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RESUMO 

 

A sociedade contemporânea enfrenta grandes desafios na área de habitação, 

advindos de uma urbanização de risco que aprofunda as desigualdades, inclusive no 

que se refere à exposição aos riscos. Esta dissertação busca contribuir na 

compreensão da espacialização geográfica de doenças e sintomas, especialmente no 

tocante ao risco existente na relação habitação/saúde, considerando as relações 

sociais e a tradução desta relação no espaço. Assim, nesta pesquisa, objetiva-se 

compreender a dinâmica de territorialização de doenças/sintomas no território 

atendido pela Unidade Básica de Saúde Brasília Teimosa, no município de Natal, no 

Rio Grande do Norte. Para tal, utilizaram-se além dos preceitos da geografia do risco, 

as técnicas de geoprocessamento e da cartografia temática. A partir desses princípios, 

foram elaborados mapas temáticos que representam a espacialização de 

doenças/sintomas que acometeram os moradores do referido território, desde o início 

da utilização dos prontuários eletrônicos pelo Sistema Único de Saúde, em 2017, até 

a data do levantamento dos dados, em dezembro de 2020.  Utilizou-se como banco 

de dados as informações contidas nos prontuários eletrônicos dos pacientes e a base 

cartográfica fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal. Soma-se ao 

estudo quantitativo, a vivência na busca ativa por indicadores da relação 

habitação/saúde no território, cuja análise foi sistematizada em quatro grupos: casa e 

doenças transmissíveis por vias aéreas; casa e doenças transmissíveis por via hídrica; 

casa e acidentes domésticos; casa e saúde mental. Por fim, concluiu-se, dentre outras 

hipóteses relacionais, que os pacientes que mais compareceram à Unidade Básica de 

Saúde, dentro do recorte temporal, são moradores da área mais vulnerável do 

território, refletindo mais uma faceta das desigualdades intrínsecas às metrópoles 

brasileiras, que podem ser expressas espacialmente, e os riscos iminentes aos quais 

estão expostas parcelas específicas das populações urbanas. 

 

Palavras-chave: Relação habitação/saúde. Risco e prevenção. Déficit habitacional.  

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Contemporary society faces majorhousing challenges, arising from a risky urbanization 

that deepens inequalities, including with regard to risks exposure. This dissertation 

contributes to the understanding of the geographical diseases spatialization, especially 

those risks that exist in the housing / health relationship, considering the social 

relationships and the translation of those in space. The objective of this research is to 

understand the dynamics of diseases / symptoms territorialization in the territory 

covered by the Basic Health Unit Brasília Teimosa, in the city of Natal, in Rio Grande 

do Norte. For this, in addition to the precepts of risk geography, the techniques of 

geoprocessing and thematic cartography were used. Based on these principles, 

thematic maps were prepared to represent the spatialization of diseases / symptoms 

that affected the residents of that territory, from the beginning of the use of electronic 

medical records by the Unified Health System, in 2017, until the date of data collection, 

in December 2020. The data contained in the electronic medical records of the patients 

and the cartographic base provided by the Municipal Health Department of Natal were 

used as a database. In addition to the quantitative study, the experience in the active 

search for indicators of the housing / health relationship in the territory, whose analysis 

was systematized into four groups: home and diseases transmitted by airways; home 

and waterborne diseases; home and domestic accidents; home and mental health. 

Finally, it was concluded, among other relational hypotheses, that the patients who 

most attended the Basic Health Unit, within the time frame, are residents of the most 

vulnerable area of the territory, reflecting yet another facet of the inequalities intrinsic 

to Brazilian metropolises, which they can be expressed spatially, and the imminent 

risks to which specific portions of urban populations are exposed. 

 

Keywords: Housing/health relationship. Risk and prevention. Housing deficit. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A cada dia aumenta o número de famílias residindo em áreas de grande 

vulnerabilidade. Excluídas do mercado formal de moradias privadas e desassistidas 

pelas políticas públicas, essas famílias ocupam favelas, cortiços, loteamentos 

irregulares, construindo os seus domicílios num processo lento de autoconstrução, de 

acordo com o seu fluxo de recursos e, frequentemente, residindo em casas pouco 

saudáveis.  

