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A FESTA DA NATUREZA 

(Patativa do Assaré) 

 

Chegando o tempo do inverno, 

Tudo é amoroso e terno, 

Sentindo o Pai Eterno 

Sua bondade sem fim. 

O nosso sertão amado, 

Estrumicado e pelado, 

Fica logo transformado 

No mais bonito jardim. 

 

Neste quadro de beleza 

A gente vê com certeza 

Que a musga da natureza 

Tem riqueza de incantá. 

Do campo até na floresta 

As ave se manifesta 

Compondo a sagrada orquesta 

Desta festa naturá. 

 

Tudo é paz, tudo é carinho, 

Na construção de seus ninho, 

Canta alegre os passarinho 

As mais sonora canção. 

E o camponês prazentero 

Vai prantá fejão ligero, 

Pois é o que vinga premero 

Nas terras do meu sertão.  
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RESUMO 

As doenças de veiculação hídrica são consideradas surtos característicos de regiões, em que o 

abastecimento de água potável e a estrutura sanitária encontram-se desorganizados e até mesmo 

inexistentes. Objetivou-se traçar um diagnóstico das doenças de veiculação hídrica prevalentes em 

crianças (na faixa etária de 0 a 4 anos) na cidade de Crato/CE. Trata-se de uma pesquisa 

quantitativa, do tipo documental, desenvolvida no município de Crato - CE.  Com relação ao 

número de crianças atendidas pelas Equipes de Saúde da Família viu-se que na zona rural, no ano 

de 2010, 2096 crianças e na zona urbana 4812, já no ano de 2011 na zona rural, 2012 crianças e na 

zona urbana 4319. A coleta pública passou a atender 78,7% das famílias, com redução na dispersão 

do resíduo sólido em céu aberto para 10%. Houve um aumento das canalizações das residências 

passando para 35,6% das famílias, bem como um aumento do acesso à água própria para consumo 

humano passando em média para 83,4% das famílias. Percebe-se que a Zona Rural, nos distritos de 

Campo Alegre, Monte Alverne e Dom Quintino, encontra-se recebendo água de outras fontes que 

não a Rede Pública o que compromete a qualidade da saúde. No ano de 2010, ocorreram 55 casos 

de dengue, com um de FHD, 6 casos de Leishmaniose Tegumentar, um caso de Hepatite A. No 

ano de 2011 foi possível evidenciar 21 casos de Dengue, um caso de FHD, 4 casos de 

Leishmaniose Tegumentar, e uma notificação de Hepatite A. Quanto a Gastroenterite, no ano de 

2010 e 2011, foram acometidas 1039 e 930 crianças respectivamente, já no HMSFA nos 

respectivos anos, foram atendidas 1043 e 766 crianças. Percebe-se que as DVH são encontradas 

em regiões em que não há planejamento urbano, acesso à água de qualidade, distribuição desigual 

de renda, ausência de saneamento básico, bem como, estão relacionadas com o desenvolvimento 

In-Sustentável. Dessa maneira, todas as suas formas de transmissão e contágio poderiam ser 

quebradas melhorando a renda, a moradia, o saneamento, serviços essenciais que possibilitam a 

qualidade de vida da população. Cabe, assim, aos gestores, observar a cadeia das DVH e trabalhar 

para que as comunidades recebam a assistência com acesso igual e de qualidade, favorecendo a 

saúde. 

Palavras - chave: Gastroenterites, Qualidade da água, Morbidade Infantil.  
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ABSTRACT 

The water-borne diseases are considered outbreaks from regions in which the drinking water 

supply and sanitary conditions are unorganized or even inexistent. The main aim of this work was 

to raise up a diagnosis about the water-borne diseases from Crato, CE. The documental 

quantitative research observed that in 2010 there were 2096 children attended by the Family health 

team in the countryside of the city, while there were 4812 in the urban area. In 2011, 2012 and 

4319 children were attended in the countryside and urban area, respectively. The garbage gathering 

attended 78.9% with a reduction of the waste open to 10%. There was an increasing in the houses 

with sewage up to 36.5% with the families being attended, as well as there was an increasing of the 

access to own water to human consumption getting 83.4% of the families in average. It was 

observed  the districts of Campo Alegre, Monte Alverne and Dom Quintino, in the countryside, get 

water from other sources than the public one. This implicates the health quality. Thus, it was 

observed that in 2010 it occuried 55 cases of dengue, being one of FHD; 6 cases of Cutaneous 

Leishmaniasis and one of Hepatitis A. In 2011, occurred 21 cases of dengue, being one of FHD; 4 

cases of Cutaneous Leishmaniasis and one of Hepatitis A. It was registered 1039 and 930 cases of 

children with gastroenteritis in 2010 and 2011, respectively. In the same period, 1043 and 766 

children were attended in the HMSFA. We can observe that the water-borne diseases are really 

related to regions that have not urban planning, access to good quality water, income distribution, 

sanitation, as well as they are related with the non- sustainable development. Thus, all the 

transmission and contamination ways could be pull out getting improvements in the conditions cite 

above. Therefore, it is up to managers observe the water-borne diseases chain and to work to pull 

out this conditions to improve the health conditions. 

Keywords: Gastroenteritis, Water Quality, Infant Morbidity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, com o aumento da degradação ambiental, a ocorrência de surtos e epidemias 

por doenças emergentes tem forçado a população a pensar numa nova lógica de organização dos 

serviços de saúde, visando o aperfeiçoamento da capacidade de detecção e resposta a eventos 

sanitários de grande dimensão e repercussão internacional. 

Para Cezar-Vaz et al. (2005), as pessoas vivem e convivem em lugares que podem ser 

chamados de ecossistemas. Podem ser entendidos como sistemas ambientais, que ocorrem 

interação entre seres vivos e não vivos, num meio de ação e reação mútua, possibilitando à vida 

em comunidade ou até mesmo a sua discordância. Neste contexto, podem ser produzidas e 

reproduzidas situações favoráveis à manutenção do ambiente físico-social possibilitando 

propiciar aos seus integrantes, ambientes sustentáveis à sua sobrevivência e à preservação e 

continuidade da espécie. 

Marengo Orsini (2008), em seu estudo sobre a Água e as Mudanças Climáticas, afirma que 

o aumento da exploração, degradação e poluição dos recursos hídricos já conseguiu alcançar 

proporções espantosas, e que pode chegar a afetar a oferta de água num futuro próximo, caso a 

população mundial não perceba a importância de se utilizar os recursos de forma adequada.  

Referiu, ainda, que a mudança climática traz consigo alterações diferentes para as regiões 

acometidas; os desertos, por exemplo, poderão tornar-se inóspitos, cedo ou tarde, devendo 

expulsar 135 milhões de habitantes das suas terras.  

Leser et al. (1985 apud  FREITAS, BRILHANTE E ALMEIDA, 2001) mencionam que nos 

países em desenvolvimento, devido as precárias condições de saneamento e da má qualidade das 

águas, as principais doenças diarréicas de veiculação hídrica são a febre tifóide, cólera, 

salmonelose, shigelose e outras gastroenterites, bem como a poliomielite, hepatite A, verminoses, 

amebíase e giardíase, sendo consideradas como causas de surtos epidêmicos e pelas elevadas 

taxas de morbimortalidade infantil, relacionadas a água de consumo humano.  

Para Guedes, Pascoal e Ceballos (2000), as Doenças de Veiculação Hídrica (DVH) podem 

ser subdivididas em quatro grupos que demonstram a relevância da água como forma direta ou 

indireta na transmissão/prevenção de agravos à saúde, a saber: doenças transmitidas pela água 

(gastroenterites, hepatite A, cólera, febre tifóide, entre outras); doenças associadas à falta de 

higiene (tinha, impetigo, escabiose, pediculose, dentre outras); doenças de contato com a água 
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(esquistossomose); doenças que são transmitidas por vetores que se encontram em seu habitat 

aquático (dengue, febre amarela, malária, por exemplo).  

No 1º grupo estão as doenças em que seu agente etiológico tem origem na contaminação 

pela veiculação de esgotos sem tratamento as fontes de água, em que estão aqueles agravos que 

se devem a falta de saneamento básico. No 2º grupo, encontram-se as doenças que poderiam ser 

prevenidas se a população, que vive em áreas de risco, fosse abastecida por uma água adequada 

para consumo humano, aliado a educação sanitária e principalmente aos bons hábitos de higiene. 

Já no 3º grupo, encontram-se as doenças qualificadas pela introdução do agente etiológico através 

da pele e que não precisa haver ingestão de água inadequada. No 4º grupo, observa-se o 

aparecimento de agravos à saúde devido à falta de galerias de drenagens que poderiam facilitar o 

escoamento superficial, o que pode ser visto em muitos municípios, onde existe a falta de 

planejamento urbano adequado. 

Realizando uma busca na literatura acerca das DVH, foi possível evidenciar as principais 

lacunas pertinentes as DVH. Os artigos selecionados obedeceram aos seguintes critérios de 

inclusão: publicados nos últimos cinco anos, a partir de 2005, desenvolvidos em Português, 

realizados na região do Nordeste Brasileiro, no Ceará, e no Cariri cearense; que estivessem 

disponíveis nas bibliotecas virtuais: Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e Scientific Eletronic 

Library On-line (SCIELO) e na base de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe 

(LILACS), bem como banco de teses da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior do Ministério da Educação e Cultura (CAPES/MEC). 

No Nordeste brasileiro, às precárias condições sanitárias e de abastecimento de água 

tornam a população mais susceptível as DVH, que acometem principalmente crianças (na faixa 

etária de 00 a 04 anos). Tendo em vista a imaturidade imunológica característica das crianças, 

esse grupo torna-se mais vulnerável as infecções, principalmente as de veiculação hídrica, 

favorecendo ao aumento considerável da morbimortalidade infantil. Assim, realizar uma análise 

da literatura sobre as DVH prevalentes em crianças na região nordeste torna-se relevante para 

constatar qual o perfil dessas patologias, bem como a realidade nessa região. 

Do total de estudos refinados, foram selecionados 59 trabalhos científicos. No entanto, após 

leitura criteriosa do material, apenas 49 trabalhos se aproximaram mais da temática “Doenças 

Infantis de Veiculadas pela água”. Essa informação torna-se relevante, pois foram encontrados 

descritores de trabalhos que afirmavam se tratarem de DVH e, no entanto, constava apenas 
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enquanto descritor, não abordando nem as doenças e tampouco a condição da criança que se 

encontrava suscetível a adoecer em decorrência de tais enfermidades. 

A totalidade dos estudos abordou temas referentes a diversos aspectos das DVH, embora 

nem todos estivessem relacionados diretamente à problemática dessas doenças em relação ao 

grupo de risco estudado. Foram encontrados estudos referentes ao meio ambiente, qualidade da 

água, tratamento da água, saneamento básico, entre outros temas que não estavam enquadrados 

nesse estudo. Se modificar o enfoque das DVH para a faixa etária de 00 a 04 anos, por se tratar 

do grupo mais suscetível, poucos foram os estudos que faziam essa diferença pela idade ou se 

quer faziam menção.  

Em sua grande maioria, os estudos versavam sobre o meio ambiente e não propriamente 

sobre a condição do aumento das patologias ocasionadas pela utilização de água contaminada. Na 

pesquisa, foi possível destacar temas associados à contaminação por coliformes, as parasitoses, 

bem como as gastroenterites. Vale salientar que, dentre os descritores no portal CAPES, não foi 

possível evidenciar Tese de Doutorado relacionada à pesquisa em questão.  

Realizando uma busca do descritor para Doenças de Veiculação Hídrica, percebe-se que 

existem variações que podem ser vistas desde Doenças Transmitidas pela Água, até mesmo 

Doenças de Transmissão Hídrica. No entanto, sabe-se que as DVH são aquelas que utilizam 

diretamente a água como meio de transmissão de doenças e/ou agravos à saúde. Assim, quanto ao 

descritor “Doenças Transmitidas pela água”, foram encontrados um total de 08 trabalhos, sendo 

04 artigos na Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e 04 Dissertações no Portal CAPES. Com 

relação às Doenças de Veiculação Hídrica verificou-se 14 Dissertações no Portal CAPES e 02 

artigos na BVS. Quanto as Doenças de Transmissão Hídrica evidenciaram-se 02 Dissertações 

com esse descritor no Portal CAPES, no entanto, nas demais Bibliotecas e Base de Dados 

analisadas não foram encontrados artigos com esse descritor.  

Dessa forma, é possível verificar que de acordo com o descritor analisado pode-se 

encontrar algum artigo que faça menção ao estudo. No entanto, vale salientar que esse somatório 

deve-se aos critérios de seleção predefinidos neste estudo, podendo, contudo, apresentar um 

quantitativo diferenciado de acordo com outros critérios. 

Assim, entende-se que a água é vista como o principal veículo de agentes causadores de 

doenças do trato gastrintestinal (diarréias, especialmente), acometendo principalmente as 

crianças. Sua qualidade está diretamente relacionada com os indicadores de morbimortalidade 
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infantil. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, no Brasil, 80% das doenças e 65% das 

internações hospitalares estão diretamente relacionadas com água contaminada e falta de 

esgotamento sanitário dos dejetos, implicando gastos de US$ 2,5 bilhões por ano. Essas 

enfermidades vão desde gastroenterites a graves doenças que podem ser fatais e apresentar 

proporções epidêmicas (BRASIL, 2009a). 

As infecções intestinais de veiculação hídrica são vistas como os surtos característicos de 

regiões, onde o abastecimento de água potável e a estrutura sanitária são precários ou até mesmo 

inexistentes. Tem-se um olhar especial para essas infecções intestinais, visto que a quantidade de 

crianças acometidas por essas contaminações aumenta a taxa de morbimortalidade infantil. Neste 

sentido, os cuidados com a qualidade da água favorecem a redução de tais doenças, bem como 

minimizam as internações hospitalares infantis.  

Devido ao abastecimento de água imprópria para o consumo, as crianças abaixo de 05 anos 

são as principais acometidas por DVH, pois sua nutrição é baseada, principalmente, em alimentos 

liquidificados, afora no caso dos bebês em aleitamento materno exclusivo. Incluem-se ainda na 

população de risco, mulheres grávidas, idosos e indivíduos imunodeprimidos.  

Ao pensar nas DVH devem-se contextualizar todas as características que as envolve, desde 

os aspectos socioeconômicos, em que essa população acometida está inserida, até mesmo ao seu 

manejo com a água que é abastecida.    

Com isso, ao analisar as formas de contaminação das DVH, bem como a sua associação 

direta com o aumento da morbidade infantil, percebe-se que seus índices podem ser reduzidos 

com as formas de tratamento e manejo dessa água. No município do Crato-CE, a água que é 

fornecida a população é captada e distribuída sob a responsabilidade da Sociedade Anônima de 

Água e Esgoto do Crato (SAAEC), que realiza o tratamento requerido e periódicas análises da 

qualidade da água.  

O município do Crato-CE, dentre as três maiores cidades (Barbalha, Crato e Juazeiro do 

Norte) que compõe a Região Metropolitana do Cariri (RMC), além de apresentar grande 

potencial hídrico, é o único que não possui Estação de Tratamento de Esgoto. 

Pensando na Região Metropolitana do Cariri e visando contribuir para que o município do 

Crato se desenvolva de forma sustentável, faz-se necessário que sejam preservados seus recursos 

naturais, como suas fontes e encosta, e a própria saúde da população atendida pelos serviços de 

abastecimento de água e esgoto. Com isso, analisar e avaliar a relação entre a ocorrência de DVH 
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e o acesso a água de qualidade são ações importantes para elaboração de estratégias que se 

reflitam em melhorias nos indicadores de saúde do município. 

Pelo exposto, estudar as DVH, por se tratar de um problema de saúde pública que requer, 

das autoridades e da sociedade em geral, um compromisso coletivo para redução da sua 

incidência, é legítimo a necessidade de mapear quais as DVH que mais acometem crianças, bem 

como se essas doenças podem determinar o aumento da morbidade infantil (na faixa etária de 0 a 

04 anos) no município de Crato-CE.  

Espera-se, com o presente estudo, contribuir com um diagnóstico acerca da problemática 

que envolve as DVH na infância em Crato/CE, bem como de que forma essas patologias, que 

ocorrem pela utilização de água contaminada, por essas crianças, inviabilizam o 

Desenvolvimento Sustentável, comprometendo os indicadores de saúde pública para o município 

do Crato/CE.  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar o quantitativo de casos das doenças de veiculação hídrica prevalentes em crianças 

(na faixa etária de 0 a 4 anos) no município de Crato/CE.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o perfil sociodemográfico da população e quantificar o total de crianças 

assistidas pelas Equipes de Saúde nas zonas rural e urbana, no município de Crato/CE;  

 Descrever o perfil populacional por zonas rural e urbana, no município de Crato/CE;  

 Quantificar o número de casos de doenças de veiculação hídrica, para cada ano, por zonas 

rural e urbana, no município de Crato/CE.  
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 ASPECTOS LEGAIS DAS DVH 

 

Para Freitas e Freitas (2005), a qualidade da água apenas se tornou uma questão de 

relevância para a saúde pública no final do século 19 e início do século 20. Anteriormente, a 

qualidade era avaliada apenas quanto aos aspectos estéticos e sensoriais, tais como a cor, o gosto 

e o odor. 

A Portaria nº 1.469 de 29 de dezembro de 2000, do Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 

2001), estabeleceu a norma de qualidade da água para consumo humano. Em seu Art. 2º 

menciona que toda a água que estiver destinada ao consumo humano deverá obedecer aos 

padrões de potabilidade, e estará sujeita à vigilância da qualidade da água.  

Essa mesma portaria ainda menciona, em seu Capítulo II, que todo o controle da qualidade 

da água para consumo humano deve partir de um conjunto de atividades, exercidas de forma 

contínua pelo(s) responsável(is) pela operação de sistema ou solução alternativa de abastecimento 

de água, destinadas a verificar se a água que abastece a população encontra-se potável. Assim, 

passa-se, para compreender que essa vigilância da qualidade da água para consumo humano 

deverá situar-se em um conjunto de ações adotadas, continuamente, pelas autoridades de saúde 

pública, no intuito de verificar se a água consumida pela população atende a esta Norma, bem 

como para analisar os riscos que esses sistemas e até mesmo se soluções alternativas de 

abastecimento de água representam algum risco para a saúde da população abastecida.  

A Portaria do MS N.º 518, de 25 de março de 2004 (BRASIL, 2005a), acrescentou ser de 

responsabilidade, quanto a qualidade da água, daquele que disponibiliza acesso à água, sendo ele 

coletivo ou até mesmo quem proporciona serviços alternativos de distribuição. Entretanto, 

compete aos gestores de saúde pública, bem como suas várias instâncias governamentais o 

encargo de examinar se a água que a população consume atende às exigências determinadas por 

essa portaria, principalmente no que tange aos riscos que os sistemas e até mesmo as soluções 

alternativas de abastecimento de água podem acarretar à saúde da população abastecida. 

A Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011 (BRASIL, 2011b), revoga a Portaria 

518/2004 do Ministério da Saúde, quando estabelece sobre os procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, passando a 



23 

 

vigorar sobre a Seção I em relação às Competências da União. Assim, compete à Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS/MS) em seu Art. 7º: promover e acompanhar a vigilância da 

qualidade da água para consumo humano, em articulação com as Secretarias de Saúde dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e respectivos responsáveis pelo controle da 

qualidade da água; estabelecer ações do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água 

para Consumo Humano (VIGIAGUA) e as análises dos laboratórios de saúde pública. 

Em seu Art. 9º, da mesma portaria, menciona que compete à Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA) apoiar as ações voltadas para o controle da qualidade da água para consumo humano 

que são provenientes de sistemas ou soluções alternativas de abastecimento de água.   

Em 1999, o MS, por intermédio da Coordenação Geral de Vigilância Ambiental, iniciou a 

coordenação do Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental, que passa a priorizar as 

ações interligadas à Qualidade da Água para Consumo Humano (BRASIL, 2005b), voltadas para: 

 Diminuir a morbi-mortalidade por doenças e acometimentos tendo sido de 

transmissão hídrica, estabelecendo medidas preventivas, realizando ações de 

vigilância da qualidade da água tanto daquela distribuída quanto da consumida pela 

população;  

 Procurar desenvolver a progresso das condições sanitárias e das várias maneiras de 

abastecimento de água para a população; 

 Analisar e ponderar os riscos à saúde devido às condições sanitárias das várias 

formas de abastecimento de água; 

 Realizar o monitoramento da qualidade da água fornecida a população, averiguando 

se está de acordo com os termos da legislação; 

 Informar a população sobre a qualidade da água, bem como os seus riscos à saúde 

pelo seu consumo inadequado; 

 Amparar o incremento de atos de educação em saúde; 

 Empregar o Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água 

(SISAGUA).  

Palácio et al.  (2011) lembram que algumas regiões, principalmente as semiáridas, 

caracterizadas pela escassez de água, decorrente da baixa precipitação pluviométrica. Muitos 

casos ocorre apenas em períodos curtos de três a cinco meses por ano, algumas das comunidades 

acabam se adaptando as diversidades ambientais e passam a ser suscetíveis as consequências de 
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tais atos. Esta adequação ambiental favorece a ocorrência de problemas sérios referentes à 

captação e armazenamento desse recurso; em consequência, vários reservatórios são construídos 

nessas regiões, com o intuito de armazenar água para seus múltiplos usos, principalmente, 

durante os períodos de estiagem, o que possibilita o aparecimento de doenças veiculadas pela 

água devido à precariedade de seu armazenamento e manejo. 

Carmo, Bevilacqua, Bastos (2008) mencionam que a qualidade da água que deverá ser 

consumida resulta, principalmente, da qualidade da água bruta, bem como do estado de 

conservação de equipamentos e até mesmo das instalações da estação e dos próprios critérios no 

controle dos processos de tratamento. Assim, partindo das formas de tratamento chegando ao 

consumo humano, também podem incidir as mais diferentes influências e alterações na qualidade 

dessa água, ou seja, pensando no início do processo de retirada da água que se entende ser o 

ponto de captação da água, na nascente, até a chegada ao domicílio, podem ser verificadas várias 

situações caracterizadas como perigo de trazer risco a saúde da população. 

