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A vigilância epidemiológica é direcionada a analise dos fatores ambientais e 

socioeconômicos que possam ter alguma influencia na eclosão de doenças e nas 

condições de saúde. Utilizando esse direcionamento na especificidade das doenças de 

vinculação hídrica e tendo como justificativa a fundamental importância de um 

ambiente saudável onde se promova a qualidade de vida e não a eclosão de 

enfermidades. Tendo se como objetivo a analise e estabelecimento de relações entre a 

condição sócio-econômica, infra-estrutura urbana (água, esgoto, resíduos sólidos e 

drenagem) e os fatores ambientais instituídos na determinação da eclosão das doenças 

de vinculação hídrica e a condição de saúde do Rio Beberibe, no bairro Dois Unidos, 

Recife - PE, no período de 2003 a 2005. Com aquisição dos embasamentos teóricos e de 

dados acerca da pesquisa foram empreendidas visitas e observações de campo, com 

utilização de maquina fotográfica digital, foram alcançados subsídios para a 

configuração da condição sócio-econômica, infra-estrutura urbana e dos fatores 

ambientais instituídos que possam determinar a eclosão das doenças de vinculação 

hídrica. Assim se analisou e se estabeleceu uma relação entre a condição sócio-

econômica, infra-estrutura urbana e os fatores ambientais instituídos que possam 

determinar o aumento das doenças relacionadas à água. Como resultado o trabalho 

comprovou como insatisfatória: a qualidade da condição sócio-econômica já que é baixa 

a média de anos dos estudos dos responsáveis pelo domicílio do sexo masculino (2000) 

e a renda média dos responsáveis pelo domicílio do sexo masculino (2000), a infra-

estrutura urbana e os fatores ambientais instituídos por não promoverem um espaço de 

qualidade de vida, no entanto não determinam à eclosão das doenças de vinculação 

hídrica entre os anos de 2003 a 2005, no bairro Dois Unidos, Recife – PE. 
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Epidemiologia 
 

A epidemiologia é o eixo da saúde pública que proporciona as bases para 

avaliação das medidas de profilaxia, fornece pistas para diagnose de doenças 

transmissíveis e não-transmissíveis e enseja a verificação da consistência de hipóteses 

de causalidade. Desenvolve a vigilância epidemiológica; analisa os fatores ambientais e 

socioeconômicos que possam ter alguma influencia na eclosão de doenças e nas 

condições de saúde; constitui um dos elos entre comunidade e governo, estimulando a 

prática da cidadania através do controle, pela sociedade, dos serviços de saúde. 

 
1Sob o ponto de vista do bem publico, uma das 

implicações praticas da epidemiologia é que o estudo das 

influencias externas torna a prevenção possível, mesmo quando 

a patogênese da doença concernente não é ainda compreendida. 

Mas isto não quer dizer que a epidemiologia seja de alguma 

maneira, oposta ao estudo de mecanismos ou, reciprocamente, 

que o conhecimento do mecanismo não seja às vezes crucial 

para a prevenção. 

 

O estudo em nível pré-patogênico da produção da doença em termos coletivos, 

objetivando o estabelecimento de ações de ordem preventiva, deve considerar a doença 

como fluindo, originalmente, de processos sociais, crescendo através de relações 

ambientais e ecológicas desfavoráveis, atingindo o homem pela ação direta de agentes 

físicos, químicos, biológicos e psicológicos. Um destes fatores que constituem esse 

componente social são os Fatores Sócio-Econômicos 

 

Fatores Sócio-Econômicos 

 

Para efeito de analise estrutural epidemiológica o ambiente deve ser entendido 

como conjunto de todos os fatores que mantêm relações interativas com o agente 

etiológico e suscetível. Além de incluir o ambiente físico, que abriga e torna possível a 

vida autotrófica e o ambiente biológico, que abrange todos os seres vivos, também 

inclui a sociedade envolvente. 
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Fatores Ambientais 

 

Em situações ecológicas desfavoráveis produzidas artificialmente pela ação do 

homem, algumas permanentes, outras contingentes, têm o desenvolvimento os fatores 

físicos que abriga e torna possível a vida autotrófica que pode ter acesso à organização 

interna dos seres vivos e podem funcionar para estes como agentes patogênicos. 