O aumento acelerado da população urbana; o espraiamento não planejado das 

cidades; a forma como muitas ocupações espontâneas vão se apropriando dos 

espaços, sem uma legislação que preveja uma ocupação harmoniosa com as 

condições ambientais daquele meio, com frequência, resultam em riscos à saúde e à 

vida dos moradores, que se agravam diante da inexistência de ações resolutivas por 

parte das autoridades competentes.  

Todas essas práticas e ideias, em conjunto com tantas outras como a 

inseguridade jurídica dos terrenos, a inseguridade estrutural das construções, a lógica 

das remoções forçadas, os reassentamentos em áreas distantes das oportunidades, 

são causa e ao mesmo tempo consequência da urbanização de risco, engendrada tal 

qual um ciclo vicioso que aprofunda as desigualdades. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A questão da precariedade habitacional é de grande relevância, porém 

raramente é abordada como um problema de saúde pública. O déficit habitacional é 

frequentemente abordado enquanto uma questão de negação de direitos, um 

problema urbano ou ambiental, mas, dificilmente, como um fator que agrava as 

condições de saúde da população.  

O déficit habitacional pode ser considerado uma das principais causas de morte 

por doenças infecciosas por via hídrica e aérea, levando-se em conta que, dentre os 

indicadores utilizados pela Fundação João Pinheiro (BRASIL, 2011a) – instituição 

responsável pela contagem do déficit habitacional no Brasil – a coabitação 

(aglomeração) e a ausência de saneamento básico são os que mais contribuem para 

o aumento do índice de déficit habitacional. Além disso, o déficit habitacional já se 



14 
 

apresenta em números significativos, mesmo sendo contabilizado a partir de 

indicadores que não consideram todas as relações habitação/saúde e bem-estar. 

O tema desta pesquisa é a relação habitação/saúde, que vem sendo abordado 

cada vez mais, principalmente após o início da pandemia do coronavírus, mas que 

ainda carece de informação de pesquisa, principalmente no que diz respeito às áreas 

mais vulneráveis.  

A pandemia do novo coronavírus trouxe a discussão acerca do déficit 

habitacional para a ordem do dia não só porque as condições habitacionais são causa 

e consequência das desigualdades sociais, mas porque  diversas recomendações de 

saúde foram amplamente divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com 

o objetivo de controlar a disseminação da doença e tais instruções enfatizam a 

importância da habitação na luta contra o Coronavírus.  

De acordo com dados do Sistema de Informação de Saúde da Atenção Básica 

(Sisab), mais da metade das doenças que chegam ao Sistema Único de Saúde (SUS), 

via atenção primária, advém de focos de doenças de fonte domiciliar (BRASIL, 2011a). 

A arquitetura e o planejamento urbano desempenham um papel importante na 

garantia do conforto e da qualidade ambiental para fornecer as condições mínimas 

para a habitabilidade de uma moradia. Porém, a autoconstrução – o maior meio de 

produção habitacional no Brasil, responsável pela construção de mais de 70% das 

habitações brasileiras (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, 

2015) – na maioria dos casos, não é acompanhada pela devida assistência técnica, 

resultando em habitações com inúmeras deficiências, as quais muitas vezes podem 

acarretar riscos à saúde ou mesmo de vida. 

O objeto de estudo desta pesquisa é a relação entre as condições urbanas e 

habitacionais e a recorrência de doenças que acometem os moradores do território 

atendido pela Unidade Básica de Saúde (UBS) Brasília Teimosa, localizada no 

município de Natal, no Rio Grande do Norte (RN). A partir dessa análise, busca-se 

gerar informações que possam subsidiar o planejamento de intervenções urbanas e 

até mesmo o planejamento em saúde no âmbito local.   