O Ministério da Saúde (MS) em seu Manual de procedimentos de vigilância em saúde 

ambiental relacionada à qualidade da água para consumo humano (BRASIL, 2006) enfatiza que, 

a vigilância da qualidade da água para consumo humano é vista como parte das ações de 

vigilância em saúde ambiental, entendendo como: conjugado de ações adotadas pelas autoridades 

de saúde pública no intuito de garantir que a água consumida pela população deva atender ao 

padrão e às normas já estabelecidas na legislação vigente, com a finalidade de analisar os riscos 

que essa água consumida deva representar para a saúde humana. 

A Portaria nº 2914/2011, MS (BRASIL, 2011b), em seu Art. 3° menciona que toda água 

destinada ao consumo humano, quer seja distribuída coletivamente por meio de sistema ou quer 

seja proveniente de solução alternativa coletiva de abastecimento de água, deve ter controle e 

vigilância da qualidade da água. No Art. 4° lembra ainda que a água destinada ao consumo 

humano que foi proveniente de solução alternativa de abastecimento de água, independente da 

forma em que a população teve acesso, também estará sujeita à vigilância da sua qualidade. 

 É possível averiguar algumas definições na Portaria nº 2914/2011(BRASIL, 2011b), em 

seu artigo 5º, com relação aos termos utilizados para vigilância e controle da qualidade da água, 

no intuito de facilitar a compreensão tanto para os gestores quanto para aqueles interessados em 

conhecer a lei, assim se entende: 
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I - água para consumo humano: água potável destinada à ingestão, preparação e produção 

de alimentos e à higiene pessoal, independentemente da sua origem; 

II - água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade estabelecido nesta Portaria e 

que não ofereça riscos à saúde; 

XV - controle da qualidade da água para consumo humano: conjunto de atividades 

exercidas regularmente pelo responsável pelo sistema ou por solução alternativa coletiva de 

abastecimento de água, destinado a verificar se a água fornecida à população é potável, de 

forma a assegurar a manutenção desta condição; 

XVI - vigilância da qualidade da água para consumo humano: conjunto de ações adotadas 

regularmente pela autoridade de saúde pública para verificar o atendimento a esta Portaria, 

considerados os aspectos socioambientais e a realidade local, para avaliar se a água 

consumida pela população apresenta risco à saúde humana; 

Nesse sentindo, se entende que uma das finalidades dessa Vigilância e do controle de 

qualidade de água para consumo humano seria a própria exigência de um abastecimento de 

qualidade da água para que aconteça uma proteção à saúde pública da população atendida. 

Assim, esses critérios, adotados para assegurar essa qualidade da água, devem ter por objetivo 

abastecer a comunidade e realizar ações de educação. Essas ações quando realizadas 

adequadamente junto à população, deverão garantir uma segurança tanto do fornecimento de 

água através da eliminação ou redução de constituintes na água conhecidos por ser perigosa à 

saúde, quanto à redução de agravos, devido ao abastecimento de água inadequada a população ou 

por não utilizarem de forma adequada esse sistema e ainda contribuírem para sua degradação. 

O Manual do MS (BRASIL, 2006) refere sobre a qualidade da água que poderá ser 

encontrada de acordo com suas características e pela presença de determinada pelas substâncias 

(parâmetros) que nela estão presentes. Percebe-se, ainda, que por processos naturais ou até 

mesmo decorrentes das ações humanas, podem ser incorporadas à água substâncias em “excesso” 

ou indesejáveis, o que pode vir a comprometer determinados usos. Assim como, não apenas a 

qualidade da água, mas entender o que a poluição trás com a perda de qualidade da água, ou seja, 

modificações em suas características que podem danificar um ou mais usos dessa fonte. Assim, a 

contaminação pode ser vista como um acontecimento de poluição que pode trazer risco à saúde 

de quem utiliza essa água. Dessa forma, água potável torna-se então aquela que pode ser 

distribuída e consumida sem riscos à saúde e sem trazer transtornos ou rejeição ao consumo 
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humano e até mesmo animal. Esse padrão de potabilidade da água parte de um conjunto de 

parâmetros que lhe afira qualidade própria para o consumo humano, sem trazer quaisquer 

malefícios à saúde.  

Quando a água não passa por qualquer controle e tampouco pelo processo de tratamento 

podem-se encontrar organismos que causam sérios agravos de saúde, que muitas vezes podem ser 

letais, como, entre eles estão a febre tifóide, o cólera, a hepatite. No entanto, outros organismos, 

podem causar ainda agravos “mais amenos”, o que de acordo com a imunidade ou grupos 

vulneráveis, como idosos, crianças subnutridas ou indivíduos imunocomprometidos, pode tornar-

se uma grave enfermidade, como diarréias provocadas por rotavírus e Cryptosporidium. 

Assim, ao utilizar uma água para abastecimento de uma determinada população faz-se 

necessária essa análise e tratamento rigoroso tanto para a distribuição quanto para seu uso e 

manejo. Pois, existem zoonoses que têm como principais fontes de contaminação os esgotos 

sanitários e até mesmo as atividades agropecuárias. Nesse sentido, a remoção desses organismos 

pelos processos de tratamento de água torna-se mais difícil que dos outros organismos 

patogênicos. Assim sendo, deve-se existir um olhar de fundamental importância quanto ao 

controle e a vigilância da qualidade da água, tentando minimizar os riscos de distribuição de uma 

água inadequada, assim um maior controle e disciplina do uso do solo e da própria proteção das 

nascentes, poderão minimizar agravos à saúde de todos. 

 

3.2 AS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA, POLÍTICA PÚBLICA E O 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL. 

 

O MS no Programa Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada à qualidade da 

água para consumo humano (BRASIL, 2005b) menciona a importância da educação em saúde e 

educação sanitária para redução de seus agravos. Assim, podem-se aliar as condições das 

comunidades a uma integração com o conjunto de ações indispensáveis para garantir sistemas e 

soluções alternativas de abastecimento com a devida qualidade, possibilitando uma forma de 

alcançar o uso sustentável dos recursos naturais. Torna-se essencial abordar temas relacionados 

ao uso adequado, sua conservação, o manejo da água pelo consumidor, medidas de higiene, 

manipulação da água e dos alimentos, possibilitando, assim, uma redução das doenças 

relacionados à água. 
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Para Miné e Rosa (2008), as infecções intestinais por protozoários e helmintos são 

infecções recorrentes que estão diretamente associadas principalmente às condições sanitárias e 

de abastecimento e conservação das águas. 

Chieffi e Neto (2003) referem que as verminoses ocorrem com intensidades variáveis, 

considerando que fatores significativos, sobretudo saneamento básico, educação principalmente 

para a saúde, habitação e higiene alimentar quando existentes podem reduzir a expansão dessas 

parasitoses. Destacando que tais infecções estão atreladas as condições relacionadas com o 

desenvolvimento regional, o que possibilitaria a sua redução se houvesse planejamento urbano e 

acesso igualitário de educação em saúde. 

O fluxograma apresentado na Figura 1 mostra que todas as Doenças de Veiculação 

Hídrica têm sua origem quando não acontece o desenvolvimento sustentável, possibilitando que 

os Países em desenvolvimento e aqueles que estão em linha de pobreza continuem com os 

mesmos indicadores de sustentabilidade por não conseguirem evoluir de forma sustentável. Esses 

países ainda em linha da pobreza vão continuar sendo massificados pela exploração do 

consumismo, vivendo em condições subumanas, sem direito a moradia, serviços de saúde, 

alimentação, água potável, saneamento e até mesmo dignidade.  

Essas doenças de veiculação hídrica têm o mesmo perfil, a mesma origem, e direcionam 

ao mesmo fim, o aumento da morbimortalidade infantil. Pois, inicia-se com o desenvolvimento 

In-Sustentável, passa pelo perfil socioeconômico de distribuição desigual de Renda, com 

ausência de saneamento básico, passando pelo acesso desigual de serviços básicos de saúde, 

moradia, alimentação o que possibilita o surgimento das Doenças de Veiculação Hídrica. Dessa 

maneira, todas as suas formas de transmissão e contágio seguem o mesmo caminho até continuar 

seguindo o ciclo que só seria quebrado melhorando a renda, a moradia, o saneamento, serviços 

essenciais até melhorar, assim, os índices de morbimortalidade o que melhoraria os indicadores 

de saúde e sustentabilidade.    
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Figura 1: As Doenças de Veiculação Hídrica e o Desenvolvimento Regional Sustentável. 

 
Fonte: Autor. 
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No ano de 1994, o MS começou a implantar o Programa de Saúde da Família (PSF) como 

uma importante estratégia para contribuir no aprimoramento e na consolidação do Sistema Único 

de Saúde que posteriormente passou a ser denominado de Estratégia Saúde da Família (ESF) 

(BRASIL, 1997a).  

Dessa forma, o MS lançou a Portaria n.º 1886, de 18 de dezembro de 1997 (BRASIL, 

1997b), que passou a ampliar a instalação PSF para todos os estados da Federação, e que 

reconhece a importância da implantação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Seu 

principal propósito seria reorganizar a prática da atenção à saúde, passando a olhar diante das 

novas bases substituindo o modelo tradicional vigente das Unidades Básica de Saúde da Família 

(UBASF), levando a saúde para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade de vida 

dos brasileiros.  O PSF passa então, a priorizar as ações de prevenção, promoção e recuperação 

da saúde da população atendida, com vista ao seu atendimento de forma integral e contínuo.  

Esse acompanhamento de saúde é realizado não apenas na unidade básica de saúde, mas 

também nos domicílios, pelos profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde) que compõem as equipes de Saúde da Família. Assim, esses 

profissionais e a população acompanhada passam a criar vínculos, o que facilita a identificação e 

o atendimento aos problemas de saúde da comunidade.  

Analisando sob essa premissa, a estratégia utilizada pelo PSF tem como foco à reversão 

do modelo assistencial vigente. Essa perspectiva faz com que a família passe a ser o principal 

objeto de atenção, sendo vista a partir do ambiente onde vive. Percebe-se que essa visão perpassa 

a delimitação geográfica, pois é nesse ambiente em que são construídas as relações intra e 

extrafamiliares e, principalmente permitindo uma compreensão bem ampla do processo 

saúde/doença e da necessidade de intervenções que tenha impacto e significação social.  

Essa Portaria n.º 1886, de 18 de dezembro de 1997 (BRASIL, 1997b), ainda menciona a 

responsabilidade do Município que seria: 

4.1. “Conduzir a implantação e a operacionalização do PSF como estratégia de 

reorientação das unidades básicas de saúde, no âmbito do sistema local de saúde.  

4.2. Inserir o PSF nas ações estratégicas do Plano Municipal de Saúde.  

4.3. Inserir as unidades de saúde da família na programação físico financeiro ambulatorial 

do município, com definição de contrapartida de recursos municipais.  
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4.4. Eleger áreas para implantação das unidades de saúde da família, priorizando aquelas 

onde a população está mais exposta aos riscos sociais. Selecionar, contratar e remunerar 

os profissionais que integram as equipes de saúde da família.  

4.5. Garantir a capacitação e educação permanente das equipes de saúde da família, com 

apoio da secretaria estadual de saúde.  

4.6. Monitorar e avaliar as ações desenvolvidas pelas unidades de saúde família, através 

do Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB, ou por outro instrumento de 

monitoramento, desde que alimente a base de dados do sistema preconizado ao Programa 

pelo Ministério da Saúde (SIAB) 

4.7. Utilizar os dados gerados pelo sistema de informação para definição de atividades 

prioritárias no processo de programação e planejamento das ações locais.  

4.8. Apresentar sistematicamente a análise dos dados do sistema de informação e de 

outros mecanismos e/ou instrumentos de avaliação, aos conselhos local e municipal de 

saúde.  

4.9. Garantir a infraestrutura e os insumos necessários para resolutividade das unidades de 

saúde da família.  

4.10. Garantir a inserção das unidades de saúde da família na rede de serviços de saúde, 

garantindo referência e contra referência aos serviços de apoio diagnóstico, especialidades 

ambulatoriais, urgências/emergências e internação hospitalar.”  

 

Essa mesma Portaria n.º 1886, de 18 de dezembro de 1997 (BRASIL, 1997b), ainda 

menciona as diretrizes operacionais do PSF: 

11. “Caracterização das equipes de saúde da família:  

11.1. Uma equipe de profissionais de saúde da família pode ser responsável, no âmbito de  

abrangência de uma unidade de saúde da família, por uma área onde resida, no máximo 

1000 (mil) famílias ou 4.500 (quatro mil e quinhentas) pessoas.  

11.2. Recomenda-se que uma equipe de saúde da família deva ser composta minimamente 

pelos seguintes profissionais: médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e agentes 

comunitários de saúde (na proporção de um agente para, no máximo 150 famílias ou 750 

pessoas).”  
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Partindo das DVH aliadas a atenção à saúde no âmbito da ESF percebe-se que elas estão 

diretamente aliadas quando acontece a ausência de saúde, somados aos efeitos indesejáveis do 

desenvolvimento desordenado das cidades que cada vez mais empurram as famílias menos 

abastadas para locais impróprios para a sua sobrevivência sem qualquer assistência de saúde, 

saneamento, distribuição de água, educação e moradia. O que se percebe é que existem outras 

iniciativas que operacionalizam os princípios da promoção da saúde, além da ESF, são as ações 

voltadas para a vigilância ambiental em saúde e a melhoria sanitária domiciliar. 

Assim, a Instrução Normativa nº 1, de 07 de março de 2005 passou a regulamentar o 

Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental (SINVSA) (BRASIL, 2005e). Dentre 

suas atribuições estão à coordenação, a avaliação, o planejamento, acompanhamento, inspeção e 

supervisão das ações de vigilância relacionadas às doenças e agravos à saúde no que se refere a: 

1) “água para consumo humano;  

2) contaminações do ar e do solo;  

3) desastres naturais;  

4) contaminantes ambientais e substâncias químicas;  

5) acidentes com produtos perigosos;  

6) efeitos dos fatores físicos; e  

7) condições saudáveis no ambiente de trabalho.”  

Para que se chegue ao Desenvolvimento Sustentável, com acesso digno a moradia, água, 

educação, a população deverá estar amparada pelas políticas públicas e por ações voltadas a 

garantir o mínimo de condições de vida e sobrevivência que lhes assegure, principalmente, o 

pleno estado de saúde.  

3.2.1 DOENÇAS TRANSMITIDAS PELA ÁGUA 

 

 HEPATITES VIRAIS (HEPATITE A) 

 

Existe atualmente uma grande preocupação com as formas de abastecimento e utilização 

da água, devido, principalmente, ao aumento considerável, nos países em que o abastecimento de 
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água e sua distribuição são precários, a disseminação de doenças, tidas como emergentes. Podem-

se mencionar principalmente Hepatite A (HAV), cólera, gastroenterites.   

O MS, em seu Manual sobre Hepatites Virais (2005c), refere que as hepatites virais 

representam um grave problema de saúde pública não só no Brasil, mas também no mundo. As 

hepatites virais são consideradas doenças provocadas por vários agentes etiológicos. Sua 

distribuição pode ser vista como universal, sendo que a amplitude das várias formas de 

apresentação pode ser diferenciada de acordo com as regiões do país. Pode ser visto ainda no 

Brasil, uma grande modificação de acordo com as especificidades de cada um dos agentes 

etiológicos presentes. Essa patologia torna-se relevante devido o elevado número de indivíduos 

comprometidos, bem como pela probabilidade do aparecimento de complicações das formas 

agudas e até mesmo das crônicas.  

Ainda segundo o Manual, sua via de contágio da HAV é a fecal-oral, que acontece devido 

o contato inter-humano ou, até mesmo, pela utilização de água, bem como alimentos que se 

encontram contaminados. A elevada quantidade desses vírus nas fezes de indivíduos infectados 

possibilita à transmissão e estabilidade no meio ambiente. Sua disseminação está, principalmente, 

associada ao nível socioeconômico da população acometida, devendo existir educação sanitária e 

condições de higiene, estando, portanto, relacionadas com o nível de saneamento básico. Em 

regiões menos desenvolvidas, as pessoas são mais expostas ao HAV, o principal grupo acometido 

são crianças em idade pré-escolar, pode apresentar formas subclínicas ou anictéricas. Por ser 

considerada uma doença autolimitada, tem caráter benigno, menos de 1% desses casos pode 

evoluir para uma hepatite tida como fulminante. Dentre o grupo susceptível está o de pacientes 

que se encontram acima dos 65 anos.  

Ferreira e Silveira (2004) ponderam que o vírus tem sua distribuição universal e que é 

transmitido essencialmente pela via fecal-oral. A água e os alimentos que estão contaminados 

com fezes com vírus A são os grandes carreadores de transmissão dessa doença. Essa água que 

está contaminada pode proceder de esgotos e, de alguma forma, entrar em contato com esses 

alimentos e consequentemente para aquele que se alimentar. Vale ressaltar que esse mesmo vírus 

A pode, ainda, sobreviver por longos períodos (de 12 semanas até 10 meses) em água e que os 

moluscos e crustáceos podem reter e aglomerar o vírus por até 15 vezes mais do que o nível 

original da água. 
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Silva et al. (2007) lembram em virtude das alterações do padrão epidemiológico e clínico 

da hepatite A, ocorrido pela queda de sua endemicidade, percebeu-se que cresceu a probabilidade 

de acontecimento de casos com maior morbimortalidade por essa infecção. Entretanto, o modo 

como a hepatite A é transmitida aponta para a pertinência e, se analisar a vulnerabilidade sócio-

ambiental de áreas geográficas, no intuito de conhecer seus padrões epidemiológicos. 

 

 GASTROENTERITES 

 

Muitos países encontram-se assolados pelas elevadas taxas de morbimortalidade infantil, 

devido às doenças diarréicas, não deixando de serem consideradas como problema de real 

amplitude em todas as comunidades, mas que atingem, principalmente, os países em 

desenvolvimento. O contágio, bem como a propagação das Gastroenterites, pode acontecer de 

duas formas, casos em que ela pode ser Indireta ocorre a ingestão de água e alimentos 

contaminados e também pelo contato com objetos contaminados pela pessoa doente. E de forma 

Direta, se propaga de pessoa a pessoa (ex: mãos contaminadas) e até mesmo através de animais 

para as pessoas. 

Oliveira, Melo e Simonetti (2010) consideram que, em todo o mundo, as gastroenterites, 

são infecções comumente atribuídas ao rotavírus, sendo uma das causas de diarréia grave para 

crianças menores de cinco anos. No Brasil, o rotavírus, apresenta distribuição sazonal, em formas 

distintas, em conformidade com as apresentadas pelas regiões temperadas e tropicais do planeta. 

Sua forma de transmissão é feita, principalmente, pela via respiratória, pode desencadear a 

diarréia, como principal sintoma, podendo variar de um quadro leve, com diarréia líquida e de 

duração limitada, a te mesmo quadros graves apresentando uma desidratação que pode evoluir ao 

óbito. 

Os mesmos autores consideram ainda, segundo algumas estimativas recentes, dentre as 

infecções e óbitos causados pelo rotavírus (RV), demonstram que a cada ano são realizadas 25 

milhões de consultas clínicas, 02 milhões de hospitalizações e entre 352.000 e 592.000 óbitos em 

crianças abaixo de 05 anos de idade. Essa estimativa não exclui os países desenvolvidos, mesmo 

prevalecendo condições adequadas de saneamento básico, ainda apresentam número elevado nas 

estatísticas.  No entanto, para os países em desenvolvimento, cuja as condições sanitárias não são 
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tão favoráveis, considera-se que as gastroenterites acompanhadas de agentes virais causam entre 

600.000 a 870.000 mortes a cada ano.   

Carmo (2006) corrobora quando afirma que o impacto na morbimortalidade por doença 

diarréica que está associada aos rotavírus também é vista com relevância pelo mundo. Aceitando 

que do total de 40% dos óbitos por doença diarréica, em menores de cinco anos, tem sua origem 

devido a alguma infecção causada pelo rotavírus. Dessa forma, uma característica peculiar da 

doença seria sua alta capacidade de propagação, como tem sido visto pela ocorrência de 

epidemias e surtos nos últimos anos em vários Estados do país. No entanto, existe uma variedade 

na distribuição dessa doença no país, relacionada, principalmente, à sazonalidade que pode 

ocorrer em vários períodos e de intensidade características de acordo com a região de acometida.  

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2010a) considera que dentre as gastrenterites a doença 

diarréica aguda (DDA) é vista como uma síndrome causada por diferentes agentes etiológicos 

(bactérias, vírus e parasitos), seu aparecimento está associado ao aumento do número de 

evacuações, podendo ter fezes aquosas ou de pouca consistência. Em que alguns casos, ainda se 

veem a presença de muco e sangue, podendo ser seguidas de náusea, vômito, febre e dor 

abdominal. Geralmente, é autolimitada, sua duração de 2 a 14 dias e suas formas podem variar 

desde leves até graves, apresentando desidratação e distúrbios eletrolíticos, especialmente quando 

estão associadas à desnutrição. 

Andrade e Fagundes-Neto (2011) lembram que os episódios repetidos de diarréia para a 

criança nos seus primeiros anos de vida, em geral, levam à má absorção intestinal e, por 

conseguinte, à desnutrição. Com a constância da diarréia, em sua grande maioria dos casos, pode 

se instalar um estágio crítico do crescimento físico e até mesmo do desenvolvimento mental, essa 

criança poderá apresentar agravos na curva de crescimento, em suas funções intelectuais e 

cognitiva, no futuro seu desempenho escolar poderá ser comprometido, além do que, o aumento 

da morbimortalidade por outras patologias associadas. 