Agressores ambientais são agentes que, de forma imediata, sem mais 

intermediações, podem pôr-se em contato direto com o suscetível. Quanto a sua forma 

de surgimento ou por sua presença, podem ser inseridos em uma das seguintes 

categorias: 

A - Agentes presentes no ambiente de forma habitual, em convivência natural 

ou tradicional com o homem; 

B - Agentes pouco comuns e que, mercê de situações novas, alterações 

impostas por novos hábitos ou por modificações na maneira de viver, por má 

administração ou manipulação inábil de meios e recursos, por importação, passam a 

se fazer presentes de forma perceptível, com agentes, em algum evento 

epidemiológico. 

C - Agentes que explodem em situações anormais de grande monta como são as 

macroperturbações ecológicas, os desastres naturais e as catástrofes. 

 

Qualidade de Água 

 

A água destinada ao consumo humano deve atender a certos requisitos de 

qualidade. 

Na realidade, não se encontra, na Natureza a água pura. A água sempre contém 

impurezas que podem ser de natureza física, química ou biológica. Os teores dessas 

impurezas devem ser limitados, até um nível não prejudicial ao homem, e são 

estabelecidos pelos órgãos de saúde pública, como padrões de potabilidade.  A água é 

potável quando as suas impurezas estão abaixo dos valores máximos permitidos, não 

causando malefícios ao homem. 

 

 

 



Saneamento 

 

O conjunto de medidas visando preservar ou modificar as condições do meio 

ambiente, com a finalidade de prevenir doenças e promover a saúde é definido como 

saneamento que constitui um dos mais importantes meios de prevenção de doenças. 

São muitas doenças que podem proliferar devido à carência de medidas de 

saneamento. A não disponibilidade de água de boa qualidade, a má disposição dos 

dejetos, um inadequado destino do lixo, ou um ambiente poluído são fatores que 

contribuem para uma maior incidência de doenças. 

As principais atividades do saneamento são: 

� Abastecimento de água; 

� Afastamento dos dejetos (sistemas de esgoto); 

� Coleta, remoção e destinação final dos resíduos sólidos (lixo); 

� Drenagem de águas pluviais; 

� Controle da poluição ambiental; 

� Saneamento da habitação, dos locais de trabalho e de recreação; 

� Saneamento aplicado ao planejamento territorial. 

Muitos microrganismos patogênicos são eliminados com os dejetos humanos. 

A má disposição dos dejetos pode provocar o contato do homem com os mesmos, 

ocasionando a transmissão de doenças. 

Algumas formas de contato: 

� Através da água contaminada com matéria fecal – por ingestão; contato 

com a pele; preparação de alimentos; 

� Por meio de mãos sujas; 

� Através de insetos, principalmente as moscas, que pousam na sujeira e 

levam impurezas para os alimentos; 

� Pelo contato com o solo, que recebeu dejetos. 

 

 

 

 

 

 

 



Saneamento dos Resíduos Sólidos (Lixo) 

 

De acordo com FEAM (1995), lixo é todo e qualquer tipo de resíduo sólido 

produzido e descartado pela atividade humana doméstica, social e industrial. 

Tendo a composição bem variada, o lixo pode conter agentes biológicos 

patogênicos ou resíduos químicos tóxicos, os quais podem alcançar o homem, por via 

direta ou indireta, prejudicando a saúde. 

Os resíduos sólidos favorecem a proliferação de mosquitos, moscas, baratas e 

ratos. Estes animais são responsáveis pela transmissão de inúmeras doenças tais como: 

febre tifóide, salmoneloses, disenterias e outras infecções; através de moscas e baratas, 

filariose, malária, dengue e febre amarela, por meio de mosquitos; leptospirose, 

triquinose, salmonelose, certas verminoses e outras transmitidas por roedores. O 

controle desses animais está muito associado à higiene do ambiente, destacando-se o 

acondicionamento, coleta e destino final dos resíduos sólidos. 