O território da UBS Brasília Teimosa é assistido por uma das primeiras 

unidades de saúde da família da cidade a adotar o prontuário eletrônico, a principal 

fonte de dados secundários desta pesquisa. Além disso, é também um território com 

diferentes caracterizações tipológicas, dentre as quais se encontram comunidades 
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com uns dos menores Índices de Desenvolvimento Humano (IDHs) do município de 

Natal, além de uma comunidade apontada como área de risco socioambiental.  

 

OBJETIVOS 

 

O objetivo desta pesquisa é operacionalizar empiricamente a relação 

habitação/saúde, a fim de identificar e caracterizar situações de risco à saúde nas 

habitações, identificando quais condições habitacionais podem estar relacionadas 

com os principais focos de doenças que acometem moradores na área de recorte do 

estudo. Para tal, compreende-se habitação não apenas enquanto o espaço físico da 

moradia em si, isto é, o ambiente físico construído, mas toda a qualidade ambiental 

presente neste, no seu entorno e nas suas interrelações (PASTERNAK, 2016). 

 

METODOLOGIA  

 

Para investigar a força da relação habitação/saúde presente no território, 

estruturou-se uma metodologia semiquantitativa, com base em dados de prontuários 

eletrônicos de pacientes da UBS. Para sistematizar as informações levantadas e 

identificar padrões espaciais de manifestação de doenças, primeiramente, realizou-se 

o georreferenciamento dos dados contidos nos prontuários e, em seguida, por meio 

de visitas de campo ao território estudado, identificou-se caracterizações e patologias 

urbanas e arquitetônicas que pudessem estar atuando como foco dessas doenças.  

Para gerar as hipóteses relacionais, utilizou-se como fonte primária as variáveis 

selecionadas, consideradas as mais significativas para expressar a força da relação 

habitação/saúde, dentre todas as variáveis presentes nos relatórios gerados a partir 

do Sistema e-SUS1, bem como dados dos prontuários eletrônicos individuais entre 

novembro de 2017, ano que se instituiu o prontuário eletrônico no SUS, até a data de 

levantamento dos dados, em novembro de 2020. Esses dados foram espacializados 

usando como base cartográfica o mapa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o 

software de geoprocessamento QGIS.  

                                                
1 O aplicativo e-SUS APS Atividade Coletiva foi desenvolvido pelo Departamento de Saúde da Família 
do Ministério da Saúde com o objetivo de facilitar o processo de trabalho dos profissionais das equipes 
de Atenção Primária à Saúde, incluindo a de Saúde Bucal; do Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
(Nasf); do Polo Academia da Saúde; da equipe do Consultório na Rua; e das equipes de Atenção 
Primária Prisional. 
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O procedimento metodológico, denominado nesta pesquisa por espacialização 

de risco, pode ser definido como um modo de delimitar e investigar a 

urbanização de risco, já mencionada nesta introdução, e será melhor detalhado no 

capítulo 4 desta dissertação.  

 

 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO  

 

No capítulo 1, para embasar a problematização da pesquisa, aborda-se o termo 

urbanização de risco, considerado nesta dissertação como o conjunto de práticas e 

ideias que designaram ou contribuíram para a formação de diferentes tipos de 

assentamentos humanos vulneráveis e, consequentemente, mais suscetíveis aos 

diferentes tipos de riscos inerentes às grandes metrópoles; abrindo uma discussão 

sobre como as metrópoles brasileiras vêm enfrentando (ou ignorando) a relação 

orgânica entre doenças e o atual estilo urbano de vida.  

No capítulo 2, aborda-se o estado da arte sobre a relação habitação/saúde, a 

partir de uma revisão sistemática da literatura recente, tanto na área da Medicina de 

Família quanto na de Arquitetura e Urbanismo, estabelecendo, no campo teórico, a 

relação entre essas duas abordagens do problema, a qual é testada na aplicação da 

metodologia.  