Brandão et al. (2005) referem que em uma pesquisa realizada em 60 países em 

desenvolvimento mostraram que uma criança pode passar em média por 3,3 episódios de diarréia 

por ano, e que mais de um terço entre todos os óbitos de crianças menores de cinco anos tem 

relação com esta doença. Com isso, percebe-se que, por ano, ocorrem aproximadamente 1,5 

bilhões de casos de diarréia e 04 milhões de crianças, menores de cinco anos, evoluem ao óbito 

em países em desenvolvimento. 
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Vanderlei e Silva (2004) salientam, ainda, que a morbidade infantil por diarréia é um 

indicador que vem sendo utilizado na avaliação do nível de saúde da população e que pode variar 

de acordo com as várias regiões, localidades e até mesmo, grupos populacionais. Dessa forma, 

essas variações regionais estão fortemente associadas com a desigualdade socioeconômica, de 

serviços públicos essenciais, como também assistência à saúde e à educação de seus habitantes. 

 

3.2.2 DOENÇAS ASSOCIADAS À FALTA DE HIGIENE 

 

Algumas doenças que são transmitidas e proliferadas largamente ganham destaque pela 

frequência com que acometem grandes grupos de pessoas, necessitando de intervenção, de 

prestação de assistência e cuidados por parte dos profissionais da saúde. Dentre essas patologias 

encontram-se a escabiose e as pediculoses que são doenças facilmente transmissíveis, e que 

ocorrem por inadequadas condições de higiene, presentes em ambientes com condições sanitárias 

ou de higiene pessoal desfavoráveis. 

Heukelbach, Oliveira, e Feldmeier (2003) corroboram quando salientam que, no Brasil, 

essas doenças ectoparasitárias, como a pediculose, a escabiose, a tungíase e a larva migrans 

cutânea (LMC), são muito comuns em comunidades muito carentes. Além do que, são comuns 

quando acontece aparecimento de infestação severa e até mesmo devido às complicações. 

Considera ainda que no país sejam quase inexistentes os programas de controle para essas 

doenças, e as mesmas estão frequentemente sendo descuidadas tanto pelos profissionais e 

autoridades de saúde quanto pela população acometida. Os fatores de risco para o surgimento de 

novos casos e até mesmo sua manutenção se deve pela carência financeira, cujas condições 

socioeconômicas são precárias, a existência de aglomerações, e até mesmo a não aderência aos 

tratamentos tópicos utilizados, possibilitando assim o desenvolvimento de resistência 

medicamentosa dificultando o tratamento. 

 

 ESCABIOSE 

 

Analisando o Manual de Dermatologia na Atenção Básica do MS (BRASIL, 2002) deve-

se atentar para um ponto em que considera a escabiose como um evento universal e que pode ou 

não estar associado aos hábitos de higiene do portador. No entanto, pode acontecer frequente em 
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situações de guerras e em conglomerados populacionais, e que geralmente, sua ocorrência está 

associada surtos em comunidades fechadas ou em grupos familiares. 

Heukelbach, Oliveira, e Feldmeier (2003) detalham que a escabiose humana (“sarna”) é 

causada pelo ácaro Sarcoptes scabiei var. hominis. O portador da escabiose refere um prurido 

cutâneo intenso que leva normalmente a uma infecção secundária.  Sua transmissão ocorre por 

contato direto com o paciente portador, principalmente com o ato sexual. Para realizar o controle 

da escabiose em saúde pública ser realizada sob dois aspectos: primeiramente ser baseado no 

tratamento em massa dos portadores e familiares que tiveram contato direto com o portador e 

realizar associado à educação em saúde.  Essa educação em saúde deve priorizar, além de 

cuidados gerais de higiene, realizar a prevenção secundária.  

Kovacs, Silveira e Bandeira (2008) consideram que para que aconteça o real controle da 

escabiose numa determinada população, seria necessário primar pela higiene pessoal, bem como 

detectar e realizar o tratamento dos infestados, sendo que essas medidas não são tão fáceis, 

principalmente, devido ao baixo grau de autodiagnóstico. Assim, grande parte dessas infestações 

acaba passando despercebidas ou ignoradas pelos profissionais da saúde. Deve-se a isso, ao fato 

de que problemas que são comuns e por vezes característicos de populações economicamente 

instáveis, vivenciados por grande parte da população brasileira, provavelmente fazem com que a 

infestação tenha valor secundário pelos próprios gestores. 

 

 TINEA 

 

A “Tinea” ou popularmente conhecida como “Impigem” trata-se de uma DVH associada à 

Falta de Higiene em que a pessoa acometida apresenta uma micose superficial que pode 

localizar-se na epiderme da face, tronco e membros. Doença muito comum que acomete, 

principalmente, crianças.  

Analisando o Manual de Dermatologia da Atenção Básica (BRASIL, 2002) refere que essa 

micose caracteriza-se, principalmente, pelo surgimento de lesões pápulo-vesiculosas, com 

prurido, em que seu crescimento caracteriza-se por ser centrífugo e descamação central e 

consequentemente passa a acometer também a periferia da lesão. Podem, ainda, ser isoladas ou 

múltiplas, por vezes confluentes. 
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Araújo et al. (2010) consideram que o Brasil possui elevados índices de infecções 

provenientes de fungos, as micoses superficiais se destacam, o que se deve principalmente, ao 

clima tropical, o que favorece ao surgimento de microepidemias. Dessa forma, sabe-se que essas 

micoses acometem a camada mais superficial do estrato córneo, o que não induz, em sua maioria 

das vezes, a resposta inflamatória no hospedeiro. Normalmente os fungos são os agentes 

causadores destas infecções, dando preferência à parte mais externa da pele, ao redor dos pelos 

ou das unhas, nutrindo-se de uma proteína, conhecida como queratina. Dentre as principais 

micoses superficiais no homem destacam-se: Piedra negra (Piedrae hortae), Piedra branca 

(Trichosporon sp.), Pitiríase versicolor (Malassezia sp.) e Tinea nigra (Phaeoannellomyces 

werneckii). 

Alguns pesquisadores referem que na região nordeste, as dermatoses são mais comuns, o 

que aparecem em maior incidência nas regiões litorâneas, representadas pelas dermatofitoses e 

Pitiríase versicolor, o que estariam relacionadas à elevada umidade e calor propícia da região.  

Roselino et al. (2008) mencionam em seu estudo sobre micoses superficiais que essas 

micoses são comuns na infância, em locais como creches e escolas. Lembram ainda que um dos 

casos estudados a criança em questão trouxe a contaminação para uma creche de Ribeirão Preto, 

Nordeste do Estado de São Paulo, o que não seria comum para aquela região, com isso, foi 

considerada a hipótese de um dos seus irmãos, que vinha de Ilhéus (Bahia, Brasil), ter sido a 

fonte de contaminação. A forma de transmissão em humanos ainda não está clara, sabe-se que 

está mais associada a alta temperatura e humidade, e não existe relação com o nível 

socioeconômico.  

Laczynski e Cestari (2011) mostram que a incidência de doenças dermatológicas de vários 

tipos entre crianças e adolescentes de 6-15 anos é elevada. Com o intuito de minimizar surtos e 

contágios existe a necessidade da realização de estudos específicos em escolares de várias 

regiões, com a finalidade de estabelecer programas de educação em saúde e o reconhecimento 

dessas dermatoses nessa faixa etária, bem como realizar exames periódicos preventivos.  

Quando analisa as DVH com características associadas a falta de higiene a promoção da 

saúde baseada na educação da família pode ser vista como um aliado no combate a essas formas 

de contágios. Essas doenças possuem características peculiares de transmissão que ao 

proporcionar a orientação familiar adequada o ciclo de contágio é quebrado dificultando novos 
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casos. Assim, a educação em saúde promovida não apenas nas escolas, mas postos de saúde são 

ferramentas fundamentais para minimizar os transtornos causados pelas DVH.  

 

 PEDICULOSE 

 

Vários são os avanços e investimentos para a saúde no Brasil, no entanto ainda se percebem 

que as divergências socioeconômicas estão presentes em todo território nacional. Dentre essas 

divergências, são as doenças características de países subdesenvolvidos presentes, ainda, em 

algumas regiões, sendo mais evidentes na população carente e podem levar a graves 

consequências se não realizado o processo de prevenção, como, por exemplo: verminoses, 

escabiose, tungíase, larva migrans e pediculose.  

As pediculoses se destacam como um problema de saúde pública, visto que ao longo dos 

séculos continua sendo características dos aglomerados populacionais, como nos Centros de 

Educação Infantil (CEI), pelo fato de não existirem ferramentas para interromper sua forma de 

infestação. 

Gabani, Maebara e Ferrari (2010) lembram que a pediculose é causada pelo ectoparasita 

hematófago (Pediculus humanus capitis) o qual todo seu ciclo de vida é desenvolvido no ser 

humano. Normalmente aparecem lesões pruriginosas no couro cabeludo, sendo esse o local mais 

afetado, o que podem ocasionar várias complicações, como: infecções bacterianas (por exemplo, 

impetigo), micoses e, até mesmo, miíases. Assim, as instituições escolares por não possuírem 

normas padronizadas para manejo dessa ocorrência acabam por perpetuar o uso indiscriminado 

de produtos piolhicidas. Igualmente, alguns pais, mesmo sendo informados, quanto a presença 

dessas pediculoses em seus filhos, continuam por não adotar medidas de controle para o 

problema, delegando às instituições de ensino a responsabilidade de tal contágio.  

As autoras lembram ainda que apesar de essas infestações estarem presentes na sociedade 

há milhares de anos em várias partes do mundo, sendo encontradas desde em múmias egípcias de 

3.000 anos a.C., até mesmo em pentes da época de Cristo, ainda não são vistos estudos que 

possibilitem a compreensão de forma mais abrangente a epidemiologia dessa patologia, bem 

como os cuidados no combate desta ectoparasitose prestados por profissionais e familiares. 

Ríos et al. ( 2008) lembram que a pediculose perpassa como um grave problema de saúde 

pois, atinge todas as esferas sociais, escolares, afeta o trabalho, o psicológico e social, devendo 
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atenção especial por estar associada a grandes estigmas de populações carentes e com más 

condições de higiene. Nenhuma pessoa está livre de sofrer com uma infestação de “piolho”. 

Considera-se que todas as raças e indivíduos de todas as idades podem ser atingidos pelos 

artrópodes, no entanto estudos demonstram uma maior prevalência em escolares e adolescentes, e 

as meninas apresentam a maior frequência de infestação do que os meninos, não estando bem 

clara a razão dessa relação. 

A ocorrência da pediculose não está apenas relacionada ao nível socioeconômico, mas 

encontra-se favorecida pelo contato próximo entre os indivíduos ou por intermédio de objetos 

(pentes, escovas, bonés, roupas de cama, etc.). As crianças são, portanto, o grupo alvo devido à 

precariedade de hábitos higiênicos que são característicos da idade. Para que aconteça o controle 

da propagação dessas pediculoses necessita-se tanto de tratamento em massa quanto de uma 

educação em saúde de acordo com a realidade familiar, bem como que essas medidas estejam 

associadas à melhoria das condições sanitárias.  

Goldschmidt e Loreto (2012) lembram que a promoção da saúde inicia-se no âmbito 

escolar que parte de uma visão geral e até mesmo multidisciplinar do ser humano, passa a 

considera as pessoas em torno do seu contexto família, comunidade, social e ambiental. Dessa 

forma, essas ações de promoção de saúde tendem a desenvolver conhecimentos, habilidades e 

promoção para o autocuidado da saúde familiar. Contudo, o que se percebe é que as práticas 

pedagógicas desenvolvidas não atuam numa visão Holística o que dificulta o desenvolvimento de 

medidas mais eficazes no combate a pediculose. 

Os mesmo autores lembram que se deve lembrar que diagnóstico da pediculose é fácil, o 

que favorece a utilização de medidas profiláticas simples de higiene, bem como, quando 

necessário, o uso do tratamento farmacológico é de fácil aplicação. Quanto a uso de fármacos 

existe uma necessidade da orientação quanto ao uso adequado dos medicamentos, sua posologia e 

duração do tratamento para que se torne mais eficaz. Vale lembrar que esses medicamentos 

devem ser prescritos por profissionais habilitados e que a automedicação favorece riscos a saúde, 

bem como dosagens inadequadas, tempo de aplicação, falha na reaplicação, frequência e a 

própria quantidade do produto aplicado para a faixa etária, são alguns dos problemas que podem 

ser evitados quando se difundem e se realizam atividades educativas de prevenção e controle do 

parasita. Assim, cabe à escola contribuir para a educação sobre os aspectos culturais que 
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permeiam essa patologia desmistificando mitos com envolvem o parasita e promovendo a 

educação sobre a higiene pessoal, o que favorece a melhoria das condições de vida das pessoas.  

Gonçalves et al. (2008) corroboram quando lembram que as escolas devem incorporar os 

princípios de promoção da saúde mencionados pela OMS, com os objetivos de promover a saúde 

e o aprendizado em todos os momentos; integrando os profissionais de saúde, a educação, pais, 

alunos e os próprios membros da comunidade, no sentido de transformar a escola em um 

ambiente mais saudável; implementando, assim, as práticas de respeitem ao bem-estar e a 

dignidade individual e coletivo, favorecendo oportunidades de crescimento e desenvolvimento 

em um ambiente mais saudável, com a participação efetiva dos setores da saúde, educação, 

família e comunidade assistida. 

 

3.2.3 DOENÇAS DE CONTATO COM A ÁGUA 

 

Quando se avaliam as Doenças de contato com água não se imagina a grandeza da 

problemática para a saúde pública mundial. Pois, as Doenças que atingem boa parte dos países 

pobres ou em desenvolvimento estão relacionadas principalmente a falta de saneamento básico, 

bem como a própria distribuição desigual de renda.  

 

 ESQUISTOSSOMOSE 

 

Katz e Peixoto (2000) avaliam que a esquistossomose constitui um grave problema de 

saúde pública, principalmente por estar associado à pobreza e ao baixo desenvolvimento 

econômico que acende para a de utilização de águas naturais que são contaminadas para o 

exercício tanto da agricultura, como das atividades domésticas e até mesmo para dessedentação 

humana. 

Barbosa et al. (2000) quando avaliam a esquistossomose, enquanto doença de contato com 

água contaminada, lembram que essa expansão da esquistossomose em Pernambuco, por vezes, é 

conferida simplesmente à migração de pessoas que estão infectadas para áreas onde não se tem 

relatos, possibilitando à dispersão desses hospedeiros intermediários. No entanto, analisando 

apenas esse foco deixamos de considerar outros condicionantes desse acontecimento migratório, 

ou seja, todos os componentes sociais, econômicos e até mesmo, comportamentais. Esse 
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trabalhador, principalmente, da zona canavieira pernambucana apresenta, há vários anos, 

elevados índices de prevalências para esquistossomose e até outras parasitoses. Lembram ainda, 

que ao longo dos anos, vem agravando a crise social no campo, percebido quando acontece o 

deslocamento de grande parte dos contingentes humanos, desempregados do campo, ocorrido 

pela mecanização da agricultura. O que acarreta a ocupação em periferias das grandes cidades, 

em que não existem condições mínimas de sobrevivência, tampouco saneamento e moradia, 

possibilitando assim, o aparecimento de focos em meios urbanos, alterando o perfil 

epidemiológico dessas doenças que são de transmissão vetorial. 

Freese de Carvalho et al. (1998) mencionam que a esquistossomose não pode apenas ser 

compreendida como um acontecimento biológico individual, mas sim, como fenômeno social e 

biológico, que acomete as populações que estão inseridos em contextos sociais bem específicos. 

Pensando, assim, poderemos entender que essa avaliação deve considerar essa endemia em um 

contexto mais expandido, analisando as diversas dimensões (política, econômica e social) que 

estão envolvidas nesse processo e não passando a considerá-la meramente como uma ‘doença 

tropical localizada. 

 

 GIARDÍASE 

 

As doenças parasitárias são frequentes em países em desenvolvimento, dentre estes está o 

Brasil, e que estão em linha de pobreza, Pois, possuem precárias condições de moradia, 

associadas à falta de higiene e saneamento básico inadequado. Constitui-se, assim, um dos sérios 

problemas de Saúde Pública, pela sua associação com o grau de desnutrição das populações, o 

que afeta o desenvolvimento físico, social e psicossomático entre os escolares. 

Figueiredo et al. (2011) mencionam que em virtude da urbanização e da inserção cada vez 

maior da mulher no mercado de trabalho, as creches passaram a ser o segundo lar que as crianças 

frequentam, o que as torna  suscetíveis portadoras de doenças parasitárias. Assim, com o aumento 

da prevalência das enteroparasitoses ocasiona o desenvolvimento dessas patogenias que 

normalmente são esquecidas, tendo em vista que os sintomas clínicos são inespecíficos ou podem 

ser confundidos com de outras doenças, o que possibilita que os indivíduos acometidos por tais 

patologias fiquem por longos anos parasitados, de forma silenciosa e inaparente. Os danos, 
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principalmente, às crianças, estão associados desde a influência sobre o estado nutricional, 

passando ao seu crescimento, elevando o prejuízo se traduz no seu baixo índice escolar.  

Os mesmos autores lembram que essas infecções acontecem, normalmente, quando são 

ingeridos alimentos crus (mal lavados) contaminados por ovos ou quando as crianças colocam os 

dedos ou brinquedos sujos de terra em suas bocas. Assim, a população mais acometida é 

constituída por crianças de faixa etária menor.  

Biscegli et al. (2009) lembram que as enteroparasitoses são consideradas um fator 

importante na etiologia das anemias carenciais e da desnutrição proteico-calórica, tendo em vista 

que para um estado nutricional adequado este depende da ingestão dos alimentos e da sua 

utilização biológica eficiente, que tenderá ao não funcionamento adequado devido a infestação 

por enteroparasitas. Alguns profissionais da área de saúde consideram as enteroparasitoses como 

“problemas menores" diante das doenças que acometem a população assistida. Assim, esses 

profissionais acabam por demonstrar pouco interesse, o que favorece a inexistência de dados 

disponíveis sobre morbimortalidade decorrentes das parasitoses intestinais, o que acabam por não 

serem notificadas ou subnotificadas pelos serviços de saúde.  

Carvalho-Costa  et al. (2007) mencionam ainda que dentre as compliaçãoes causadas pelas 

parasitoses intestinais podem comprometer desdes ao desenvolvimento individual completo, 

perpassando a complicações que afetam a função cognitiva e até mesmo o desempenho escolar 

das crianças. As complicações agudas podem ainda ocorrer, muitas vezes de forma graves e 

potencialmente fatais, dentre essas estão: a obstrução intestinal, anemia grave e prolapso retal, 

proporcionada pelos altos níveis de exposição aos enteroparasitas sendo observadas na ausência 

de condições adequadas de saneamento básico e o destino correto das eliminações fisiológicas. 

Para que aconteça o desenvolvimento adequado do país ou até mesmo de uma comunidade 

municipal é necessário, que aconteça a junção de conhecimentos de todas as áreas quer sejam 

educacional, social, econômica, cultural e ambiental, juntamente com a saúde sanitária, para que 

assim as doenças que podem ser controladas via educação possam não acometer a população 

assistida minimizando os seus agravos e suas complicações. 
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3.2.4 DOENÇAS QUE SÃO TRANSMITIDAS POR VETORES QUE SE ENCONTRAM 

EM SEU HABITAT AQUÁTICO 

 

A urbanização aliada à agressão ambiental traz consigo consequências severas ao ser 

humano, no entanto, ainda existem poucas pessoas que se preocupam com todas essas agressões e 

se permitem educar o próximo no intuito de minimizar esses efeitos. Assim, ao agredir o meio 

ambiente entrando em seu habitat de forma desordenada surgem os agravos a saúde e as 

contaminações, bem como doenças que são vistas por serem características de países em 

desenvolvimento.   

 

 DENGUE 

 

Ao longo dos últimos anos o que se tem visto é aumento do número dos casos de Dengue, 

não apenas na sua forma clássica, mas também em manifestações mais graves (Febre 

Hemorrágica de Dengue). Por ser uma DVH, (que necessita da água para sua reprodução) os 

especialistas tendem mencionar a dengue como uma das doenças que mais acometem a 

população brasileira, sendo um grave problema de saúde pública, que atinge a população em 

qualquer idade, pode ser em qualquer estado e é independente de classe social.  

Paulino da Costa e Natal (1998) mencionavam que ao acontecer desordenadamente o 

crescimento urbano propiciaria uma grande fonte de pessoas que estariam suscetíveis e infectados 

concentrados em áreas muito restritas. Assim, este fato, aliado às condições precárias, e por vezes 

inexistentes, de saneamento básico, moradia inadequada e até mesmo fatores culturais e 

educacionais proporcionariam condições ecológicas adequadas à transmissão dos vírus da 

dengue, pelo mosquito Aedes aegypti, seu principal vetor, este se adaptou impecavelmente a esse 

ambiente urbano propício ao seu desenvolvimento e procriação. 

A forma de transmissão da dengue acontece a partir do mosquito do gênero Aedes, sendo o 

Aedes aegypti seu principal vetor. Segundo Braga e Valle (2007) o mosquito do Aedes aegypti é 

encontrado, principalmente, no meio urbano, que propiciariam seu desenvolvimento através do 

elevado número de pequenas coleções temporárias que favoreceriam a colonização em depósitos 

de armazenamento de água.  
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Devido ao descarte inadequado de objetos que podem propiciar ao aumento da dengue 

percebe-se que sua incidência tem aumentado nas últimas décadas. Assim, ainda segundo os 

mesmos autores, a doença acomete mais 2,5 bilhões de pessoas e ocorre em mais de 100 países, a 

população residente nas áreas urbanas, periurbanas e rurais dos trópicos e subtrópicos. Pode-se 

afirmar que a dengue é considerada endêmica na África, nas Américas, no Leste do 

Mediterrâneo, no Sudeste Asiático e no Oeste do Pacífico. 

