iniciouse com o primeiro Inventário Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, em 2006.
Fontes
Inventário Nacional Vigilância em Saúde Ambiental do Brasil Departamento de
Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador (DSAST)Secretaria de
Vigilância em Saúde – SVS Ministério da Saúde do Brasil – MS.
Método de cálculo
Não se aplica dados numéricos.
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Conceito
Ações de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada com os desastres de origem
natural e desenvolvidas pelas Secretarias Estaduais de Saúde.
Interpretação

A.8
Vigilância em Saúde
Ambiental relacionada
com os riscos
decorrentes de desastres
de origem natural –
VIGIDESASTRES

Identificar as Secretarias Estaduais de Saúde que desenvolvem ações de Vigilância
em Saúde Ambiental relacionada com os desastres de origem natural.
Usos
Identificar unidades da federação (secretarias de saúde) que não realizam atividades
relacionadas ao indicador e sensibilizar o gestor estadual de saúde para atuar sobre os
riscos na saúde da população decorrentes dos desastres de origem natural.
Limitações
Série histórica pequena, pois a coleta de dados para construção do indicador iniciouse com o primeiro Inventário Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, em 2006.
Fontes
Inventário Nacional Vigilância em Saúde Ambiental do Brasil, Departamento de
Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador (DSAST), Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS), Ministério da Saúde do Brasil.
Método de cálculo
Não se aplica dados numéricos.

Conceito
Participação das Secretarias Estaduais de Saúde/Secretarias Municipais de Saúde em
processos de licenciamento ambiental.
Interpretação
A.9
Desenvolvimento de
atividades relacionadas
com os processos de
licenciamento ambiental
de empreendimentos

Identificar as Secretarias Estaduais de Saúde/Secretarias Municipais de Saúde que
desenvolvem ações de Saúde relacionadas com o licenciamento ambiental de
empreendimentos e atividades efetiva ou potencialmente poluidores ou utilizadores
de recursos ambientais.
Usos
Identificar estados e municípios que não realizam atividades relacionadas com o
indicador e sensibilizar o gestor de saúde de ambas as esferas sobre a necessidade de
estabelecer ações de saúde para o licenciamento ambiental.
Limitações
A inserção das questões de saúde no licenciamento ambiental é recente, porém cresce
rapidamente.
Fontes
Inventário Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental do Brasil, (DSAST).
Método de cálculo
Não se aplica dados numéricos.
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