No capítulo 3, explicita-se a metodologia desta pesquisa, que consistiu nos 

seguintes procedimentos: estimativa rápida georreferenciada, uma mistura de etapas 

de mapeamento e caracterização de assentamentos precários, propostas, pelo Guia 

para o Mapeamento e Caracterização de Assentamentos Precários. Publicado em 

2010, foi elaborado pela Secretaria Nacional de Habitação, do extinto Ministério das 

Cidades, para estimular e apoiar os municípios no processo de identificação, 

dimensionamento, detalhamento e registro da inadequação das condições de moradia 

municipal; bem como as metodologias mais utilizadas, no campo da Medicina de 

Família, para o conhecimento do território que subsidia o planejamento em saúde, a 

estimativa rápida e a territorialização georreferenciada.   

No capítulo 4, apresenta-se o resultado desta pesquisa, ou seja da estimativa 

rápida georreferenciada e da territorialização georreferenciada,  a partir: da descrição 

do mapeamento e da caracterização do território atendido pela UBS Brasília Teimosa; 
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do relato de experiência da vivência na busca ativa por indicadores da relação 

habitação/saúde no território; e da sistematização das hipóteses relacionais 

apreendidas na microárea do Vietnã, em quatro grupos: 1) casas do Vietnã e doenças 

transmissíveis por vias aéreas; 2) casas do Vietnã e saúde mental; 3) casas do Vietnã 

e doenças de veiculação hídrica; 4) casa do Vietnã e acidentes domésticos.  
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2 A URBANIZAÇÃO DE RISCO 

  

Urbanismo é um substantivo masculino que surgiu no início do século XX, a 

partir da derivação do termo urbe, usado para designar os diferentes tipos de 

assentamento humano, e do termo urbanização, usado para designar a ação sobre a 

urbe. Esses termos são encontrados pela primeira vez em um compêndio expandido 

e revisado, a Teoria Geral da Urbanização, publicado em 1867 pelo engenheiro 

catalão Ildefonso Cerdá (LEME, 1999). 

No sentido stricto sensu, segundo o dicionário Michaelis (2020), urbanismo é 

“1) o conhecimento e o conjunto de técnicas para a organização e o desenvolvimento 

racional de sociedades urbanas, conforme as necessidades de suas populações; 2) o 

estilo de vida próprio das cidades; 3) a arquitetura urbana”. No entanto, essa é uma 

perspectiva simplista para alguns autores, que não enxergam o urbanismo apenas 

como a ação de projetar e ordenar espaços construídos, entendendo-o sob um ponto 

de vista mais amplo, enquanto um conjunto de práticas e ideias.  

Para além do conceito do termo, é consenso nas Ciências Sociais que o mundo 

ocidental sofre uma guinada consistente ao passar da sociedade feudal e agrária para 

a capitalista e industrial. O advento da modernidade estabeleceu uma nova forma de 

produção e distribuição de bens e uma nova forma de relações entre os seres 

humanos (BECK, 2011).  

Com o acelerado crescimento urbano, a maior parte da sociedade mundial vive 

em áreas urbanas (55%), conforme indica a Organização das Nações Unidas (2019), 

e se encontra desamparada de uma infraestrutura urbana adequada.   

Para Maricato (2001) e Campos Filho (1999) apud Freitas (2017), um ciclo 

vicioso se forma a partir da reduzida oferta de imóveis urbanizados a preços 

acessíveis para maior parte da população, característica inerente à lógica imobiliária, 

braço do sistema capitalista que dá forma às cidades. À medida que apenas uma 

minoria se apropria “[...] da mais-valia fundiária, a terra urbanizada e legalizada torna-

se uma mercadoria de luxo” (MARICATO, 2001; CAMPOS FILHO, 1999 apud 

FREITAS, 2017, p. 2).  