Vários autores são unânimes em afirmar para que aconteça o controle da dengue necessita-

se de maiores investimentos em metodologias mais adequadas, com o intuito de sensibilizar a 

população sobre a importância de mudanças de comportamento que favoreçam ao controle do 

vetor. Quanto ao manejo ambiental devem-se ampliar as medidas de orientação das ações de 

controle racional de vetores, para, assim, minimizar a utilização de inseticidas e, dessa forma, 

garantir maior sustentabilidade às ações. 

Para o MS no Manual da Vigilância em Saúde (BRASIL, 2008) que trata das zoonoses 

como Dengue, Esquistossomose, Hanseníase, Malária, Tracoma e Tuberculose refere que quanto 

ao ciclo de vida, o Aedes passa por quatro fases, a saber: ovo, larva, pupa e adulto. Quando 

adulto, o mosquito pode viver, em média, de 30 a 35 dias, e sua fêmea pode colocar ovos de 4 a 6 

vezes durante sua vida, consequentemente, pode colocar por vez, por volta de 100 ovos, em 

locais onde possua água limpa e parada. Quanto a esse ovo do Aedes aegypti pode chegar a 

sobreviver por até 450 dias (quase 1 ano e 2 meses), esse momento muitas pessoas imaginam que 

ao retirar apenas a água leva a morte do ovo, o que é visto ser ledo engano, pois esse ovo 

sobrevive mesmo que o local em que ficou depositado fique seco. Dessa forma, ao colocar água 

novamente no recipiente, da chuva ou de plantas, esse ovo volta a ficar ativo, o que pode levar 

dar continuidade a sua evolução, transformando-se em larva, em seguida pupa chegando a fase 

adulta depois de, aproximadamente, dois ou três dias. Dessa forma, quando não localiza 

recipientes adequados (criadouros), a fêmea do Aedes aegypti, em casos extraordinários, pode 

procurar outros locais e voar a grandes distâncias em até encontrar outros locais para colocar seus 

ovos.  

Vasconcelos et al. (1998) lembram que na década de 1990 houve em Fortaleza uma das 

maiores epidemias de dengue,  de proporções citada no Norte-Nordeste do Brasil. Tendo casos 

distribuídos em todos os distritos sanitários e encontrados  em quase todos os bairros da grande 

Fortaleza. Analisando os fatores atrelados à transmissão de dengue, no caso em Fortaleza, 
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prevaleceram à disseminação dos casos, pelos seguintes fatores: encontrava-se elevado o índice 

pluviométrico, elevadas taxas de densidade populacional do vetor, houve a introdução de um 

novo sorotipo, neste caso Dengue, Tipo-2, existência de acúmulo de resíduos sólidos (lixo), tanto 

nos quintais das residências, quanto nas ruas, especialmente nas áreas onde não existia infra-

estrutura sanitária, bem como se encontravam elevados os números de fêmeas de Aedes aegypti 

que estavam infectadas. 

Segundo o Ministério da Saúde em seu Manual sobre Dengue (BRASIL, 2011a) de acordo 

com a apresentação clássica, a febre pode ser a primeira manifestação e, geralmente alta (39ºC a 

40ºC), o seu início acontece de forma abrupta, associada à cefaleia, adinamia, mialgias, artralgias, 

dor retro-orbitaria. Outro aspecto relevante é o exantema clássico, que pode estar presente em 

50% dos casos, e predominantemente do tipo maculo-papular, atingindo face, tronco e membros, 

incluindo-se nesse momento as plantas de pés e mãos, o prurido pode estar ou não presente, no 

momento que desaparece a febre. 

Ainda segundo o mesmo Manual entre o terceiro e o sétimo dia do início da doença, 

quando ocorre a cessação da febre, pode surgir alguns sinais e sintomas como: vômitos 

frequentes, dor abdominal intensa e contínua, hepatomegalia dolorosa, desconforto respiratório, 

sonolência ou irritabilidade excessiva, hipotermia, sangramento de mucosas, diminuição da 

sudorese e derrames cavitários (pleural, pericárdico, ascite). Os sinais de alarme devem ser 

pesquisados, bem como os pacientes devem sempre ser orientados a procurar a devida assistência 

médica na ocorrência deles. Para que ocorra a melhora do paciente com dengue os sinais e 

sintomas não podem ser ignorados, devendo ser reconhecidos precocemente.  

 

 MALÁRIA 

 

A malária é considerada um grave problema de saúde pública, uma doença infecciosa, 

sendo transmitida pelo parasito do gênero Plasmodium. A Malária é uma doença infecciosa de 

veiculação hídrica, pois, seu hospedeiro necessita da água para realizar sua reprodução, sendo 

considerada como uma doença endêmica para a região Norte do Brasil como Amazônia, Acre, 

Amapá, Tocantins, Roraima, Rondônia e Pará.   

De acordo com Tobón-Castaño et al. (2011); Jarude, Trindade e Tavares-Neto (2003); 

Pinto,Ventura e Souza (2001) no mundo, por ano, surgem cerca de 250 milhões de novos casos 
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de malária. Lembram, ainda, que segundo os dados fornecidos pela Organização Pan-Americana 

de Saúde (OPAS) / Organização Mundial de Saúde (OMS) as cinco doenças prevalentes na 

infância que causam maior número de mortalidade infantil, sete de cada dez mortes infantis, 

desde 1990 estão as: infecções respiratórias agudas, desnutrição, diarreia, sarampo e malária. 

Assim, nessas regiões consideradas endêmicas, pode se perceber que é frequente a associação da 

malária a algumas complicações gestacionais como prematuridade, o retardo no crescimento 

intrauterino, Baixo Peso ao Nascer e mortalidade infantil. 

Haghdoost, Alexander e Smith (2007) corroboram com os demais autores quando 

mencionam que a malária durante a gravidez é um fator de risco para baixo peso ao nascer e 

diminui a própria sobrevivência do bebê, principalmente, durante o primeiro mês de vida. No 

entanto, ele acrescenta que a imunidade materna adquirida através da infecção da malária durante 

a gravidez pode ser um importante fator protetor para as crianças contra a infecção da malária.  

Costa Alecrim et al. (2003) mencionam que nas áreas em que a Malária encontra-se com 

alta endemicidade a população infantil está no grupo de risco com maiores índices de 

mortalidade, tendo uma evidência de mais de um milhão de óbitos a cada ano. Fazendo um 

paralelo com as crianças africanas, a malária é a considerada a principal causa de 

morbimortalidade, dentre as formas graves, a malária cerebral chega a 40% dos óbitos. As 

crianças que sobrevivem a Malária cerebral podem, ainda, apresentar sequelas neurológicas 

dentre elas a hemiplegia, a cegueira ou ataxia. 

Segundo o Guia Prático de controle da Malária do Ministério da Saúde (BRASIL, 2010b) 

as espécies que são mais comuns à malária humana são: Plasmodium falciparum, P. vivax P. 

malariae e P. ovale. Em que sua transmissão natural acontece a partir da picada de fêmeas que 

estão infectadas do mosquito do gênero Anopheles, sendo mais importante a espécie Anopheles 

darlingi. Para que aconteça a procriação do mosquito devem existir coleções de água limpa, que 

estejam quentes, em áreas sombreadas que tenham baixo fluxo, sendo encontradas com muita 

frequência na Amazônia brasileira.  

Assim, ainda segundo o mesmo Manual, a infecção tem início quando os parasitos 

(esporozoítos) são inoculados na pele a partir da picada do vetor, os quais irão invadir as células 

do fígado, os hepatócitos. 

Em um estudo realizado por Müller et al.  (2006) em que se propuseram a estudar a relação 

da utilização de mosquiteiros tratados com inseticidas no intuito de prevenção contra a malária 
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revelou que têm demonstrado ser eficazes na redução da morbimortalidade em crianças em várias 

áreas endêmicas de malária. Contudo, nos últimos anos, vários estudiosos demonstraram 

preocupação sobre as conseqüências, em longo prazo. Pois, devido à utilização dessas barreiras 

as crianças deixariam de serem picadas por mosquitos, favorecendo com que afetassem a 

aquisição de imunidade natural à malária.  

Esses mesmos autores mencionam que o padrão de morbimortalidade da malária é elevado, 

e que a taxa de anemia grave e malária cerebral, dependem muito da intensidade de transmissão. 

Dessa forma, uma possível explicação para esse acontecimento estaria relacionada com a idade 

em que se adquire imunidade funcional, que pode fundir-se com o período de imunidade 

passivamente transferidos, bem como a proteção fisiológica nos primeiros meses de vida. 

Breman et al.  (2011) menciona que as iniciativas para que aconteçam a erradicação tanto 

nacional, regional ou global de uma doença tão grave, está relacionada a esforços complexos que 

vão desde investimentos financeiros elevados, como melhoria nos serviços de saúde, e 

crontatação de pessoas com a devida qualificação para tratar doenças como a Malária até mesmo 

investimentos na infra-estrutura dos serviços de saúde, o que requerem décadas de compromisso.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO  

 

Foi realizada uma pesquisa do tipo documental, com abordagem quantitativa, das 

DVH que mais acometem crianças. A pesquisa se caracteriza como do tipo documental por 

possibilitar ao pesquisador realizar um estudo retrospectivo no intuito de apoiar a investigação 

partindo de informações em documentos e registros de eventos que já ocorreram, de forma 

sistematizada para alcance de dados autênticos num período, local e em uma determinada 

amostra.  

Quanto ao caráter quantitativo se entende que menciona quanto ao tipo de pesquisa que 

demanda a análise de dados objetivos que sejam passíveis de quantificação e que implica uma 

previsão de mensuração das variáveis preestabelecidas, almejando averiguar e explicar sua 

influência sobre outras variáreis, partindo de uma análise de frequência de certas incidências, 

bem como de correlações estatísticas que demonstrem o processo de causalidade entre essas 

variáveis. 

Lakatos e Marconi (p. 176, 2006) mencionam que a pesquisa do tipo documental, pode ser 

entendida como: 

A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. Estas 

podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou depois. 

(LAKATOS; MARCONI, 2006, p. 176) 

 

Andrade (2009) explica que as fontes primárias são constituídas por obras ou textos ainda 

originais, e que este material não foi trabalhado, sendo tema de algum assunto. Essas fontes 

primárias, pelo seu grande valor, originam outras obras, que proporcionarão a ampliação da 

literatura sobre algum determinado assunto. Dentre essas fontes primárias, podem-se destacar 

também os documentos que estão em arquivos públicos e até parlamentares, dados estatísticos, 

entre outros.  Assim, essas fontes primárias por aliarem as obras que ainda não foram analisadas 

constituem os elementos das pesquisas que são documentais. Já as fontes secundárias são 

constituídas partindo da literatura que já foi analisada pelas fontes primárias, ou seja, são obras 

que explanam e analisam essas fontes primárias.  
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Gil (2009) refere à diferença entre pesquisa documental a pesquisa bibliográfica: 

A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa 

bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre 

determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem, 

ainda, tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetivos da pesquisa. (GIL, 2009, p.45) 

 

Ainda, segundo, Gil (2009), existe vantagens quando se avalia a pesquisa documental, 

primeiramente, os documentos utilizados compõem uma rica e estável fonte para coleta de dados. 

Principalmente analisando sob a ótica de uma pesquisa de natureza histórica, os documentos 

subsistem ao longo do tempo. Outra vantagem da pesquisa do tipo documental consiste em suas 

despesas. Pois, para realizar a análise desses documentos, necessita da competência do 

pesquisador e do seu tempo, o custo dessa pesquisa torna-se baixo, quando comparado com o de 

outras pesquisas. Mais uma vantagem da pesquisa documental é de não exigir contato com direto 

os sujeitos de uma pesquisa.  

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada no município de Crato – CE, onde os dados utilizados foram 

obtidos na Secretaria de Saúde, cidade situada na região do Cariri, sul do estado, a uma distância 

de 560 km da capital Fortaleza, possuindo uma área de 1.158 km², sendo constituído por 10 

distritos: Crato (sede), Baixio das Palmeiras, Belmonte, Campo Alegre, Dom Quintino, Monte 

Alverne, Bela Vista, Ponta Serra, Santa Fé e Santa Rosa. Os bairros da zona urbana que 

compõem a sede Crato são: Alto da Penha, Amália Pinheiro, Centro, Gisélia Pinheiro, Mirandão, 

Misericórdia, Muriti, Mutirão, Ossian Araripe, Palmeiral,  Parque Granjeiro,  Parque São José, 

Pimenta,  Pinto Madeira,  Recreio, Santa Luzia, São Miguel, Seminário, Vila Alta, Vila Lobo e 

Zacarias Gonçalves. A Figura 2 mostra a localização do município do Crato e a Região 

Metropolitana do Cariri- RMC. 
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Figura 2: Localização geográfica do município do Crato, Ceará. 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Instituto de Pesquisa e Estratégia 

Econômica do Ceará (IPECE). 
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 A Figura 3 ilustra a localização geográfica dos 10 distritos do município do Crato-CE. 

Não foi possível dispor de uma imagem com a localização dos bairros que compõem a sede do 

município.  

Figura 3: Localização geográfica dos Distritos do município do Crato, Ceará. 

 

Fonte: Crato. Org. 

 

O município do Crato-CE possui 33 equipes de Estratégias de Saúde da Família (ESF’s), 

que atendem a zona urbana e rural, e possui 01 Unidade de Vigilância em Saúde cadastrados no 

DATASUS (2012). São 116 profissionais da saúde, divididos entre Médicos, Enfermeiros, 

Odontólogos, Técnicos de Enfermagem, envolvidos no atendimento direto ao usuário que procura 

a ESF de segunda a sexta-feira. 

O município implantou o sistema de VIGIÁGUA (Portal da Saúde-2012), onde são 

realizadas e implementadas ações voltadas à Vigilância em Saúde Ambiental, e que também se 

destina a analisar a qualidade da água que é utilizada no abastecimento da população. Assim, o 
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abastecimento de água é realizado de forma segura e com qualidade que possibilita proteção 

contra doenças, principalmente aquelas evitáveis, e que tendem a minimizar o adoecimento da 

população.  

Segundo os historiadores do município do Crato, a região sempre foi vista de forma 

diferenciada, devido ao seu grande potencial hídrico, possibilitando que os colonizadores 

pudessem se instalar nas proximidades dos rios e desbravar a região (IBGE, 2012). 

Atualmente, possui uma população de 121.428 habitantes, em que o total da população 

infantil, na faixa etária de 00 a 04 anos, perpassa os 11 mil habitantes (IBGE, 2010). Tendo em 

vista a imaturidade imunológica característica das crianças, esse grupo torna-se mais vulnerável 

as infecções, principalmente as de veiculação hídrica, favorecendo ao aumento considerável da 

morbimortalidade infantil.  

Com relação aos Índices de Desenvolvimento Oliveira e Loureiro (2010) mencionam que, 

segundo os dados obtidos no ano de 2008, o município do Crato-CE encontrava-se em 7º lugar 

com relação Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM), em 6º lugar com relação ao Índice de 

Desenvolvimento Social de Resultado (IDS-R) e na 24ª posição quando avaliado o Índice de 

Desenvolvimento Social de Oferta (IDS-O). Conforme ilustra a Tabela 1 a posição do município 

do Crato-CE, com relação aos Índices de Desenvolvimento. 

Ao avaliar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), só consta na pesquisa os dados 

realizados no ano 2000. Assim, de acordo com esta pesquisa o município do Crato ocupava a 5ª 

posição. 

Tabela 1: Posição do município do Crato-CE, com relação ao Índice de Desenvolvimento. 

Índices Valores 
Posição no 

Ranking 

Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) – 2008 50,48 7º 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) – 2000 0,716 5º 

Índice de Desenvolvimento Social de Oferta (IDS-O) – 2008 0,441 24º 

Índice de Desenvolvimento Social de Resultado (IDS-R) – 2008 0,545 6º 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE) - 2010. 

Nessa mesma pesquisa, o IPECE mostra que o IDM é composto por 30 indicadores 

subdivididos em quatro grupos: fisiográficos, fundiários e agrícolas; demográficos e econômicos; 

de infraestrutura de apoio; e sociais. Já o IDH foi construído originalmente para medir o nível de 

desenvolvimento humano dos países partindo de indicadores de educação (alfabetização e taxa de 

matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) e renda (PIB per capita). Assim, o IDH-
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Municipal vai considerar dois indicadores voltados para a dimensão da educação que são: taxa de 

alfabetização de pessoas acima de 15 anos de idade e a taxa bruta de frequência à escola. 

Com relação ao IDS-O e IDS-R como a averiguação dos níveis de desenvolvimento social 

tanto do Estado quanto de seus municípios. Pois, torna-se relevante identificar e qualificar quais 

são as áreas da população que estão mais vulneráveis e carentes de acesso aos serviços básicos 

(Educação; Saúde; Condições de moradia; e Emprego e renda).  

De acordo com esse estudo, no ano de 2010, verificou-se que o município do Crato com 

relação à população Extremamente Pobre, caracterizada pelo rendimento domiciliar per capita 

mensal de até R$ 70,00, 11,05% da população possuía uma renda de até R$70,00. Dessas, 8,02% 

residia na zona urbana da cidade enquanto que 25,93% residiam na zona rural. Conforme ilustra a 

Tabela 2 a posição do município do Crato-CE, com relação à População Extremamente Pobre: 

(Com rendimento domiciliar per capita mensal de até R$ 70,00), no ano de 2010. 

Tabela 2: Posição do município do Crato-CE com relação à População Extremamente Pobre: 

(Com rendimento domiciliar per capita mensal de até R$ 70,00) – 2010. 

 

Discriminação 

População Extremamente Pobre  

Município % Estado % 

Total 13.412 11,05 1.502.924 17,78 

Urbana 8.093 8,02 726.270 11,44 

Rural 5.319 25,93 776.654 36,88 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)- 2010. 

No mesmo estudo foi possível evidenciar a posição do município do Crato- CE com relação 

ao Produto Interno Bruto (PIB), no ano de 2008. De acordo com a Tabela 3, verifica-se que 

2,98% do seu PIB são provenientes da agropecuária, 18,45% da produção industrial e 78,57% de 

Serviços (encontrados no comércio, transporte, entretenimento, entre outros). 

Tabela 3: Posição do município do Crato-CE com relação ao Produto Interno Bruto – 2008. 

Discriminação Município Estado 

PIB a preços de mercado (R$ mil) 644.522 60.098.877 

PIB per capita (R$ 1,00) 5.569 7.112 

PIB por setor (%) 

Agropecuária 2,98 7,06 

Indústria 18,45 23,61 

Serviços 78,57 69,33 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE)-2008. 
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4.3 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS  

 

 No mês de Março de 2012 foi realizada uma visita a Secretaria de Saúde municipal para 

solicitação da autorização para realização da pesquisa. Sendo autorizados e disponibilizados os 

contatos dos responsáveis pela Vigilância Epidemiológica e VIGIÁGUA. Os dados provenientes 

do VIGIÁGUA não foram considerados nessa pesquisa, devido à avaliação da qualidade da água 

nos locais estudados não terem sido realizadas, concomitante aos casos apresentados. Constando 

apenas de análises mensais em bairros aleatórios, o que não permite identificar se um surto de 

DVH num determinado bairro está diretamente relacionada à qualidade da água que abastece a 

população ou está relacionada ao seu manejo e conservação.  

Após esse contato foram realizadas visitas, para coleta dos dados referentes aos anos de 

2010 e 2011, existentes na Vigilância Epidemiológica. Tomou-se como base esse período tendo 

em vista que são anos em que as ações governamentais estão se consolidando ou iniciando. 

Houve dificuldade para coletar alguns dados devido ao material disponível, como fichas de 

Notificação da Semana Epidemiológica, não serem enviadas com os quantitativos de pessoas 

acometidas por gastroenterites pelas ESF’s, sendo caracterizadas como Doenças Subnotificadas, 

mesmo estando implantado a Monitorização de Doenças Diarréicas Agudas (MDDA). Além de 

avaliar semanalmente, o que totalizou 52 semanas no ano de 2010 e 50 semanas no ano de 2011, 

essas fichas, em sua maioria, principalmente nos períodos de transmissão de agravos não estavam 

adequadamente preenchidas pelos ESF’s. No que tange as demais doenças por serem de 

Notificação Compulsória e terem de ser cadastradas no site do MS foram analisadas e 

cadastrados para análise.   

A vigilância epidemiológica atua com a finalidade de fornecer subsídios para execução de 

ações de controle de doenças e agravos. Com isso, necessita de informações que sejam 

atualizadas sobre as principais ocorrências de surtos e agravos a saúde da população, para realizar 

esse controle existe a notificação de doenças que são realizados pelos profissionais de saúde.  

Segundo a Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011(BRASIL, 2011c) considera-se doença 

de Notificação Compulsória, aquelas doenças, agravos e eventos de importância para a saúde 

pública de abrangência nacional em toda a rede de saúde, pública e privada. Dentre as patologias 

que estão na Lista de Doenças de Notificação Compulsória estão: Cólera; Dengue; 

Esquistossomose; Febre Amarela e Hepatites Virais. Para considerar uma doença como sendo de 
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notificação compulsória esta deverá ser observada aos seguintes critérios como: magnitude, 

potencial de disseminação, transcendência, vulnerabilidade, disponibilidade de medidas de 

controle, sendo a lista periodicamente revisada.  