O lixo pode causar a poluição do meio ambiente, com conseqüências maléficas 

para o homem, dos seguintes modos: 

� Poluição do solo, podendo, a partir daí, causar a poluição de águas 

superficiais ou subterrâneas; 

� Poluição da água, a partir do solo, ou como conseqüência do lançamento 

direto de resíduos sólidos nos recursos hídricos. 

 

Doenças de Vinculação Hídrica 

 

Através da água, muitas doenças podem ser transmitidas ao homem. São as 

chamadas doenças de vinculação hídrica, em que a água serve como meio de transporte 

de agentes patogênicos eliminados pelo homem através dos dejetos, ou de poluentes 

químicos presentes nos esgotos industriais ou em outros resíduos. 

Entre as doenças transmitidas pela água, ao homem, por agentes biológicos, destacam-

se: 

 

 

Doenças de veiculadas por ingestão: 

� Febre tifóide; 

� Febre paratifóide; 



� Disenteria bacilar; 

� Disenteria amebiana; 

� Enteroinfecções em geral; 

� Cólera; 

� Hepatite infecciosa; 

� Poliomielite; 

� Giárdias. 

Doenças veiculadas pelo contato com a pele ou com as mucosas: 

� Esquistossomose; 

� Infecções dos olhos, ouvidos, nariz e garganta; 

� Doenças de pele. 

 

O Bairro Dois Unidos 

 

O bairro Dois Unidos (localizado na ilustração abaixo) corresponde a uma área 

(integra a 2ª Região Político-Administrativa do Recife, RPA-2, na Zona Norte da 

cidade) onde estão concentradas as comunidades pobres da Região Metropolitana do 

Recife - PE, inseridas na Bacia do Beberibe, uma área predominantemente urbana e de 

alta densidade demográfica, com cerca de 7.300 habitantes/km². Estes bairros registram 

a maior concentração de assentamentos de baixa renda da Região Metropolitana do 

Recife, espalhados em áreas de risco, morros e alagados que, por sua vez, apresenta os 

menores índices de atendimento em infra-estrutura, além de uma integração urbana 

restrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife 2005 (versão 1.2.0) 



Objetivos 

 
O trabalho tem como objetivo analisar e estabelecer uma relação entre a 

condição sócio-econômica, infra-estrutura urbana (água, esgoto, resíduos sólidos e 

drenagem) e os fatores ambientais instituídos que possam determinar a eclosão das 

doenças de vinculação hídrica e a condição de saúde do Rio Beberibe, no bairro Dois 

Unidos, Recife - PE, no período de 2003 a 2005. 

 

Metodologia 

 

A partir de pesquisas bibliográficas e de leituras adquiriu-se um embasamento 

teórico acerca da Epidemiologia das doenças de vinculação hídrica, então se identificou 

as principais enfermidades relacionadas à água e os fatores ambientais que possam 

determinar a eclosão de tais moléstias. Com base na fundamentação teórica obtivesse 

com o Distrito Sanitário II (responsável pelo bairro Dois Unidos) da Cidade do Recife 

os números de casos das doenças de vinculação hídrica, no período de 2003 a 2005. 

Coletou-se informações referentes à qualidade da água do Rio Beberibe, no trecho 

referente ao bairro Dois Unidos e na periodização da pesquisa em questão, através da 

Companhia Pernambucana de Recursos Hídricos – CPRH. Em pesquisas aos dados do 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife 2005 (versão 1.2.0) em conjunto as 

demais informações e às empreendidas visitas e observações de campo, com utilização 

de maquina fotográfica digital, foram alcançados subsídios para a configuração da 

condição sócio-econômica, infra-estrutura urbana (água, esgoto, resíduos sólidos e 

drenagem) e dos fatores ambientais instituídos que possam determinar a eclosão das 

doenças de vinculação hídrica. Assim se analisou e se estabeleceu uma relação entre a 

condição sócio-econômica, infra-estrutura urbana e os fatores ambientais instituídos que 

possam determinar o aumento das doenças relacionadas à água do Rio Beberibe, no 

trecho referente ao bairro Dois Unidos no período de 2003 a 2005. 