Já para outros autores, podendo-se citar como exemplo Beck (2011, p. 15), 

“vivenciamos uma transformação dos fundamentos da transformação. Enquanto na 

sociedade industrial, a ‘lógica’ da produção de riqueza domina a lógica da produção 

de riscos, na sociedade de risco, essa relação se inverte”. Ou seja, esse novo contexto 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ildefonso_Cerd%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ildefonso_Cerd%C3%A1
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criou um mundo cujo elemento constituinte é a incerteza, a distribuição da decisão 

sobre os riscos entre todos os seres humanos. Para o autor, o risco é, então, ubíquo. 

Não apenas em nossas mentes, mas em todas as dimensões da vida, e assume 

proporções globais: a sociedade de risco é uma sociedade que nos equaliza a todos 

porque todos correm os mesmos riscos, estamos todos ameaçados (BECK, 2011). 

Essa é uma tese bastante consistente para a sociologia econômica, embora 

não se aplique às dimensões humanas propriamente ditas ou da vida social em um 

sentido amplo, pois o que se observa é que o risco, ao invés de nos equalizar, como 

sugere Beck (2011), aprofunda as desigualdades, que podem ser expressas 

espacialmente.  

Compreende-se que, na literatura, não há um entendimento do que poderia ser 

chamado de urbanismo de risco, todavia, pode-se dizer que este é tanto “marcado 

pela inseguridade, quer do terreno, quer da construção, ou ainda da condição jurídica 

da posse daquele território” Rolnik (1999, p. 100), quanto por todo um conjunto de 

práticas e ideias que fizeram, e ainda fazem, as cidades brasileiras chegarem e 

persistirem no cenário atual de desigualdades, segregações e déficits.  

A escassez de casas e terrenos baratos, dentro do traçado urbano formal ou 

da área legitimada pela ordem urbana vigente, pelos parâmetros de uso e ocupação 

do solo, é característica intrínseca às metrópoles brasileiras. A partir de uma revisão 

bibliográfica, encontrou-se três tipos de riscos iminentes a parcelas específicas das 

populações urbanas: os riscos ambientais (SPINK, 2014), os riscos à segurança 

pública (GONÇALVES; QUEIROZ; DELGADO, 2017) e os riscos à saúde (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2003). Uma vez que a população de baixa renda não 

consegue comprar ou alugar um imóvel na parcela do território entendida como formal, 

busca resolver o seu problema de moradia comprando um terreno ou alugando uma 

casa em locais onde o preço seja acessível. 

Normalmente essas casas e terrenos mais baratos ou ficam localizadas nas 

franjas das cidades, distantes das oportunidades sociais e equipamentos públicos, ou 

na parcela do território onde a legislação proíbe ou restringe a ocupação (CAMPOS 

FILHO, 2001) e, por isso, a especulação imobiliária formal ainda não chegou, porém, 

a informal sim e cumprindo o seu papel, construindo e negociando imóveis não tão 

seguros assim, seja do ponto de vista legal, ambiental, estrutural ou patológico. 
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Nesse contexto, estabelece-se uma segregação espacial marcada pelas 

desigualdades, não apenas sociais, mas de tipologias urbanas e arquitetônicas, bem 

como de exposição aos diferentes tipos de riscos anteriormente mencionados. 

Em países com elevada concentração da riqueza, como é o caso do Brasil, as 

áreas mais carentes, em relação à qualidade habitacional e urbanística, são ocupadas 

pelos mais pobres. Desse modo, é importante compreender como se dá a distribuição 

espacial da pobreza nas cidades, a partir de indicadores que podem apontar áreas 

carentes de infraestrutura, serviços e qualidade de vida. 

Ainda que neste capítulo não sejam definidos tais indicadores, busca-se uma 

reflexão sobre risco e vulnerabilidade em áreas urbanas no Brasil, de modo a permitir 

aprofundar os aspectos a serem ponderados na definição de uma área de risco e 

avaliar a vulnerabilidade da população. Essa etapa é preliminar e fundamental para, 

em outro momento, definirem-se os indicadores. 