Costa et al. (2005) mencionam que MDDA deve ser priorizada na Vigilância 

Epidemiológica de um município com o intuito de inserir dados novos. Sua principal função 

consiste em trabalhar com dados primários fornecidos diretamente pelas unidades 

inframunicipais, que seriam as ESF’s, e que estas fornecem importantes indicadores de ação para 

a prevenção contra doenças diarreicas, por intermédio da integração com o setor saneamento com 

ações locais básicas. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de março e junho de 2012. Inicialmente a 

pesquisadora compareceu a Vigilância Epidemiológica e solicitou o acesso as Fichas de 

Notificação – (Dengue, Febre Hemorrágica do Dengue e HAV) e de Agravos (MDDA) que 

foram analisadas, e cadastradas em uma planilha eletrônica do Excell 2010 para análise 

estatística. Selecionaram-se essas patologias por terem grande impacto de ocorrência no 

município do Crato-CE, as demais patologias não ocorrem por não ser região endêmica para 

muitas delas. Posteriormente foi solicitado o quantitativo de Crianças, por bairro (zona rural e 

urbana), atendidas pelas ESFs. Os dados, dessa segunda fixa, continham desde o número 

populacional, se existe acesso à água tratada ou é de forma alternativa, acesso à coleta pública de 

resíduos sólidos, acesso ao saneamento, entre outros dados, em cada bairro até mesmo o perfil 

sociodemográfica. Não foram realizadas visitas aos bairros (zona rural e urbana), todos os bairros 

foram avaliados de acordo com o perfil sociodemográfico fornecido pela Secretaria de Saúde. 

Outro dado que ocasionou dificuldade em ser analisado foi a Dengue, pois as fichas de 

notificação referentes ao ano de 2010 não estavam mais arquivadas. Contudo, após 

questionamento da pesquisadora, percebeu-se que através do site do MS poderia ser obtida uma 

análise de total de casos ocorridos e até mesmo o local de ocorrência, endereço, idade, qual forma 

de dengue foi acometida, se clássica ou Febre Hemorrágica de Dengue (FHD).  

Após essa etapa foi realizada a análise estatística e o perfil sociodemográfico de cada 

bairro, possibilitando um mapeamento das localidades ocorrência das DVH.  
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4.4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

Os resultados estão apresentados de maneira quantitativa descritiva das informações 

encontradas e por meio de tabelas e gráficos de frequência. A análise e discussão dos dados 

obtidos estão embasadas de acordo com a literatura pertinente à temática e a legislação em vigor 

que trata da questão da qualidade de água para consumo humano.  

 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA PESQUISA 

 

Durante todas as etapas de coleta de dados foram obedecidos os aspectos éticos e legais, 

dando seguimento ao que rege a Resolução nº. 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho 

Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde, que regulamenta as pesquisas envolvendo seres 

humanos. Essa resolução incorpora os quatro princípios da bioética: a autonomia, a não 

maleficência, beneficência e justiça (BRASIL, 1996). 

Dessa forma, no tange ao princípio da autonomia, primeiramente foi requerida autorização 

à Secretaria de Saúde do Município do Crato, para realização da pesquisa (APÊNDICE B). Em 

seguida, foram contatados os profissionais das instituições envolvidas para ter acesso aos 

documentos necessários, dando acesso à autorização da Secretária de Saúde e até mesmo ao 

projeto de pesquisa. 

Em continuidade aos princípios éticos, o projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (UFC), através do Sistema Plataforma 

Brasil, com o número CAE 01967213.0.0000.5054. Faz-se necessário mencionar que o 

anonimato, dos prontuários e fichas, foi assegurado, pois continham dados que poderiam 

identificar qualquer usuário e até mesmo profissionais envolvidos na assistência, com o intuito de 

preservar-lhes de possíveis constrangimentos associados ao tema em questão. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados que compõem o resultado da pesquisa serão apresentados através de tabelas e 

gráficos com o intuito de organizar e caracterizar as regiões estudadas. Dessa forma, foram 

divididos em quatro análises de apresentação:  

Análise do perfil sociodemográfico, caracterizando a população estudada;  

Perfil populacional por zona rural e urbana;  

Número de casos de DVH para cada ano por Bairro.  

 

 

5.1 ANÁLISE DO PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO, CARACTERIZANDO A 

POPULAÇÃO ESTUDADA 

 

No ano de 2010, foram cadastradas na Secretaria de Saúde, através das ESF’s, um total de 

112.097 pessoas das quais 7.9440 pessoas residiam na zona urbana. Já no ano de 2011 esse 

número passou para 120.880 pessoas, desse total, 85.039 residiam na zona urbana 35.841 na zona 

rural. Como demonstra a Tabela 4, representa o total da população do município do Crato-CE, 

nas zonas urbana e rural. 

 

Tabela 4: Total da população do município do Crato-CE, nas zonas urbana e rural. 

 Ano 2010 Ano 2011 

Zona Urbana 79.440 85.039 

Zona Rural 32.657 35.841 

Fonte: Autor. 

 

Analisando a quantidade de famílias cadastradas pelas ESF’s, no ano de 2010, foram 

cadastradas 8.879 famílias na zona rural e 21.588 famílias residentes na zona urbana perfazendo 

um total de 30.467 famílias. No ano de 2011 esse número passou para 9.636 famílias cadastradas 

na zona rural e 23.130 famílias na zona urbana. O que denota um crescimento no atendimento 

primário de saúde, conforme a Tabela 5. 

 

 

Tabela 5: Número de famílias cadastradas pelas Estratégias Saúde da Família nos anos de 2010 e 

2011, no município de Crato-CE. 
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 Ano 2010 Ano 2011 

Zona Rural 8.879 9.639 

Zona Urbana 21.588 23.130 

Total 30.467 32.769 

Fonte: Autor. 

 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2010), a Atenção Primária à 

Saúde (APS) é vista como uma estratégia para organizar os Sistemas de Saúde. Dessa forma, 

torna-se como uma ferramenta que possibilita o "acesso universal aos serviços", bem como é a 

"atenção integral e integrada ao longo do tempo". Essa estratégia de atenção à saúde permite 

melhorar tanto a acessibilidade dos usuários ao sistema de saúde, quanto reduzindo a 

fragmentação do cuidado assistencial, melhora a eficiência da atenção em saúde e sua assistência. 

O que possibilita uma redução de custos em saúde, respondendo as necessidades e expectativas 

diretas dos seus usuários. 

Castro et al. (2012) corroboram quando menciona que nos estudos nacionais realizados 

acerca da assistência da ESFs obteve um o impacto positivo da sua assistência sobre o sistema de 

saúde brasileiro. Demonstrando, assim, que existe evidência sobre a redução da mortalidade 

infantil com a maior cobertura da ESF e maior promoção da equidade. 

Shimizu e Carvalho Junior (2012) lembram que a ESF é considerada a principal estratégia 

para o reordenamento da Atenção Primária em Saúde, o que atualmente é denominada de 

Atenção Básica (AB). Sua proposta consiste em ultrapassar o modelo anterior de atenção, 

baseado na biomedicina, que tem como objeto do trabalho, em saúde, apenas o corpo. Busca-se, 

assim, por um novo modelo de atenção que seja integral à saúde, em que seu objeto de 

intervenção seja mediado pela família, pela comunidade, e que resulte em ações para a própria 

comunidade atendida. 

A partir do total da população foi possível evidenciar o quantitativo de crianças que fazem 

parte da área de cobertura das ESFs de acordo com a zona de residência, ficando assim 

distribuídas: Na zona rural, no ano de 2010, na faixa etária de 0 a 1 e de 1 a 4 anos foram 

cadastradas 290 e 1.806 crianças respectivamente. Na zona urbana forma cadastradas 477 e 4.335 

crianças, perfazendo um total de 6.908 crianças. No ano de 2011, foram evidenciadas na zona 

rural, no intervalo de 0 a 1 e 1 a 4 anos, respectivamente 60 e 1.952 crianças e na zona urbana 89 
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e 4.230 perfazendo um total de 6.331 crianças.  A Tabela 6 representa o quantitativo de crianças, 

nos ano de 2010 e 2011, de acordo com a zona de moradia. 

 

Tabela 6: Quantitativo de crianças atendidas pelas ESF’s, por faixa etária, nos anos de 2010 e 

2011, de acordo com a zona de moradia, no município de Crato-CE. 

 Ano 2010 Ano 2011 

0 a 1 ano 1 a 4 anos 0 a 1 ano 1 a 4 anos 

Zona Rural 290 1.806 60 1.952 

Zona Urbana 477 4.335 89 4.230 

Total 6.908 6.331 

Fonte: Autor. 

 

Cosvoski Alexandre et al. (2012) lembram que o cuidado à saúde da criança na AB tem 

dentre suas ações voltadas para a redução da mortalidade infantil, principalmente em países em 

desenvolvimento, deve-se a isso aos índices elevados. Percebe-se que na faixa etária que vai de 

zero a cinco anos é o período em que ocorre maior desenvolvimento físico, psicológico e 

emocional de toda a sua vida. Dessa forma, as ações desenvolvidas pelos profissionais da AB 

deverão ser voltadas promoção à saúde destes sujeitos, que envolvem o cuidado realizado pelas 

famílias.  

Ainda segundo os mesmo autores a qualidade da atenção à saúde destinada à criança na 

primeira infância influencia diretamente em seu sucesso escolar e no desenvolvimento de sua 

autoestima. Vale salientar que a família sozinha não consegue solucionar todos os problemas de 

saúde das crianças, necessitando de recursos que vão desde a comunidade, das organizações 

sociais e do próprio estado, com o intuito de minimizá-los ou solucioná-los. Dentre estas 

necessidades, estão os serviços de saúde que podem realizar ações integrais de cuidado, 

permitindo a inclusão da família na corresponsabilidade da atenção à saúde da criança e assim 

alcançar um cuidado contínuo. 

De acordo com a ficha, ainda podem ser analisadas o total de pessoas cobertas com plano 

de saúde. Assim, no ano de 2010 na zona rural 1.383 pessoas referiram ser assistidas pelos planos 

de saúde sendo reduzido para 1.378 no ano de 2011. Na zona urbana esse número encontra-se 

mais elevado sendo visto 7.933 pessoas referiu ter acesso ao plano de saúde enquanto que no ano 

de 2011 esse número passou para 7.643 pessoas. Conforme a Tabela 7 que mostra o quantitativo 
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de pessoas assistidas pelos planos de saúde nos anos de 2010 e 2011, de acordo com a zona de 

moradia, no munícipio do Crato-CE. 

 

Tabela 7: Quantitativo de pessoas assistidas pelos planos de saúde nos anos de 2010 e 2011, de 

acordo com a zona de moradia, no munícipio do Crato-CE. 

 Ano 2010 Ano 2011 

Nº Bruto % Nº Bruto % 

Zona Rural 1.383 4,23 1.378 3,84 

Zona Urbana 7.933 9,92 7.643 8,99 

Total 9.316 9.021 

Fonte: Autor. 

 

Observando o crescimento de crianças nas faixas etárias compreendidas de 0 a 4 anos no 

município em estudo pode-se observar que houve uma discreta redução em seu crescimento o que 

possibilita algumas hipóteses que vão desde a própria redução de natalidade percebida em todas 

as regiões do país ou até mesmo a migração das crianças para a faixa etária não contemplada no 

estudo. Assim, percebe-se que no ano de 2010, 6,2% da população do Crato-CE era 

compreendido por crianças de 0 a 4 anos, já no ano de 2011 esse número reduziu para 5,2%. O 

Gráfico 1 ilustra a porcentagem de crianças de 0 a 4 anos em relação a outras faixas etárias no 

município do Crato-CE. 

 

Gráfico 1: Porcentagem de crianças, de 0 a 4 anos, em relação a outras faixas etárias, no 

munícipio do Crato-CE. 

     

Fonte: Autor. 
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Mendes et al. (2012) informam que desde a década de 1970, época em que iniciou as 

maiores discussões sobre as políticas de planejamento familiar, estudos mostram que o 

crescimento populacional de forma acelerada é visto como consequência e não causa do 

subdesenvolvimento. Já nas décadas de 1980 e 1990, o Brasil passou então a ter uma redução 

acelerada da taxa de natalidade em relação às taxas de mortalidade infantil e de fecundidade. No 

ano de 2004 a taxa de fecundidade alcança o nível de reposição da população, 2,1 filhos por 

mulher. Assim, o que se observa é que essas reduções, de maneira especial das taxas de 

fecundidade, de natalidade e mortalidade, favorecem a um menor ingresso de jovens na 

população, o que possibilita ao processo gradativo de transição demográfica. 

Ramos (2008) lembra que a análise da fecundidade em uma determinada população, 

associada com a da mortalidade e migração, irão determinar a própria estrutura da população e o 

seu crescimento. Assim, quando esses três componentes se tornam equilibrados, a população é 

vista como estável. Ao analisar o Brasil partindo do século XX, até a década de 1960, o seu 

crescimento populacional mostrou uma queda brusca nas taxas de fecundidade, o que, 

consequentemente, atualmente atinge níveis comparáveis aos dos países desenvolvidos. Dessa 

forma, essa queda significativa no índice de fecundidade vem acontecendo em todo país, 

inclusive na população pobre, rural, de baixa escolaridade, negra e até mesmo naquela residente 

na Região Nordeste.  

Percebe-se uma redução da população que recebe atendimento pelas ESFs da zona urbana 

em relação à zona rural. Esse crescimento poderia ser maior se fossem contempladas todas as 

crianças residentes nas duas zonas. No entanto, são contempladas apenas as crianças usuárias da 

rede pública de saúde, não estando inseridas as crianças que por ventura tenham plano privado de 

assistência à saúde.  Dessa forma, o Gráfico 2 demonstra o total de crianças atendidas na rede 

básica de saúde nos anos de 2010 e 2011. 
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Gráfico 2: Total de crianças de 0 a 4 anos, atendidos pelas ESF’s nas zona urbana e rural, nos 

anos de 2010 e 2011, no município do Crato-CE. 

 

Fonte: Autor. 

 

Para Campos et al. (2011) menciona que a atenção a saúde da criança, na atenção básica, 

acontece, principalmente, através da puericultura, em que essa consiste pelo acompanhamento 

periódico e sistemático das crianças. Esse acompanhamento visa avaliar o crescimento e 

desenvolvimento infantil, bem como a vacinação, as orientações às mães sobre a prevenção de 

acidentes, o aleitamento materno, higiene individual e ambiental, identificação precoce dos 

agravos a saúde, com vista à intervenção e orientações de acordo com a realidade da família 

assistida. Assim, para que se tenham resultados positivos de atuação necessita-se que toda a 

equipe de atenção volte suas ações para cuidar da criança e da família, possibilitando ampliação 

dessa atenção além da consulta de enfermagem, consulta médica e os grupos educativos.  

A cobertura de saúde promovida pelas ESF’s possibilita verificar que 30% das crianças, 

residentes na zona rural, foram atendidas durante o ano de 2010, enquanto e 70% das crianças 

foram atendidas na zona urbana. O Gráfico 3 mostra a porcentagem de crianças atendidas pelas 

ESF’s residentes nas zonas urbana e rural no ano de 2010. 
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Gráfico 3: Porcentagem de crianças atendidas pelas ESF’s residentes nas zonas urbana e rural no 

ano de 2010, no município de Crato-CE. 

 

Fonte: Autor. 

 

Com relação à porcentagem de crianças de 0 a 4 anos atendidas pelas ESF’s residentes na 

zona rural, no ano de 2010, percebe-se que 14% de crianças têm entre 0 a 1 ano de vida e que 

86% têm de 1 a 4 anos. Analisando a zona urbana, no mesmo período, 10 % das crianças 

atendidas estavam na faixa etária de 0 a 1 ano e 90% compreendiam entre 1 a 4 anos. Conforme 

ilustra o Gráfico 4 a porcentagem de crianças de 0 a 4 anos, atendidas pelas ESFs, nas zonas 

urbana e rural, no ano de 2010, no município de Crato-CE. 

 

Gráfico 4: Porcentagem de crianças, de 0 a 4 anos, atendidas pelas ESFs, nas zonas urbana e 

rural, no ano de 2010, no município de Crato-CE.  

  

Fonte: Autor. 
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Gauterio, Irala e Cezar-Vaz (2012) lembram que esse acompanhamento realizado pelas 

ESF’s visa avaliar o crescimento e o desenvolvimento infantil, que deve ser feito de forma 

regular, possibilitando a detecção precoce de quaisquer alterações. A avaliação do estado 

nutricional, com ênfase a redução da desnutrição nos primeiros anos de vida, é considerada como 

um dos maiores problemas de saúde pública vivenciada pelos países em desenvolvimento. 

Assim, com atenção básica, a puericultura torna-se uma importante ferramenta no 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, o que permite favorecer os 

cuidados voltados para a prevenção, proteção e promoção da saúde. 

As mesmas autoras referem, ainda, que os estudos norteiam uma tendência de redução da 

prevalência da desnutrição infantil no Brasil, o que está associada tanto as melhorias das 

condições sociais, como educativas e até mesmo as econômicas, que vêm ocorrendo nas grandes 

metrópoles. 

O acompanhamento realizado pelas ESF’s no município do Crato-CE pode evidenciar tanto 

as DVH, minimizando seus agravos, quanto o perfil socioeconômico da população atendida, 

caracterizando-o de acordo com o risco de comprometimento da comunidade. 

Analisando a porcentagem das crianças, na faixa etária de 0 a 4 anos, atendidas pelas 

ESF’s, residentes nas zonas rural e urbana no ano de 2011, percebe-se que 32% encontram-se na 

zona rural e 68% encontra-se residindo na zona urbana. Esses resultados podem ser verificados 

no Gráfico 5 com as porcentagens de crianças atendidas pelas ESF’s, residentes nas zonas urbana 

e rural, no ano de 2011, no município de Crato-CE. 

 

Gráfico 5: Porcentagem de crianças atendidas pelas ESF’s, residentes nas zonas urbana e rural no 

ano de 2011, no município de Crato-CE. 

 

Fonte: Autor. 
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Os dados coletados mostram que desses 32% de crianças, da zona rural, 3% estão na faixa 

etária de 0 a 1 ano e que 97% estão na faixa etária de 1 a 4 anos. Já na zona urbana das 68% das 

crianças atendidas 2% estão na faixa etária de 0 a 1 ano e 98% na faixa etária de 1 a 4 anos. De 

acordo com o Gráfico 6 é possível evidenciar a porcentagem de crianças, de 0 a 4 anos, atendidas 

pelas ESF’s nas zonas urbana e rural, no ano de 2011, no município de Crato-CE. 

 

Gráfico 6: Porcentagem de crianças, de 0 a 4 anos, atendidas pelas ESF’s nas zonas urbana e 

rural, no ano de 2011, no município de Crato-CE. 

  

Fonte: Autor. 

 

Quando se faz uma análise comparativa dos anos de 2010 e 2011, com as respectivas zonas 

de residência, percebe-se que houve uma redução de crianças de 0 a 1 ano na zona rural passando 

de 14% para 3%. Essa variação pode ser explicada pela progressão da idade, verificada através do 

aumento na faixa etária de 1 a 4 anos que passou de 86% para 97%.   Comportamento semelhante 

foi observado também na zona urbana que reduziu de 10% para 2% na faixa etária de 0 a 1 ano, e 

aumentou de 90% para 98% a faixa etária de 1 a 4 anos. Outros fatores que podem contribuir para 

essa redução são: a taxa de natalidade que continua sendo reduzida, e a progressão da faixa etária 

dessas crianças para a faixa etária não compreendida na análise do trabalho. 

Vale lembrar que, segundo a Agenda de compromissos para a Saúde integral da Criança e 

redução da mortalidade infantil, elaborada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2005d), as ESF’s 

são consideradas a porta de entrada para o acesso ao sistema de saúde e esta deverá prover ações 

resolutivas, que amparem a saúde da criança de forma integral, favorecendo a redução de agravos 

e comprometimentos a saúde.  

Dessa forma, as ESF’s deverão ter elaborados medidas de controle contra esses agravos a 

saúde e constar mapas de zonas de vulnerabilidades, com o intuito de melhorar os índices de 

saúde e garantir uma assistência voltada para a realidade da comunidade atendida. O que permite 
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que se conheça desde o número de idosos na área de atendida, passando pelas gestantes faltosas e 

fazendo busca ativa, até mesmo, a quantidade de crianças que não estão sendo, adequadamente, 

acompanhadas, pelas equipes de saúde, o que possibilitará ao aumento de agravos. 

Ao analisar o quantitativo de crianças existentes nas duas Zonas de divisão do município, 

percebe-se que outra possibilidade de análise seria dividir as zonas pelos bairros de cobertura das 

ESF’s e seus respectivos distritos de abrangência nos anos de 2010 e 2011. Assim, diante da 

totalidade das crianças poder-se-ia caracterizar os bairros, posteriormente, através do perfil 

socioeconômico.  

Partindo dessa premissa, no ano de 2010, do total de crianças que foram atendidas no 

município, respectivamente nas faixas etárias de 0 a 1 ano e 1 a 4 anos, o bairro Vila Alta 

apresentou o maior quantitativo com 82 e 450 crianças, seguido do distrito de Ponta da Serra com 

64 e 495 crianças, distrito de Santa Fé com 48 e 240 crianças e o bairro Muriti com 46 crianças 

de 0 a 1 ano e 469 de 1 a 4 anos.  

Ao se analisar o ano de 2011, percebe-se que o bairro Vila Alta também apresentou o maior 

quantitativo de crianças com 31 de 0 a 1 ano e 488 crianças de 1 a 4 anos, seguidas do distrito de 

Ponta da Serra com 23 crianças de 0 a 1 ano e 495 de 1 a 4 anos, distrito de Dom Quintino com 

17 crianças de 0 a 1 ano e 223 de 1 a 4 anos, e o bairro Muriti apresentando 15 crianças de 0 a 1 

ano e 531 de 1 a 4 anos. O Gráfico 7 ilustra o quantitativo da população infantil, na faixa etária 

de 0 a 4 anos, nos anos de 2010 e 2011, de acordo com o bairro, no município de Crato-CE. 
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Gráfico 7: Quantitativo da população infantil, na faixa etária de 0 a 4 anos, nos anos de 2010 e 

2011, de acordo com o bairro, no município de Crato-CE. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

Outra forma de analisar a população infantil é utilizando a porcentagem para caracterizar o 

quantitativo de crianças de acordo com a área de residência e atendimento pelas ESF’s. Assim, 

conforme ilustra o Gráfico 8 no ano de 2010, o bairro Alto da Penha apresentou a maior 

porcentagem de crianças compreendidas na faixa etária de 0 a 4 anos, com 8,5%, seguido do 

bairro Pinto Madeira com 8,4%, depois a Batateira com 8,1%, e o Mutirão com 8%. O bairro com 

menor porcentagem de crianças foi o Pimenta com apenas 2%.   