 

As principais questões / Pontos desenvolvidos 

 

A partir da idéia de Epidemiologia com a informação que o bairro Dois 

Unidos, Recife – PE registra uma das maiores concentrações de assentamentos de baixa 

renda da Região Metropolitana do Recife – RMR desenvolve-se pontos de analise dos 



fatores ambientais e socioeconômicos que possam ter alguma influencia na eclosão de 

doenças e nas condições de saúde e que possam constituir um dos elos entre 

comunidade e governo, estimulando a prática da cidadania através do controle, pela 

sociedade, dos serviços de saúde. 

Com pesquisas de gabinete registraram-se dados sócio-econômicos 

(apresentados na tabela abaixo) para que pudessem dar a idéia de uma comunidade com 

baixa média de estudo, baixa renda, porem com uma boa estrutura urbana quando ao 

esgoto, contribuindo assim com a não eclosão de doenças de vinculação hídrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a ida a campo objetivando observar e desenvolver a idéia gerada a partir 

da tabela acima, notou-se uma paisagem desigual que não traduz nem um ponto de 

estrutura urbana quando aos aspectos de água de qualidade, esgoto, resíduos sólidos e 

drenagem, podemos observar tal questão nas fotos abaixo, que expressam ambientes e 

condições sócio-econômicas favoráveis às doenças de vinculação hídrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Recife 2005 (versão 1.2.0) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com o intuído de ampliar os embasamentos da realidade em questão 

buscaram-se dados da qualidade da água (registrados nas tabelas abaixo) que acabam 

por denunciar um desequilíbrio ambiental com as águas do rio Beberibe totalmente 

poluídas no trecho do bairro Dois Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Márcio Martins Fonte: Márcio Martins Data: 03/2008 

Data: 03/2008 

Fonte: Márcio Martins Data: 03/2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ultima questão é partir dos dados e observações de campo que apresentaram 

espaços que configuram paisagens para a determinação de eclosões das doenças de 

vinculação hídrica. Em desenvolvimento a tal questão dados foram adquiridos acerca 

dos números de casos de doenças de vinculação hídrica com o Distrito Sanitário II 

(responsável pelo bairro Dois Unidos) da Cidade do Recife nos quais fizeram por 

concluir os resultados da pesquisa. 

 

Resultados 

 

Com o embasamento teórico acerca da Epidemiologia das enfermidades de 

vinculação hídrica, com as informações do Distrito Sanitário II, da Companhia 

Pernambucana de Recursos Hídricos – CPRH, Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Recife 2005 (versão 1.2.0) e empreendidas visitas e observações de campo este trabalho 

comprovou como insatisfatória: a qualidade da condição sócio-econômica já que é baixa 

a média de anos dos estudos dos responsáveis pelo domicílio do sexo masculino (2000) 

e a renda média dos responsáveis pelo domicílio do sexo masculino (2000). Ainda 

agravada por uma infra-estrutura urbana (água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem), 

onde os esgotos e resíduos sólidos são despejados in natura no rio Beberibe, que de 

longe não satisfaz um bom padrão de vida. No entanto a condição sócio-econômica, 

infra-estrutura urbana e os fatores ambientais instituídos não determinaram à eclosão 

das doenças de vinculação hídrica entre os anos de 2003 a 2005, no Dois Unidos, Recife 

– PE. 



 

Considerações Finais 

 

Apesar da constatação que não se mantêm na área de estudo uma relação direta 

na quantidade de casos de doenças de vinculação hídrica com a qualidade da água do 

trecho do rio em questão, é fundamental ressaltar a importância da saúde do rio, pelo 

valor e potencial imenso que o mesmo possui como recurso hídrico e a conservação do 

meio ambiente com sistema público de esgotamento sanitário, evitando o lançamento de 

dejetos no solo e no rio, limpeza pública (coleta e transporte dos resíduos, tratamento ou 

disposição final dos resíduos, atividades de apoio e etc.), além de procurar diminuir a 

quantidade de resíduos sólidos através da redução, reaproveitamento e reciclagem. 

constituindo um elo entre comunidade e governo que não concerne apenas no poder 

público investir em programas de controle de doenças e não na promoção de espaços 

ambientalmente satisfatórios, sustentáveis e geradores de padrões de vida desejáveis. 
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