Este capítulo aborda a urbanização e os processos geradores dos diversos 

tipos de vulnerabilidades que atingem parte expressiva da população, que vive em 

áreas de risco sem ter clareza dessa situação. Nessa perspectiva, é preciso definir o 

risco e a vulnerabilidade para subsidiar a elaboração de políticas públicas que 

permitam mudar o cenário atual de enorme déficit habitacional, onde o próprio poder 

público cria riscos que afetam de forma desigual a população.  

Considerando a realidade presente, na qual se observam diferentes demandas 

para a superação do déficit habitacional, compreende-se que é necessário avançar 

em pesquisas científicas que possam dar suporte a políticas para enfrentar os 

diferentes tipos de precariedades habitacionais dos espaços de moradia existentes. 

 

2.1 Riscos Ambientais 

 

As cidades brasileiras são evidências notáveis de modernização conservadora, 

conforme discute Maricato (2002). O rápido processo de urbanização do país foi 

somado à expropriação da terra no campo, o que resultou em massas de 

trabalhadores migrantes que, sem alternativa de renda suficiente, não conseguem 

pagar pela moradia nas cidades. “Como alternativa, ocupam áreas consideradas 

inadequadas e se expõem com muita frequência a situações de risco como 

escorregamentos de vertentes e alagamentos” (RIBEIRO, 2010). 
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As áreas de risco ambiental (próximas de lixões, sujeitas a inundações 
e desmoronamentos), muitas vezes, são as únicas acessíveis às 
populações de mais baixa renda, que acabam construindo nesses 
locais domicílios em condições precárias, além de enfrentarem outros 
problemas ambientais, sanitários e de saúde (TORRES, 1997; 2000 
apud ALVES, 2007, p. 301). 

 

Nesse sentido, Jacobi (1995, apud ALVES, 2007, p. 303) ressalta que   

 

há uma relação direta entre exposição a riscos ambientais e 
precariedade de acesso a serviços públicos. A própria ausência de 
infraestrutura urbana – como água, esgoto, coleta de lixo e 
canalização de córregos – expõe as populações residentes nestas 
áreas a riscos ambientais, como as doenças de veiculação hídrica. 

 

Taschner (2000) se refere a determinados grupos populacionais 

particularmente marginalizados, os favelados, que seriam também adicionalmente 

afetados pelo risco ambiental, como nas “favelas em situação de risco ambiental”. De 

acordo com Torres e Marques (2001; 2002 apud ALVES, 2007), as favelas geralmente 

ocupam áreas públicas ou de preservação, invadidas, que, em muitas situações, 

localizam-se em terrenos com alta declividades e alto risco de erosões, bem como 

terrenos próximos a cursos d’água e com risco de enchentes ou em lixões. 

Segundo Alves (2007), a explicação para essa tendência, ou seja, a 

causalidade desse fenômeno, é debatida por duas correntes principais: uma defende 

que famílias de “baixa renda se instalariam ‘voluntariamente’ em áreas onde já 

existiam previamente problemas e riscos ambientais, devido ao baixo preço da terra 

vigente nestas localidades” (NAPTON; DAY, 1992 apud ALVES, 2007, p. 303); a outra 

defende que a   

 

a ação do Estado e de grupos sociais e econômicos mais ricos e 
poderosos induziria a instalação de atividades geradoras de risco e 
degradação ambiental (lixões, indústrias poluidoras, incineradores) em 
áreas já previamente habitadas por minorias e comunidades de baixa 
renda, as quais teriam baixa capacidade de resistência à instalação 
dessas atividades (BULLARD, 1990; PULIDO, 2000 apud ALVES, 
2007, p. 303).  

 

Em contrapartida, Alves (2007) pondera que podem coexistir os dois tipos de 

situações de origem da desigualdade ambiental, ou seja,   
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existem tanto situações em que o risco ambiental já está presente e 
as famílias ‘optam’ por se localizar nessas áreas, quanto aquelas em 
que comunidades previamente instaladas são ‘assaltadas’ por 
empreendimentos causadores de risco, poluição e degradação 
ambiental, cuja instalação foi definida em instâncias institucionais fora 
do controle dessas comunidades (PASTOR; SADD; HIPP, 2001; 
KRIEG, 1998 apud ALVES, 2007, p. 303). 