No ano de 2011, o bairro Zacarias Gonçalves apresentou 6,9% da sua população infantil 

compreendida na faixa etária de 0 a 4 anos, passando pelo Alto da Penha com 6,7% da população 
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infantil, depois o distrito de Dom Quintino com 6,5% e novamente a Batateira com 6,4% da 

população de 0 a 4 anos. O bairro Pimenta, no ano de 2011, também apresentou a menor 

porcentagem infantil com 2,5% da população.  

 

Gráfico 8: Porcentagem da população infantil, com faixa etária de 0 a 4 anos, nos anos de 2010 e 

2011, de acordo com o bairro, no município de Crato-CE. 

 

Fonte: Autor. 

 

Em termos absolutos, os dois bairros com maiores números de crianças, de 0 a 1 ano e 1 a 4 

anos em 2010, respectivamente são Vila Alta, na zona urbana,  e o distrito de Ponta da Serra, que 

fica na zona rural. No ano de 2011, os bairros, que estão localizados na zona urbana, com maiores 

números de crianças, nessas duas faixas etárias respectivamente são a Vila Alta e o bairro Muriti.  

Em contrapartida, no bairro Pimenta, zona urbana, foi evidenciado o menor quantitativo de 

crianças, em termos absolutos, nos anos de 2010 e 2011, tanto de 0 a 1 ano quanto de 1 a 4 anos. 

O bairro Parque Grangeiro, zona urbana, apresentou o menor quantitativo de crianças, de 0 a 1 

ano, apenas no ano de 2010. Avaliando o ano de 2011 os bairros Palmeiral, Parque São José, 

Pinto Madeira, Santa Luzia, São Miguel, Vila Lobo e Zacarias Gonçalves, Santa Fé não 

apresentaram crianças compreendidas na faixa etária de 0 a 1 ano. Cabe lembrar que alguns 

bairros apresentam reduzido número absoluto de crianças, apesar da sua extensão em área, dentre 

as possibilidadaes estão a redução da taxa de natalidade e até mesmo a migração do meio rural 
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para o meio urbano, mesmo o bairro sendo populoso não apresentou amostra de população na 

faixa etária estudada, o que possibilita uma diferenciação dos valores em porcentagens e 

absolutos.  Conforme mostra a Tabela 8 que traz a diferença da população infantil por bairros. 

 

Tabela 8: Diferença da população infantil, de 0 a 1 ano e de 1 a 4 anos, dividido pelos bairros e 

distritos, nos anos de 2010 e 2011, no município de Crato-CE. 

Diferença de População por 

Bairro 
2010 2011 

Bairro com menor quantidade 

de crianças de 0 a 1 ano: 

Parque Granjeiro (1) 

Pimenta (1) 

 

Palmeiral (0) 

Pinto Madeira (0) 

Santa Luzia (0) 

São Miguel (0)  

Vila Lobo (0) 

Parque São José (0)  

Zacarias Gonçalves (0)  

Santa Fé (0) 

Bairro com maior quantidade 

de crianças de 0 a 1 ano: 
Vila Alta (82) Vila Alta (31) 

Bairro com menor quantidade 

de crianças de 1 a 4 ano: 
Pimenta (10) Pimenta (22) 

Bairro com maior quantidade 

de crianças de 1 a 4 ano: 
Ponta da Serra (495) Muriti (531) 

Fonte: Autor. 

 

Fonseca et al. (2010) lembram que devido as acentuadas desigualdades socioeconômicas 

vistas no Brasil, somadas ao crescimento desordenado das cidades com a saída da população das 

Zona Rurais para a Urbana, comprometeram a sobrevivência da população, que culminou em 

condições de vida cada vez mais precárias. As grandes cidades tiveram a ocupação de suas áreas 

periféricas, pela migração da população sem planejamento e com condições de saneamento 

deficitárias. Porém, sabe-se que a qualidade de serviços e assistência na Zona Rural não é muito 

diferente da área Urbana, o que por vezes é considerada em piores condições.  

Assim, com o aumento da migração e do crescente aumento populacional surgem 

consequências diretas para camadas de risco de saúde como as crianças. Amaral et al. (2008) 

mencionam ainda, que mortalidade infantil de menores de cinco anos continuam acontecendo em 

larga escala, principalmente em países em desenvolvimento, mesmo lembrando que existe uma 

disponibilidade de tecnologias de saúde mais efetivas. Vale salientar que em todo o mundo, são 
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cinco as causas de doenças responsáveis por mais de 70% dessas mortes, a saber: pneumonia, 

diarréia, desnutrição, sarampo e malária.   

A OPAS (2010) compreende que o conceito de saúde deve ser visto como resultado do 

estilo de vida, com as condições biológicas e acesso aos bens e serviços, que estão diretamente 

relacionados a saúde de uma comunidade, destacando-se os aspectos da promoção e prevenção de 

agravos a própria saúde. Neste sentido, reconhecer os fatores que influenciam diretamente a 

saúde vem evoluindo desde os conhecimentos sobre a importância do saneamento básico, até 

mesmo à prevenção e controle dos riscos biológicos, bem como com a necessidade de estratégias 

que incorporem, além dos riscos, os fatores químicos, psicossociais e físicos presentes na 

habitação e peridomicílio. 

 

5.2 PERFIL POPULACIONAL POR ZONA RURAL E URBANA 

  

5.2.1 PERFIL POPULACIONAL QUANTO AO TIPO DE HABITAÇÃO 

 

Conhecer o perfil populacional permite que tanto os gestores quanto os profissionais 

atuantes na rede básica de saúde tentem promover medidas de educação e conscientização da 

população para reduzir a morbidade por doenças evitáveis como Dengue, Leshmaniose e até 

mesmo a Hepatite A. Para Azeredo et al. (2007) ter o conhecimento das condições do meio do 

contexto de inserção da família culmina influenciando à saúde da população como: saneamento e 

moradia, que são imprescindíveis no estabelecimento de medidas de promoção da qualidade de 

vida da população, das famílias e da própria comunidade. 

Os mesmo autores lembram, ainda, que uma das maneiras de promover saúde é ter o 

conhecimento das condições do meio que podem interferir na saúde da população, como 

saneamento e moradia. Considerando que esses fatores são fundamentais para estabelecer 

medidas de promoção da qualidade de vida do indivíduo, das famílias e da própria comunidade. 

Neste sentido, avaliar o tipo de moradia da população permitirá reconhecer quais fatores estão 

interferindo diretamente na saúde dos moradores. Assim, uma habitação pode ser vista como um 

agente da saúde de seus moradores e relaciona-se diretamente com o território geográfico e social 

onde está inserida. A habitação é vista como um espaço de construção e desenvolvimento da 

saúde da família.  
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Faz-se necessário, o devido, esclarecimento para que se possa compreender como a 

população do município estudado encontra-se distribuída em sua forma de habitação. De acordo 

com os dados fornecidos pela Secretaria de Saúde através do Sistema de Informação de Atenção 

Básica (SIAB), em relação ao material de construção do domicílio, nos anos de 2010 e 2011, em 

média, respectivamente, 88% e 89% da população residiam em casas de Tijolo, conforme ilustra 

a Tabela 9.  

 

Tabela 9: Perfil populacional quanto ao Tipo de Casa, nos anos de 2010 e 2011, no município de 

Crato-CE. 

 Tipo de Casa  

 Taipa/Madeira Tijolo 

ANO (%) Nº de famílias (%) Nº de famílias 

2010 12,2 136 87,8 978 

2011 11,4 135 88,6 1050 

Fonte: Autor. 

 

Em contrapartida, ainda são percebidas as construções de Taipa e/ou Madeira, passando 

esse número em média de 12,2% para 11,4%, sendo as áreas de maiores concentrações os 

distritos do município, como Ponta da Serra, seguido de Vila São Bento e Dom Quintino.  

Observando o distrito de Campo Alegre 49% famílias residiam em casas de Taipa em 2010, 

passando para 43% famílias em 2011. No entanto, observa-se que, no ano de 2010, 51% das 

famílias residiam em domicílios de tijolo, enquanto que no ano de 2011, esse total de famílias 

passou para 57% de famílias. O Grafico 9 que demonstra a porcentagem de domicílios de acordo 

com o tipo de construção (tijolo, taipa/madeira) residentes nas zonas urbana e rural, nos anos de 

2010 e 2011, no município do Crato-CE. 
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Gráfico 9 . Porcentagem de domicílios de construção de Tijolo e Taipa/Madeira, de acordo com 

as zonas urbana e rural, nos anos de 2010 e 2011, no município do Crato-CE. 

 

 

Fonte: Autor. 

 

De acordo com os dados analisados muitas moradias já estão sendo feitas com tijolos, 

sendo substituídas pelas construções inadequadas, o que minimiza o aparecimento das doenças 

respiratórias nas crianças. Azeredo et al. (2007) corroboram com o estudo quando em seu estudo 

em que foram realizadas avaliações das condições habitacionais e de saneamento básico das 

famílias adscritas no PSF de Teixeiras-MG, perceberam que quanto ao material utilizado para a 

2010 

2011 
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construção das residências, a grande maioria da população utilizou o tijolo como construção 

domiciliar, tanto na zona urbana (99,2%) quanto na rural (95,4%). No entanto, perceberam que o 

acabamento como o reboco nas paredes e a própria conservação do domicílio, foi estatisticamente 

maior na zona urbana do que na zona rural do município em estudo. 

 

5.2.2 DESTINO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

A coleta pública de resíduos sólidos encontra-se abrangendo grande parte da população na 

cidade de Crato, principalmente as domiciliadas na Zona Urbana, tanto no ano de 2010 e 2011. 

Nas áreas como Batateira, Alta da Penha ainda é possível evidenciar tanto a queimada dos 

resíduos quanto a sua dispersão em céu aberto.  

Observa-se que a coleta pública atendeu 75,8% as famílias em 2010 e 78,7% em 2011. 

Houve uma redução na deposição de resíduos em céu aberto passando de 12% para 9,9% das 

famílias, bem como uma redução por parte das famílias atendidas em queimar os resíduos sólidos 

passando de 12% para 11,4%, nos anos em estudo. A Tabela 10 ilustra o destino dos resíduos 

sólidos pela população, nos anos de 2010 e 2011, no município de Crato-CE. 

 

Tabela 10: Destino dos resíduos sólidos pela população, nos anos de 2010 e 2011, no município 

de Crato-CE. 

 
Destino dos resíduos sólidos 

 
Céu aberto Queimado Coleta Pública 

ANO (%) Nº de famílias (%) Nº de famílias (%) Nº de famílias 

2010 12,1 135 12,0 134 75,8 844 

2011 9,9 117 11,4 135 78,7 932 

Fonte: Autor. 

 

Na zona rural percebe-se a “cultura de queimar os resíduos sólidos”, o que deve ser 

agravada pelas áreas em que a coleta pública encontra-se reduzida, como visto: Campo Alegre 

passou a ter 240 famílias destinando seus resíduos sólidos em céu aberto e 92 famílias queimando 

os resíduos sólidos no ano de 2010, passando esse quantitativo para 250 e 159, respectivamente, 

no ano de 2011. Em Monte Alverne, essa realidade mostrou-se semelhante, tendo em vista que, 

no ano de 2010, 169 famílias destinavam seus resíduos sólidos de forma inapropriada colocando 

a céu aberto e 246 queimava, esse quantitativo passou de 150 famílias depositando em céu aberto 



74 

 

e 275 queimando no ano de 2011. O Gráfico 10 detalha a porcentagem de famílias e o destino dos 

resíduos sólidos (céu aberto, queimado e coleta pública) de acordo com as zonas urbana e rural, 

nos anos de 2010 e 2011, nos anos de 2010 e 2011, no município de Crato-CE. 

 

Gráfico 10: Porcentagem de famílias e o destino dos resíduos sólidos (Céu Aberto, Queimado e 

Coleta Pública) de acordo com as zonas urbana e rural, nos anos de 2010 e 2011, no município de 

Crato-CE.  

 

 

Fonte: Autor. 

 

Santos e Rossoni (2008), em seu estudo com moradores da comunidade da Vila Vargas, 

bairro Partenon, em Porto Alegre. Perceberam que a região estudada era composta por uma área 

2010 

2011 
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verde e em seu entorno uma comunidade constituída, em sua maioria, por trabalhadores de baixa 

renda, excluídos socialmente, apresentando baixa escolaridade, com suas habitações precárias, 

carência nutricional e sem infraestrutura urbana. Em um dos atendimentos do estudo um casal de 

usuários da ESF referiu que não sabia como realizar o manejo adequado do lixo doméstico e que 

existiam muitos resíduos em seu quintal apresentando inclusive infestação de ratos e outros 

animais que se alimentavam do lixo exposto. Dessa forma, foi posposto uma visita domiciliar, em 

que foi encontrado um acúmulo de lixo e resíduos de madeiras no quintal. Com o objetivo de 

realizar a prevenção de doenças e agravos à saúde relacionada ao lixo, a equipe orientou a 

limpeza do local e realizou a educação em saúde como voltada para reaproveitamento dos 

resíduos domésticos para adubação, bem como o uso do espaço para o plantio de ervas medicinal 

e hortaliças. A simples educação em saúde possibilitou uma melhoria na qualidade de vida da 

família e também em longo prazo, uma possibilidade de melhoria da renda familiar, tendo em 

vista que venderiam as ervas e hortaliças para outras pessoas. 

Cezar-Vaz  et al. (2007) lembram que a compreensão da atenção primária abrangendo de 

uma extensão ambiental do processo de saúde tanto dos indivíduos quanto das comunidades, 

favorece então, a promoção da saúde ambiental do local, e o próprio desenvolvimento de 

estratégias de participação social, partindo do conhecimento, identificação e solução dos 

problemas ambientais que por ventura influenciam diretamente a saúde e limitam a qualidade de 

vida e a sustentabilidade ambiental. Consiste, assim, em uma forma de visualizar a saúde partindo 

de uma estratégia de ação ambiental, embasada na prevenção e participação da comunidade, 

possibilita o respeito do direito dos seres humanos de conviver em um ambiente saudável e o de 

ser orientados sobre a comprometimentos dos problemas ambientais na sua saúde, bem-estar e 

sobrevivência, instruindo-os como corresponsáveis tanto para a proteção e conservação quanto 

para a recuperação ambiental e da sua saúde. 

 

5.2.3 DESTINO DOS DEJETOS – SISTEMA DE ESGOTO 

 

Leoneti, Oliveira e Borges de Oliveira (2010) mencionam que o esgoto sanitário é 

considerado como um dos principais problemas tanto para a saúde da população quanto para 

preservação das águas no Brasil. Pois, em grande parte do país o esgoto ainda é lançado 

diretamente nos corpos de água, uma das soluções para a preservação das águas é o investimento 

em saneamento e no tratamento do esgoto coletado. O que corrobora com os dados encontrados 
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no estudo, tendo em vista que o esgoto coletado nos domicílios, sem qualquer tipo de tratamento, 

são lançados diretamente ao principal rio da cidade, o rio Granjeiro. 

Assim, outro parâmetro a ser analisado é o Sistema de Esgoto, ou seja, avaliar como a 

população estudada encontra-se destinando seus dejetos. No ano de 2010, 11,4% da população 

atendida pelas ESF’s destinavam seus dejetos a céu aberto, em 2011 sofrendo redução para 9,5%. 

Já com relação à fossa no ano de 2010, em média, 55,9% da população destinavam seus dejetos 

em fossa, enquanto em 2011 esse número reduziu para 54,8%.  

Analisando acesso a instalação da rede de esgoto percebe-se que é mais baixo do que a 

fossa, tendo em vista que a rede de esgoto na cidade não está canalizada para estação de 

tratamento, sendo o Crato o único município, das três cidades que compõe a Região 

Metropolitana do Cariri, a não possuir Estação de Tratamento de Esgoto. Dessa forma, o aumento 

da morbidade, com relação às DVH, pode sofrer alteração devido ao aumento da degradação 

ambiental causada pela poluição, ocorrido pelo destino inadequado dos dejetos. Com isso, a 

Tabela 11 mostra que 32,7% das famílias atendidas pelas ESF’s, no ano de 2010, tiveram seus 

dejetos canalizados, enquanto que em 2011 esse número elevou-se para 35,6%.  

 

Tabela 11: Destino dos dejetos pela população, no município do Crato-CE, nos anos de 2010 e 

2011.  

 
Destino das Fezes e Urina 

 

Céu aberto Fossa Sistema de Esgoto 

ANO (%) Nº de famílias (%) Nº de famílias (%) Nº de famílias 

2010 11,4 127 55,9 622 32,7 364 

2011 9,5 113 54,8 649 35,6 422 

Fonte: Autor. 

 

Souza (2007) lembra que a literatura científica traz vários conceitos a respeito da relação 

saneamento–saúde–ambiente. Destacam-se duas formas de avaliação dessa associação que 

estariam pautadas nas ideias de prevenção de doenças e a segunda caberia ao saneamento 

higienizar o ambiente, o que levaria a redução das doenças; outro que se aproxima dos 

pressupostos da promoção da saúde, de acordo com os qual o saneamento assume ações para a 

melhoria da qualidade ambiental e para a erradicação das doenças. 

Avaliando o destino dos dejetos da população, percebeu-se que de acordo com as zonas 

urbana e rural, no ano de 2010, grande parte de sua área era assistida pelo sistema de fossa. 

Assim, no bairro Muriti 92% das famílias destinavam seus dejetos em fossas, 5% em céu aberto e 
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4% eram atendidas pelo sistema de esgoto. No bairro Seminário 73% das famílias apresentaram a 

utilização de fossa, 1% em céu aberto e 26% canalizaram seus dejetos em sistema de esgoto. No 

bairro Parque São José 92% das famílias destinavam seus dejetos em fossa, enquanto em céu 

aberto e aquelas que receberam a canalização em rede de esgoto totalizaram 4%.   

Na zona rural, ainda no ano de 2010, percebeu-se que as famílias destinam seus dejetos em 

fossas, como é visto em Ponta da Serra em 76% das famílias, 22% destinam em céu aberto e 2% 

no sistema de esgoto. Em contrapartida, Santa Fé apresentou 58% das famílias destinando seus 

dejetos em céu aberto, 40% em fossa e 1% eram atendidas pelo sistema de esgoto. 

No ano de 2011, com relação à zona urbana, o bairro Muriti apresentou um aumento da 

ligação de dejetos em fossa passando para 93% das famílias, enquanto que houve uma redução 

para 4% daquelas que destinavam a céu aberto e a ligação para sistema de esgoto reduziu para 

4%. O bairro Seminário apresentou 76% das famílias que destinavam seus dejetos em fossas, 1% 

em céu aberto e 22% utilizavam sistema de esgoto ligado em seu domicílio.  

No ano de 2011, na zona rural, percebeu-se que no distrito de Ponta da Serra houve uma 

melhora na disposição de seus dejetos apresentando 74% das famílias utilizando fossa, 17% ainda 

destinando seus dejetos em céu aberto e 9% com serviço de esgoto. A Vila São Bento apresentou 

84% das famílias destinaram seus dejetos em fossa, 10% em céu aberto e 6% com cobertura de 

esgoto. De acordo com o Gráfico 11 que exibe a porcentagem de famílias e o destino dos seus 

dejetos (Céu Aberto, Fossa e Sistema de Esgoto) de acordo com as zonas urbana e rural, nos anos 

de 2010 e 2011, no município do Crato-CE.  
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Gráfico 11: Porcentagem de famílias e o destino dos seus dejetos (Céu Aberto, Fossa e Sistema 

de Esgoto) de acordo com as zonas urbana e rural, nos anos de 2010 e 2011, no município do 

Crato-CE.  

 

 

Fonte: Autor. 

Soares, Bernardes e Cordeiro Netto (2002) lembram que o conceito de saneamento 

compreende os sistemas que vão desde o abastecimento de água, esgotamento sanitário, a coleta e 

disposição de resíduos sólidos, bem como a drenagem urbana e o controle de vetores. Os estudos 

têm demonstrado que a implementação de sistemas de abastecimento de água e de esgotamento 

sanitário é uma condição imprescindível, mas que não é vista como suficiente para que se garanta 

a eliminação de doenças. Entretanto, reitera que o avanço das condições de esgotamento sanitário 

2010 

2011 
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proporciona um maior benefício à saúde, como exemplo a redução da incidência de casos de 

diarréias, do que os sistemas de abastecimento de água. 

Souza (2007) menciona que na ótica da promoção, o saneamento como uma ação positiva 

para a saúde da população deve adotar a responsabilidade de procurar formas de eliminar 

doenças, tanto em parceria com o setor de saúde, quanto com os demais setores atrelados aos 

determinantes da saúde. Assim, o saneamento como uma medida de promoção de saúde abrange 

a implantação de uma estrutura física, partindo do sistema de água, esgoto, resíduos sólidos e até 

mesmo drenagem. No entanto, não se pode esquecer que essas ações não devem estar separadas 

das ações de educação para os próprios usuários desses sistemas. 

Os autores, ainda, mencionam que os projetos de saneamento como promoção de saúde têm 

por objetivo contribuir para que ocorram transformações na situação dos indivíduos e de seu 

ambiente. Deve-se lembrar de que essa preocupação não está voltada apenas para a redução de 

morbidade por diarreia ou à redução da contaminação de recursos hídricos, mas também voltadas 

aos impactos sociais. Trata-se, portanto, de uma preocupação que estende suas ações e benefícios 

ao longo do tempo voltando-se também para que suas ações tenham uma articulação com as 

políticas públicas. 

 

5.2.4 DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA 

 

A distribuição de água pode ser realizada de diversas formas, desde a sua captação 

diretamente na fonte, até mesmo ser captada e distribuída através do serviço de abastecimento de 

água. O que possibilita uma visão de gestão dos recursos hídricos que passam a ter importância 

nas ações situadas nas áreas de recursos hídricos e de saneamento ambiental. Libânio, 

Cernicharo, Nascimento (2005) lembram que a contaminação das águas naturais representa um 

dos principais riscos à saúde pública, sendo, assim, concedida a relação entre a qualidade de água 

e as várias enfermidades que comprometem a saúde das populações, principalmente aquelas não 

dispõem de serviços de saneamento.  

 No município em estudo no ano de 2010, conforme Tabela 12, em média, 82,9% das 

famílias cadastradas nas ESF’s recebiam a água através da rede pública, 13,3% captavam a água 

através de poços/nascentes e 3,8% recebiam água através de outras fontes. No ano de 2011, 

83,4% das famílias eram atendidas pela rede pública de distribuição de água, enquanto que 12,5% 
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captavam a água através de poços/nascentes e 4,1% das famílias recebiam através de outras 

fontes de abastecimento de água.  

 

Tabela 12: Abastecimento de água para a população do município do Crato-CE, nos anos de 2010 

e 2011.  

 
Abastecimento de Água 

 
Outras fontes Poço/Nascente Rede Pública 

ANO (%) Nº de famílias (%) Nº de famílias (%) Nº de famílias 

2010 3,8 42 13,3 148 82,9 923 

2011 4,1 48 12,5 149 83,4 988 

Fonte: Autor. 

 

No que tange a porcentagem das famílias e as formas de distribuição de água no município 

foi possível observar uma diferença quando se separa para zona urbana e rural. Com isso, no ano 

de 2010 a maioria dos bairros, da zona urbana, era assistida pela rede pública de abastecimento 

de água, sendo possível evidenciar no Bairro Palmeiral que 51% das famílias referiram que sua 

água era proveniente de rede pública, enquanto que 49% das famílias receberam através de outras 

fontes. No bairro Parque Granjeiro, observou-se que 57% das famílias são assistidas pela rede 

pública de distribuição de água, 21% captaram a água através de poços/nascentes e 22% famílias 

através de outras formas de distribuição de água.  

Ao analisar a zona rural, no ano de 2010, percebeu-se que o distrito de Campo Alegre 71% 

das famílias recebeu sua água através de poços/nascentes, enquanto que 19% através da rede 

pública e 9% através de outras fontes. Em Monte Alverne, foi visto que 59% das famílias 

referiram retirar sua água através de poço/nascente, 29% famílias recebem através da rede 

pública e 12% de outras fontes. 

Já no ano de 2011, na zona urbana, percebe-se que o bairro Palmeiral 75% das famílias 

referiram receber a água através da rede pública, enquanto que 25% mencionaram outras fontes. 

No bairro Batateira, 89% das famílias mencionaram receber a água através da rede pública, 7% 

através de poço/nascente e 4% de outras fontes. 

Na zona rural, em 2011, no distrito de Campo Alegre houve um aumento de famílias que 

mencionaram receber a água através de poço/nascente passando para 75%, através de rede 

pública 17% das famílias e 8% de outras formas. Em Dom Quintino, outro distrito, apresentou 

44% das famílias mencionaram que recebiam a água através de poço/nascente, 4% de outras 



81 

 

fontes e 52% disseram receber através da rede pública. Já em Santa Fé, 54% das famílias 

mencionaram que receberam água através de poço/nascente, 23% de outras formas e 23% através 

da rede pública. Como comprova o Gráfico 12 com a porcentagem, de famílias e as formas de 

distribuição de água (poço/nascente, rede pública e outras fontes), de acordo com as zonas rural e 

urbana, nos anos de 2010 e 2011, do município de Crato-CE.  

 

Gráfico 12: Porcentagem de famílias e a distribuição de água (poço/nascente, rede pública e 

outros) de acordo com as zonas urbana e rural, nos anos de 2010 e 2011, do município do Crato-

CE.  

 

Fonte: Autor. 

 

Stancari Correia (2010) realizaram um estudo que tinha como objetivo pesquisar a 

ocorrência de oocistos de Cryptosporidium spp e cistos Giardia spp em amostras de água, pré e 

2010 

2011 
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pós-tratamento, que são destinadas ao abastecimento público em 05 municípios. Para isso, definiu 

os tipos de captação de água nessas estações de tratamento, a saber: a) mista (manancial 

superficial/rio e subterrânea/poços e/ou minas) nos municípios I, III e IV; b) subterrânea (poço 

profundo e minas) no município II; c) superficial (rio) no município V. Assim, as coletas de água 

partiram em dois pontos da Estação de Tratamento de Água (ETA), sendo um no momento da 

captação de água no sistema de tratamento, que seria a água bruta, e em outro ponto que seria na 

saída do reservatório ou na própria entrada do sistema de distribuição, com a água já tratada. Em 

todas as amostras de água bruta foram encontrados coliformes termotolerantes, o que é um 

indicativo de contaminação fecal, que pode ter sua origem no próprio tipo de atividade 

econômica realizada nas margens desses mananciais, bem como no nível de preservação dos 

mesmos, ou até mesmo no lançamento de esgoto (que pode ser tratado ou não) nos rios que foram 

utilizados para captação da água. Com relação à água tratada, observou-se que 100% das 

amostras estavam de acordo com o que traz a legislação vigente, indicando uma desinfecção da 

água bruta em relação à eliminação das bactérias do grupo coliforme. 

Assim, sabe-se que de acordo com a captação da água a ser utilizada pela população se não 

for devidamente tratada pode acometer com surtos e agravos a saúde, principalmente para os 

grupos de risco como crianças, idosos, grávidas e imunocomprometidos.  

 

5.2.5 TRATAMENTO DA ÁGUA  

 

Queiroz et al. (2012) e MS (BRASIL, 2005a) lembram que as ações de vigilância da 

qualidade da água têm como objetivo principal de verificar a potabilidade, bem como realizar 

uma avaliação dos riscos potenciais que os sistemas de abastecimento e as soluções alternativas 

utilizadas pela população representam para a saúde. Mencionam que devem ser realizados 

levantamentos dos dados ambientais com o intuito de avaliar a situação de risco potencial da 

contaminação da água para consumo humano. Assim, deverão ser notificados e realizados 

mapeamentos de acordo com a distribuição espacial e temporal, dos casos de surtos das DVH, 

principalmente em localidades em que existem populações vulneráveis como: escolas, creches, 

asilos, hemodiálise, hospitais. Dessa forma, essas fontes alternativas, que são regularmente 

utilizadas para abastecimento de água pela população, serão analisadas e receberá o devido 

tratamento minimizando os riscos a população abastecida. 
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Como foi visto anteriormente a água bruta se não devidamente tratada compromete a saúde 

da população favorecendo a morbimortalidade. No município de Crato-CE, percebeu-se que 

existem bairros em que a população não realiza qualquer tipo tratamento da água, mesmo naquela 

água proveniente da rede pública para realizar suas necessidades como preparo e manuseio de 

alimentos, banho e higiene, lavagem de roupas e limpeza do domicílio. Assim sendo, em média, 

no ano de 2010, 22,3% das famílias atendidas pelas ESF’s não realizavam tratamento da água, 

enquanto que 21,1% realizavam a cloração, 4% a fervura, e 52,6% faziam a filtração em casa.  

No ano de 2011 percebeu-se que houve uma redução das famílias que não faziam 

tratamento da água passando para 18,8%, enquanto a cloração passou para 22,1%, a fervura 

reduziu para 1,8% e filtração aumentou para 57,3% das famílias. De acordo com a Tabela 13: 

 

Tabela 13: Abastecimento de Água para consumo Humano, do município do Crato-CE, nos anos 

de 2010 e 2011.  

 

Tratamento da Água no Domicílio 

 Sem tratamento Cloração Fervura Filtração 

ANO 
(%) 

Nº de 

famílias 
(%) 

Nº de 

famílias 
(%) 

Nº de 

famílias 
(%) 

Nº de 

famílias 

2010 22,3 249 21,1 235 4,0 44 52,6 586 

2011 18,8 222 22,1 262 1,8 22 57,3 678 

Fonte: Autor. 

 

Partindo dessa compreensão é possível avaliar como os bairros, da zona urbana, de acordo 

com o tipo de abastecimento de água realizam o seu tratamento da água no domicílio. Com isso, 

no ano de 2010, o bairro Vila Lobo, onde grande parte da população é abastecida através da rede 

pública, evidenciou-se que 70% das famílias não realizam qualquer tipo de tratamento, 21% 

filtram a água e 9% realizam a cloração. O Bairro Centro, que abastecido exclusivamente pela 

rede pública, 90% disseram realizar a filtração da água abastecida pela SAAEC, 1% fazem 

fervura, 1% a cloração e 8% não fazem nenhum tipo de tratamento. O bairro Palmeiral foi 

evidenciado que 81% das famílias realizaram a filtração, 1% a fervura, 7% a cloração e 11% das 

famílias não realizaram qualquer tratamento. O Parque Granjeiro, que tem seu abastecimento 

realizado tanto através da rede pública quanto por outras fontes, apresentou 28% das famílias não 

realizam qualquer tipo de tratamento da água, 65% realizaram a filtração, 6% a cloração, 

enquanto que 1% mencionou fazer a fervura da água. 
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Passando para a zona rural, onde existem áreas descobertas pela rede pública, é possível 

avaliar que, no ano de 2010, no distrito de Santa Fé, cuja população, em sua maioria, recebeu a 

água proveniente de poços/nascente, 59% das famílias mencionaram não realizar qualquer tipo de 

tratamento, 28% realizaram a filtração e 12% a cloração. Em Ponta da Serra, que é assistida pela 

rede pública de distribuição de água, 44% das famílias mencionaram Não realizar qualquer 

tratamento, 30% a filtração, 25% a cloração e 1% a fervura. Em Monte Alverne, grande parcela 

das famílias tem o seu abastecimento realizado através de poço/nascente, percebeu-se que 43% 

das famílias Não realizam tratamento da água, enquanto que 47% fazem a cloração e 10% fazem 

a filtração. Em Campo Alegre, também é vista a mesma realidade, tendo em vista que a 

população é abastecida através de poço/nascente, 49% das famílias não realizam qualquer tipo de 

tratamento da água, 44% disseram fazer a filtração, 5% a cloração e 2% a fervura.   

Entendeu-se que no ano de 2011 o bairro Vila Lobo, continuou apresentando um elevado 

número de famílias que não realizam o tratamento da água passando para 65%, enquanto que 

26% fizeram a filtração, 9% a cloração e 1% a fervura. No bairro Centro a quantidade de famílias 

que não realizaram tratamento baixou para 6%, aumentou o número que fizeram filtração para 

92%, a fervura baixou para 1% e a cloração passou para 1%. Houve uma melhoria, também, no 

bairro Palmeiral, onde a filtração aumentou para 90%, a cloração3%, a fervura 1% e sem 

qualquer tipo de tratamento 6% das famílias. O Parque Granjeiro aumentou o número de famílias 

que realizaram a filtração da água passando para 65%, bem como a cloração e fervura que 

aumentaram para 11% e 1% respectivamente, enquanto que o quantitativo das que não realizam 

qualquer tratamento da água baixou para 23%.  

Na zona rural, no distrito de Santa Fé, no ano de 2011, reduziu o número de famílias que 

não realizaram tratamento da água passando para 38%, enquanto que aumentaram as famílias que 

fizeram a filtração para 49%, já a cloração e fervura permaneceram com a mesma quantidade de 

famílias com 12% e 1%, respectivamente. Em Ponta da Serra reduziram o número de famílias 

que não fazem qualquer tipo de tratamento da água para 36%, enquanto aumentaram as que 

fazem a cloração e filtração para 32% cada. Em Monte Alverne, esse quantitativo, também 

reduziu para 35% das famílias que não fizeram qualquer tipo de tratamento, enquanto que 

aumentaram as famílias que fizeram Cloração, Filtração e a Fervura para 54%, 10% e 1%, 

respectivamente. Em Campo Alegre, elevou o número de famílias que não realizam qualquer tipo 

de tratamento da água para 42%, enquanto elevou o número das que fizeram a filtração para 53%, 
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já a Cloração e a Fervura, respectivamente, 4% e 2%, não tiveram qualquer alteração. De acordo 

com o que pode ser visto no Gráfico 13 que mostra a porcentagem de famílias e o tipo de 

tratamento de água realizado (sem tratamento, cloração, fervura e filtração), de acordo com as 

zonas urbana e rural, do município do Crato-CE, nos anos de 2010 e 2011. 

 

Gráfico 13: Porcentagem de famílias e o tipo de tratamento de água realizado (sem tratamento, 

cloração, fervura e filtração) de acordo com as zonas urbana e rural, do município do Crato-CE, 

nos anos de 2010 e 2011.  

 

 

Fonte: Autor. 

 

2010 

2011 
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Soares, Bernardes e Cordeiro Netto (2002) mencionam que o benefício pelo tratamento de 

água, por exemplo, é irrefutável, pois altera, após a remoção de todos os contaminantes, uma 

água imprópria para o consumo humano em uma que esteja de acordo com padrões de 

potabilidade. No entanto, deve-se lembrar de que para realizar o tratamento da água serão 

utilizadas substâncias químicas que podem de alguma maneira afetar a saúde daquelas pessoas 

que a utilizam. Assim, a qualidade da água de uma rede de abastecimento está relacionada tanto 

ao seu regime de distribuição, às suas características do sistema de abastecimento, quanto à sua 

localização. Isso proporciona a uma parcela da população que por ventura possa ser abastecida 

com águas contaminadas, utilizando-se na maioria das vezes de fontes alternativas, para o 

consumo ou por encontrar-se em áreas que são abastecidas de forma deficiente. 

Souza (2007) lembra, ainda, que as doenças, que são consideradas como sinalizadoras do 

caminho para a saúde, seriam todas aquelas que estão ligadas à falta de um abastecimento de 

água potável. 

 

5.3 NÚMERO DE CASOS DE DVH PARA CADA ANO POR BAIRRO  

 

5.3.1 DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA 

 

Ao longo dos anos vem se observando o aumento das DVH em todo o país. As DVH não 

escolhem bairro, pessoas e faixa etária, ela acomete a população como um todo sem 

discriminação de etnia e credo.  

Dessa forma, as DVH, no estudo, foram separadas em dois grupos: o primeiro representado 

pela Dengue, sua principal complicação a Febre Hemorrágica do Dengue (FHD) e a Hepatite A 

(HAV). O segundo representada pela Gastroenterite, pois por não ser uma doença de notificação 

compulsória, não apresentou números que determinassem a sazonalidade de sua ocorrência. O 

fato deve-se principalmente pela procura da população, quando acometida, pela atenção 

secundária (hospitalar) e não primária (ESF’s).  

Penna et al. (2011) lembram que houve o momento em que o Sistema Nacional de 

Vigilância Epidemiológica, diante das alterações do perfil epidemiológico das doenças 

transmissíveis no âmbito nacional, passou por uma reestruturação para dar suporte a 

heterogeneidade da gama de eventos sob vigilância na esfera municipal. Dessa forma, as doenças 



87 

 

como sarampo, coqueluche, difteria e tétano acidental e neonatal sofreram redução em sua 

ocorrência, enquanto outras doenças, como hepatites virais, leishmanioses, malária, tuberculose e 

hanseníase, ainda mantêm-se em níveis persistentes de ocorrência. Todavia, novas doenças, 

consideradas agravos emergentes ou reemergentes, passam a ser consideradas como problema de 

saúde pública. 

No ano de 2010, no município de Crato-CE, 26 crianças de 0 a 1 ano e 29 de 1 a 4 anos 

foram acometidas pela dengue, uma apresentou FHD na faixa de 1 a 4 anos. A HAV apresentou 

apenas um caso, em uma criança na faixa de 1 a 4 anos.  

Evidenciou-se, no ano de 2011, que 07 crianças foram acometidas pela Dengue na faixa 

etária de 0 a 1 ano e 14 de 1 a 4 anos. Também foram percebidos um caso de FHD e uma 

notificação de HAV todos na faixa etária de 01 a 04 anos. De acordo com o Gráfico 14 que 

mostra o número de casos infantis de DVH, de notificação compulsória, nas faixas etárias de 0 a 

1 ano e 1 a 4 anos, nos anos de 2010 e 2011, no município do Crato-CE.  

 

Gráfico 14: Número de casos infantis de DVH, de notificação compulsória, nas faixas etárias de 0 

a 1 ano e 1 a 4 anos, nos anos de 2010 e 2011, no município do Crato-CE.  

 

Fonte: Autor. 

 

Rocha e Tauil (2009) consideram que o Dengue continua sendo uma doença de grande 

importância em Saúde Pública, tanto no Brasil quanto em vários países tropicais e subtropicais.   

Isso se deve, principalmente, ao aumento dos casos do Dengue no país, após seu reaparecimento 
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há 26 anos. Com isso, ocorreu uma mudança no panorama de infestação havendo um progressivo 

aumento da incidência em menores de 15 anos. Ao mesmo tempo, também tem havido um 

aumento da incidência das formas graves da doença. 

Segundo o MS (BRASIL, 2009b), em suas diretrizes fundamentados na OPAS, entre os 

fatores considerados macro-determinantes do Dengue, pode-se mencionar o aumento da 

densidade populacional; maiores números de assentamentos inadequados, assim como habitações 

com ausência de água encanada e recipientes inadequadamente vedados para o seu 

armazenamento; coleta de lixo deficiente, o que proporciona acúmulo de água nos recipientes 

descartáveis e, por fim, as precárias condições socioeconômicas que residem a grande parcela da 

população.  

Avaliando a situação do município em estudo percebe-se, que nessas zonas rural e urbana, 

existe pelo menos um desses fatores de risco que, aliados aos fatores climáticos, favorecem a 

proliferação do vetor do Dengue. Assim, é preciso manter continuamente cuidados que 

minimizem a proliferação do mosquito e sua disseminação da doença. 

Guimarães et al. (2012) corroboram lembrando que devido às várias alterações ambientais 

ocasionadas pelo processo de desmatamento e da urbanização, têm aumentado significativamente 

a ocorrência de doenças em que o vetor necessita de água para se proliferar, bem como sua 

importância para a saúde pública. Menciona que devido a essas alterações ambientais, vistas em 

várias regiões do Brasil, possibilitaram que algumas espécies mosquitos deixassem seu habitat 

natural e passassem a residir próximos das residências nas cidades, o que comprova o seu 

processo de adaptação ao ambiente antrópico favorável para disseminação da doença.  

Braga  et al. (2008) lembram que a HAV é transmitida por via fecal-oral, através da água, 

de alimentos e da própria disseminação de pessoa a pessoa. Assim, em áreas em que as condições 

de saneamento e higiene são precárias favorecem o surgimento das infecções entéricas. A HAV 

constitui-se, então, em um indicador de condições sanitárias da população assistida. Qualquer 

pessoa independente da faixa etária, sexo e raça podem ser contaminados, assim a 

susceptibilidade é vista como universal. Dessa forma, a melhoria dessas condições irregulares de 

assistência de serviços básicos, bem como a higiene pessoal, pode favorecer a redução da 

transmissão pessoa a pessoa. 

No ano de 2010, de acordo com o que foi mencionado anteriormente, o quantitativo de 

DVH, nos bairros Centro, Muriti, São Miguel e Seminário, na faixa etária de 0 a 1 ano, foram de 
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03 casos em cada bairro. Já na faixa de 1 a 4 anos o bairro Muriti apresentou 06 casos, Seminário 

e Vila Alta apresentaram 04 cada um.  

Na zona rural, no mesmo período, na faixa de 0 a 1 ano foram notificados 04 casos na Vila 

São Bento e 02 notificações de 1 a 4 anos. Já em Santa Fé, Baixio das Palmeiras e Campo Alegre, 

na faixa de 0 a 1 ano, apresentaram uma 01 notificação em cada distrito. Na faixa etária de 1 a 4 

anos apresentaram 02 casos na Vila São Bento e Belmonte e 01 caso em Ponta da Serra e Baixio 

das Palmeiras.  

De acordo com Gráfico 15 no ano de 2011, na faixa etária de 0 a 1 ano, o bairro Batateira 

apresentou 02 casos, em cada um dos demais bairros foi verificado 01 caso. Na faixa de 1 a 4 

anos, os bairros Ossian Araripe e Seminário foram observados 02 casos cada.  

Na zona rural, no mesmo período, na faixa de 0 a 1 ano, apenas 01 criança foi acometida 

em Dom Quintino. Na faixa de 1 a 4 anos, foram notificados 05 ocorrências em Dom Quintino, 

bem como, em Belmonte notificou 02 crianças e 01 caso em cada um dos demais distritos. 

  

Gráfico 15: Número de casos infantis de DVH (Dengue, FHD e HAV), por zona rural e urbana, 

nas faixas etárias de 0 a 1 ano e 1 a 4 anos, nos anos de 2010 e 2011, no município do Crato-CE.  

 

2010 
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Fonte: Autor. 

 

5.3.2 GASTROENTERITES  

 

As Gastroenterites surgem como complicações de saúde devido à infecção que pode ser 

causada pelo rotavírus. Silva, Souza e Melo (2010) consideram que o rotavírus é eliminado em 

alta concentração pelas fezes das crianças que foram infectadas, e, portanto, são transmitidos pela 

via fecal-oral, como também através da água, dos alimentos e de objetos contaminados, bem 

como pelo contato pessoa a pessoa. Não existe terapêutica voltada para combater o rotavírus, 

porém sabe-se que práticas voltadas à promoção do saneamento básico e de cuidados básicos de 

higiene são ações que se mostram como eficácia limitada. As estratégias vacinais são capazes de 

minimizar a morbimortalidade da doença.  

Os mesmo autores lembram ainda que a infecção pelo rotavírus apresenta período curto de 

incubação, que pode variar de 1 a 3 dias, passando de um quadro leve a um quadro grave que 

pode apresentar vômito, diarréia e febre alta, provocando desidratação e em casos mais graves, 

que não receberam atendimento rápido, podem evoluir a óbito. Assim, as consequências dessa 

infecção estão relacionadas tanto à idade quanto ao grau de nutrição. Considera-se que 

praticamente todas as crianças serão infectadas nos primeiros 3 a 35 meses de vida, sendo essa 

fase com maior incidência devido à transição que a criança passa do Aleitamento Materno para a 

dieta alimentar normal, com a introdução de frutas e água.  

2011 
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Com isso, a Gastroenterite, como já foi mencionada anteriormente, não é uma doença de 

Notificação Compulsória, apenas é informada a Secretaria de Saúde, através das ESF’s, o número 

de crianças que, por ventura, procuraram o posto para atendimento, não havendo busca ativa, 

daqueles casos que seguiram para a rede Hospitalar.  

Na cidade de Crato-CE, no ano de 2010, na zona urbana, na faixa etária de 0 a 1 ano, o 

bairro Centro apresentou o maior número de ocorrências com 104 casos, seguido pela Batateira 

(63), Muriti (47) e Vila Alta (23). Na faixa etária de 1 a 4 anos, percebeu-se que o Centro 

também apresentou maior quantitativo com 161 casos, seguido pela Batateira (109), Muriti (84) e 

Seminário (32). 

Na zona rural, no mesmo período, na faixa etária de 0 a 1 ano apresentou 74 casos, Santa 

Fé (35), seguido por Monte Alverne (20) e Belmonte (19). Com relação à faixa etária de 1 a 4 

anos, Ponta da Serra apresentou 86 casos, seguido por Monte Alverne (51), Santa Fé (27) e 

Belmonte (23).  

Observa-se que no ano de 2011, na faixa etária de 0 a 1 ano, houve uma redução dos casos 

que foram enviados para a Secretaria de Saúde. Os números de casos no bairro Centro, Batateira 

e Muriti foram reduzidos para 81, 40 e 35. Na faixa etária de 1 a 4 anos, os números de casos nos 

bairros Centro, Batateira e Seminário foram reduzidos para 118, 89 e 26 casos respectivamente; 

já no bairro Muriti aumentaram para 91 casos.  

Na zona rural, no ano de 2011, na faixa etária de 0 a 1 ano, observou-se que em Monte 

Alverne o número de casos aumentou para 27, Vila São Bento apresentou 14 casos, Ponta da 

Serra e Santa Fé apresentaram redução para 20 e 14 casos, respectivamente. Na faixa etária de 1 a 

4 anos, Ponta da Serra, Monte Alverne e Belmonte reduziram o número de casos para 79, 46 e 

15, respectivamente. Porém, Vila São Bento que não havia apresentado nenhum caso nessas 

faixas etárias apresentou passando para 12 entre 1 a 4 anos. Conforme o Gráfico 16, que ilustra o 

número de casos infantis de Gastroenterites, zona rural e urbana, nas faixas etárias de 0 a 1 ano e 

1 a 4 anos, nos anos de 2010 e 2011 no município do Crato-CE. 
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Gráfico 16: Número de casos infantis de Gastroenterites, zona rural e urbana, nas faixas etárias de 

0 a 1 ano e 1 a 4 anos, nos anos de 2010 e 2011 no município do Crato-CE.  

 

 

Fonte: Autor. 

 

 

O MS em seu manual de monitorização da MDDA (BRASIL, 2010a) lembra que esse 

procedimento visa ser uma atividade própria de cunho obrigatória do subsistema de serviços de 

saúde em todos os níveis. Sendo importante para o nível local da assistência, com o intuito de 

proporcionar agilidade, eficácia e avaliação contínua dos sistemas e de suas ações.  

2010 

2011 
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Assim, o que se percebe é que segundo o mesmo manual essas várias instâncias têm suas 

peculiaridades no tocante a sua abrangência da agregação dos dados e, por vezes, nos 

indicadores. Dessa forma, pode ser vista como um processo contínuo dividido por três momentos, 

compostos pela coleta de informações, a análise e a circulação dos dados analisados. Essa 

monitorização visa: analisar indicadores de morbimortalidade, pensando principalmente em 

detectar as alterações nas condições sanitárias da população; avaliar a dimensão e o grau de 

prioridade de um agravo; viabilizar a identificação precoce de agravos e das alterações 

ambientais; bem como, coletar e analisar as informações, visando a recomendar medidas 

imediatas de controle, de acordo com as normas e recomendações disponíveis. 

Araújo et al. (2007) e Façanha e Pinheiro (2005) afirmam que aproximadamente dois 

milhões de crianças acabam morrendo, por ano, nos países subdesenvolvidos, em decorrência das 

diarréias, que é considerada  a segunda maior causa de morte em crianças menores de cinco anos 

de idade, sendo o desmame precoce visto como um dos fatores que levam ao aumento de casos 

de gastroenterites.  Existem estudos que referem que 21% das internações hospitalares pediátricas 

brasileiras são ocasionadas pela diarréia, conferindo a esta patologia, título de uma das cinco 

principais doenças prevalentes na infância. Lembram, ainda, um consenso, entre estudiosos, o 

caráter imunizante que o leite materno possui, em torno das diarréias, que perpassa a lactância 

chegando até os cinco anos de vida, devendo-se a isso à memória imunológica.  

Façanha e Pinheiro (2005) lembram que as complicações mais frequentes decorrentes da 

gastroenterite são a desidratação e desequilíbrio hidroeletrolítico. Outro ponto importante é que a 

médio e longo prazo, quadros de diarréias de repetição podem levar à desnutrição crônica, bem 

como ao retardo do crescimento e, até mesmo, comprometer a evolução intelectual. 

Importante mencionar que a população estudada, do município de Crato-CE, não procura 

apenas a rede de atenção básica, no intuito de tratar os quadros de diarréia. As famílias, como já 

foi menicionado anteriormente, buscam a atenção secundária, ou seja, a rede hospitalar, levando 

ao aumento de casos registrados no Hospital e Maternidade que atende Pediatria no município. 

Vale lembrar que a atenção básica não realiza atendimentos durante os finais de semana e no de 

2011, o atendimento noturno foi implantado no mês de Outubro, em alguns postos.  

Assim, como visto no Gráfico 17, no ano de 2010, o referido Hospital atendeu, nas faixas 

etárias de 0 a 1 e de 1 a 4 anos, 265 e 778 crianças, atendimentos respectivamente. No ano de 

2011, foram realizados, na faixa etária de 0 a 1 ano, 159 atendimentos. Enquanto, que na faixa 
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etária de 1 a 4 anos, 607 atendimentos infantis, havendo, portanto, uma reduação de registros de 

atendimentos. 

 

Gráfico 17: Número de casos infantis de Gastroenterites, Zona Rural e Urbana, nas faixas etárias 

de 0 a 1 ano e de 1 a 4 anos, nos anos de 2010 e 2011 no município do Crato.  

 

Fonte: Autor. 

 

De acordo com o quantitativo de atendimentos foi possível, ainda, fazer uma comparação 

do número de atendimentos na zona rural e urbana e aqueles realizados pelo Hospital e 

Maternidade São Francisco de Assis (HMSFA), no mesmo ano de 2010, para tentar visualizar 

como se encontra a procura da população, pela atenção primária, quando se trata de 

gastroenterite. Com o Gráfico 18 foi possível evidenciar o número de casos infantis de 

Gastroenterites em relação ao atendimento realizado pelo HMSFA, nas faixas etárias de 0 a 1 ano 

e 1 a 4 anos, no ano de 2010, no município do Crato-CE. 
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Gráfico 18: Número de casos infantis de Gastroenterites em relação ao atendimento realizado 

pelo HMSFA, nas faixas etárias de 0 a 1 ano e 1 a 4 anos, nos anos de 2010 e 2011, no município 

do Crato-CE.  

 

 

 
Fonte: Autor. 

2011 

2010 
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Moura et al. (2010) lembram que o acompanhamento da atenção primária pode ser avaliada 

por diferentes perspectivas e o indicador internações é o que se aplica como um padrão para 

permitir avaliar essa assistência. Assim, no Brasil, foi formulado um indicador partindo das 

Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) a partir de uma lista de agravos 

a saúde para os quais deveriam existir ações efetivas na atenção primária. Pode-se destacar ações 

voltadas para a prevenção de doenças, bem como o diagnóstico e o tratamento precoce das 

patologias agudas e o próprio controle e acompanhamento das patologias sabidamente crônicas, 

possibilitando, assim, a redução do risco de internações hospitalares.  

Rasella (2013) acrescenta que ao utilizar as internações hospitalares como representante 

da morbidade, deve-se ponderar que essas elevadas taxas de internações, sobretudo pelas doenças 

diarréicas, volta e meia podem estar associadas a problemas de acesso e de cobertura de saúde, 

bem como da baixa resolutividade por parte da atenção primária, não sendo puramente devidas a 

uma elevada incidência de diarréia nas crianças. 

Para isso, Amaral et al. (2008) lembram que as ações desenvolvidas pela OMS em 

conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), formando uma estratégia 

denominada Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI), favorecem o 

cuidado a criança com o intuito de promover a saúde, reduzindo a morbimortalidade associada a 

essas doenças, no grupo mais vulnerável. 

Vale lembrar no tocante a MDDA (BRASIL, 2010a) que as atividades de monitorização 

pressupõem uma integração que deverá ser efetiva entre a área de Vigilância Epidemiológica e 

suas várias áreas que estão sob sua responsabilidade pela atenção a esses agravos, como: Área de 

Atenção à Saúde da Criança, Área de Atenção Básica (ESF’s e Agentes Comunitários de Saúde); 

Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Saneamento, Laboratório de Saúde Pública e Área de 

Educação em Saúde e Mobilização Social. Dessa forma, os dados coletados e analisados, quando 

em ocorrência de diarréia, deverão ser repassados para todas as instâncias, a fim de produzir 

resultados imediatos e eficazes, principalmente, no que diz respeito às decisões das ações 

realizadas pelo nível municipal. 

A Atenção Básica além de favorecer a redução de agravos à saúde, com o acompanhamento 

do crescimento e desenvolvimento da criança, permite conhecer a família em todas as suas 

peculiaridades, bem como a comunidade e o seu entorno, favorecendo, assim, que tanto a família 

quanto a comunidade possam modificar a sua realidade melhorando os índices de saúde. Assim, 
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conforme mencionam Flauzino, Souza-Santos e Oliveira (2011), a alta densidade populacional 

nas grandes áreas metropolitanas, associadas ao crescimento desordenado das cidades, é visto 

como fator que favorece a disseminação das DVH. Logo, as condições socioeconômicas, 

culturais, carência de acesso ao saneamento doméstico, e a inexistência ou dificuldade de acesso 

da população aos serviços de saúde, também podem interferir no cuidado e comprometer o 

controle das doenças evitáveis, como as DVH.  

Rasella (2013) admite que nos países em desenvolvimento, a diarréia é vista como uma das 

principais causas de morbimortalidade em menores de cinco anos. No estado da Bahia, uma 

grande parte da população, especialmente nas zonas rurais e em comunidades carentes nas áreas 

urbanas, ainda não possui acesso à água canalizada e tampouco ao esgotamento sanitário. 

Rattner (2009) reitera afirmando que as alterações do meio ambiente, bem como a ausência 

de saneamento básico, sobretudo nas áreas mais carentes, onde se concentra uma parcela 

crescente da população carente e deserdada, percebem-se mais intensamente os impactos da 

própria ação humana que se volta diretamente para a saúde e no bem-estar das populações.  

Assim, em uma região, onde o saneamento básico, distribuição de água própria para 

consumo humano e o recolhimento de resíduos sólidos são vistos como causas da ocorrência de 

DVH e de outros agravos à saúde da população, sendo reconhecida entre ações que deveriam ser 

mais efetivas para que aconteça a redução das doenças diarréicas, principalmente nos países que 

se encontram em desenvolvimento. Com isso, aliar um planejamento urbano a assistência de 

saúde prestada a população tornam-se medidas que viabilizem a qualidade de vida da população.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Sabe-se que a água é considerada como o principal veículo de agentes causadores de 

doenças do trato gastrintestinal (diarréias, especialmente), e que acometem principalmente as 

crianças, e sua qualidade está relacionada com os indicadores de morbimortalidade infantil, pode-

se citar: o saneamento básico; cobertura de coleta de lixo; cobertura de redes de abastecimento de 

água;   coeficiente de mortalidade infantil; número de unidades básicas de saúde. Tem-se um 

olhar especial às crianças abaixo de 05 anos, tendo em vista que sua nutrição é baseada, 

principalmente, em alimentos liquidificados, exceto no caso dos bebês que se encontram em 

aleitamento materno exclusivo.  

Assim, vale salientar que as infecções intestinais de veiculação hídrica são consideradas 

como surtos característicos de regiões, onde o abastecimento de água potável e a estrutura 

sanitária encontram-se desorganizada e até mesmo inexistente. Neste sentido, os cuidados com a 

qualidade da água favorecem a redução de tais doenças, bem como minimizam as internações 

hospitalares infantis.  

Ao avaliar o município do Crato-CE, percebeu-se que partindo do perfil 

populacional/bairro, pode-se proporcionar uma visão da real situação de risco vivenciada pela 

população. O que possibilita tanto aos gestores quanto aos profissionais atuantes na rede básica 

de saúde viabilizar uma promoção da saúde voltada para a realidade de cada bairro ou zona de 

atendimento.  

Quanto ao acesso a coleta pública é possível evidenciar que o acesso ao destino dos 

resíduos sólidos só é realizado em determinadas áreas da cidade, não contemplando todas as duas 

zonas (rural e urbana), o que pode comprometer diretamente a saúde, principalmente com relação 

a proliferação de vetores. Sabendo disso, a coleta pública, no município em média, passou a 

atender 78,7% as famílias, com redução na dispersão dos resíduos em céu aberto passando para 

10% das famílias, bem como uma redução quanto ao ato de queimar os resíduos sólidos (11,4%). 

O acesso ao esgotamento sanitário não é visto em todas as áreas do município em estudo, 

sabe-se que esse fato possibilita a proliferação de DVH, principalmente os surtos de 

gastroenterites e de doenças de contato com água contaminada. Partindo desse contexto quanto à 

canalização de seus dejetos, na zona rural, ainda se encontram áreas em que inexiste essa 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2011/f19.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2011/f19.htm
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2011/f19.htm
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canalização e que seus dejetos são depositados em áreas abertas favorecendo a contaminação da 

água.  

Com relação à distribuição de água potável, através da rede pública, houve um aumento do 

acesso à água própria para consumo humano, passando para 83,4% das famílias. No entanto, na 

zona rural as famílias ainda são abastecidas por soluções alternativas, como poços/nascentes, o 

que compromete a qualidade da saúde, foi constatado por meio de seus resultados em Campo 

Alegre, Monte Alverne e Dom Quintino.  

Tendo pleno conhecimento de que a qualidade da água compromete diretamente a saúde da 

população, ainda existem localidades que não realizam qualquer tipo de tratamento da água, 

principalmente naquelas em que a água é proveniente de soluções alternativas. Percebeu-se que 

esse não tratamento por parte das famílias foi reduzido passando de 22,3% para 18,8% das 

famílias.  Sendo evidenciado na zona rural, onde existem áreas descobertas pela rede pública de 

abastecimento nos distritos de Santa Fé, Ponta da Serra e Campo Alegre, que demonstraram não 

realizar o tratamento da água, o que possibilita o surgimento de verminoses e da própria 

gastroenterite. Em contrapartida, muitas famílias passaram a realizar a filtração da água recebida 

o que aumentou para 57,3%.  

Percebeu-se que as DVH estão relacionadas com a qualidade de vida da população, como o 

tipo de moradia, a densidade demográfica, o acesso à água, coleta de resíduos sólidos, entre 

outros. Nesses bairros, em estudo, existe pelo menos um desses fatores de risco que, aliados aos 

fatores climáticos, favorecem a proliferação do vetor da dengue. De acordo com a faixa etária, no 

ano de 2010, no município de Crato-CE, ocorreram 55 casos de Dengue, com um de FHD, um 

caso de Hepatite A. No ano de 2011, foi possível evidenciar 21 casos de Dengue, um caso de 

FHD e uma notificação de Hepatite A. 

Vale lembrar que quando se trata de DVH, a qualidade da higiene também compromete o 

seu surgimento, por isso faz-se necessário que a população assistida receba educação em saúde 

para que sua ocorrência seja reduzida, como é o caso da Hepatite A, que é transmitida por via 

fecal-oral, podendo surgir através da água, de alimentos e da disseminação de pessoa a pessoa.   

Outro fator preocupante para qualidade de assistência a saúde da criança é a ocorrência da 

gastroenterite. Pois, pelo fato de ela não se encontrar no grupo de doenças de Notificação 

Compulsória, não se sabe ao certo o total de crianças que são acometidas. Assim, têm-se apenas 

uma visão geral da ocorrência baseado no que as ESF’s e o serviço Hospitalar fornecem a 
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Secretaria de Saúde. O que possibilita, a princípio, concluir em uma redução de casos, no entanto 

não houve busca ativa daqueles casos que seguiram para a rede Hospitalar e tampouco a 

comunicação por parte das famílias a ESF’s para informar a sua ocorrência, assim como não há 

uma informação da Secretaria de Saúde as ESF’s para que realizem a busca dos casos notificados 

pelo Hospital tornando-se difícil a conclusão de que houve uma redução. 

Com isso, percebeu-se que as DVH além de estarem ligadas em semelhança no seu 

surgimento e transmissão, são encontradas em regiões em que não há planejamento urbano, 

acesso à água de qualidade, distribuição desigual de renda, ausência de saneamento básico, 

serviços de saúde, favorecendo ao seu surgimento, bem como, estão relacionadas com o 

desenvolvimento In-Sustentável. Dessa maneira, todas as formas de transmissão e contágio 

poderiam ser quebradas melhorando a renda, moradia, saneamento, serviços essenciais que 

possibilitam a qualidade de vida da população. Cabe assim, aos gestores observar a cadeia das 

DVH e trabalhar para que as comunidades recebam a assistência, com acesso igual e de qualidade 

favorecendo a saúde. 

Para os profissionais de saúde cabe melhorar a busca ativa, com a visita domiciliar de 

crianças faltosas na puericultura, permitindo conhecer como estão sendo cuidadas e qual a 

realidade em que está inserida, realizando um planejamento para os quadros recorrentes de DVH. 

No que tange ao papel dos Agentes Comunitários de Saúde, estes poderiam ficar mais 

presentes nas comunidades, tanto ouvindo as queixas da população e assim ajudando nas 

intervenções, quanto poderiam realizar visitas periódicas, principalmente, aquelas crianças 

sabidamente com algum tipo de DVH, para que as intervenções sejam de fato realizadas. 

Cabe a Secretaria de Saúde, não apenas receber as fichas, mas atuar de forma mais presente 

na comunidade, interligando os dados e possibilitando que as ESF’s tenham conhecimento de 

quais áreas estão aparecendo casos e assim poder intervir e adequar à saúde voltada para a 

comunidade. 
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APÊNDICE A 

 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO ESTUDO 

 

Ofício S/N 

À: Ilmo(a) Sr(a). Secretário de Saúde. 

 

ASSUNTO: Pedido de autorização para realização de pesquisa. 

 

 

Cumprimentamos V. Sra. ao tempo em que solicitamos receber a aluna Ana Raquel Bezerra 

Saraiva, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável 

(PRODER), da Universidade Federal do Ceará, Campus Cariri, para realização de coleta de 

dados necessários ao seu projeto de Dissertação intitulado: ANÁLISE DAS DOENÇAS DE 

VEICULAÇÃO HÍDRICA PREVALENTES EM CRIANÇAS. Sob orientação da Professora 

Dra. Celme Torres Ferreira da Costa.  

O estudo tem por objetivo: Analisar a relação entre as doenças infantis (na faixa etária 

de 00 a 04 anos) e as doenças de veiculação hídrica, quanto à contaminação por agentes 

microbiológicos, na cidade de Crato/CE. 

A pesquisa será realizada através de coleta de dados nos prontuários que estiverem na 

Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica, Estratégia de Saúde da Família, Hospitais de 

referência para Pediatria, no DATASUS, bem como no VIGIÁGUA, serão analisados e 

quantificados os prontuários e documentos que contenham informações de cadastros da 

ocorrência das DVH. 

 

  

Atenciosamente, 

_____________________________________________ 

SUELY SALGUEIRO CHACON 

Coordenadora do Curso Pós-Graduação  

em Desenvolvimento Regional Sustentável  
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APÊNDICE B 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

RESPONSÁVEL 

 

Eu, Celme Torres Ferreira da Costa, professora da Universidade Federal do Ceará – 

UFC responsabilizo-me pela orientação da aluna Ana Raquel Bezerra Saraiva, do Curso de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Regional Sustentável (PRODER), cujo projeto de pesquisa se 

intitula: ANÁLISE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA PREVALENTES EM 

CRIANÇAS, e me comprometo a assegurar que sejam seguidos os preceitos éticos previstos na 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e demais documentos complementares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAZEIRO DO NORTE, ______ de_________________ 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 
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APÊNDICE C 

 

 TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

PARTICIPANTE 

 

Eu, Ana Raquel Bezerra Saraiva, aluna do Curso de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Regional Sustentável (PRODER) da Universidade Federal do Ceará (UFC), 

responsabilizo-me junto com a minha orientadora Profª. Dra Celme Torres Ferreira da Costa a 

desenvolver o projeto de pesquisa intitulado: ANÁLISE DAS DOENÇAS DE VEICULAÇÃO 

HÍDRICA PREVALENTES EM CRIANÇAS, e me comprometo a assegurar que sejam seguidos 

os preceitos éticos previstos na Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde e demais 

documentos complementares. 

Responsabilizo-me também pelo fiel cumprimento das orientações sugeridas pela minha 

orientadora nas atividades de pesquisa e zelo com o meu projeto de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

JUAZEIRO DO NORTE, ______ de_________________ 2012. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante 

 

 