 

Há ainda uma terceira corrente, vista como mais radical, que defende inclusive 

que a ascensão do objetivo da proteção ambiental contribui “[...] para o alto preço da 

terra legalmente urbanizada” (MORETTI, 1997; MARTINS, 2006; MUKHIJA; 

LOUKAITOU-SIDERIS, 2014 apud FREITAS, 2017, p. 2), devido aos seus parâmetros 

restritivos de uso e ocupação do solo; embora, as leis de proteção ambiental sejam 

conquistas imensuráveis para os ambientalistas, que tentam preservar minimamente 

amostras de proteção do meio ambiente diante do espraiamento das cidades. 

Para os autores, um ciclo vicioso se inicia a partir da reduzida oferta de imóveis 

urbanizados a preços acessíveis à maior parte da população, que resolve o seu 

problema da moradia, dentre outras formas, ocupando informalmente parcelas do 

território nas quais incide legislação restritiva, como as áreas de preservação 

ambiental (APAs), as áreas de preservação permanente (APPs) e as unidades de 

conservação (MORETTI, 1997; MARTINS, 2006; MUKHIJA; LOUKAITOU-SIDERIS, 

2014 apud FREITAS, 2017).  

Tais legislações desconsideram a realidade de que existem pessoas que não 

possuem moradia e que precisam morar em algum lugar. Desse modo, com ou sem 

legislação, essas pessoas irão ocupar algum lugar e, como dois corpos não ocupam 

o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, essas pessoas recorrem a áreas ainda 

não ocupadas. 

Normalmente, essas são áreas ambientalmente frágeis e que, por não 

possuírem a devida legislação, com parâmetros de uso e ocupação do solo, e o devido 

planejamento da paisagem, que promova tanto a preservação ambiental quanto o 

direito à moradia, a ocupação do seu território ocorre de forma desordenada ao longo 

do tempo. Esse fenômeno contribui ainda mais para o aumento dos riscos ambientais 

associados a carências no processo de urbanização e à sensibilidade do sítio urbano.  

Não por acaso, verifica-se a ocorrência de vários desastres ambientais como 

enchentes e desmoronamentos, produzindo pauta anualmente para as reportagens 

jornalísticas, escancarando a realidade da vulnerabilidade socioambiental a qual está 
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submetida grande parte dos moradores das metrópoles brasileiras. Esses episódios 

geram uma falsa sensação de que o problema ou a causa desses desastres seria a 

“desordem urbana”, quando na verdade esta é apenas mais uma consequência da 

ordem urbana vigente (FREITAS, 2017).  

Além disso, essas condições de vulnerabilidades a desastres ambientais 

potencializam o risco sanitário, uma vez que contribuem com a veiculação de doenças 

hídricas, principalmente para a população exposta a riscos de inundação; em que, 

enquanto para alguns uma chuva forte pode representar a perda de equipamentos 

domésticos, para outros pode levar à morte. Esses episódios alimentam um discurso 

de que a preservação é incompatível com a urbanização dos assentamentos em áreas 

vulneráveis e legitima a culpabilização da população mais vulnerável como causadora 

dos seus próprios desastres.  

 

[...] O foco na desordem urbana ajuda a esconder a principal raiz da 
insustentabilidade ambiental de nossas cidades: o processo desigual 
de produção do espaço urbano, que restringe a ocupação urbana 
legalizada a uma minoria que pode pagar o alto preço desta 
mercadoria (ROLNIK, 2001 apud FREITAS, 2017, p. 2). 

 

Nesse viés, também é importante se compreender o processo de organização 

das cidades brasileiras sob o ponto de vista ambiental posto que, como nesta pesquisa 

se trabalha a relação habitação/saúde, precisa-se estar atento para não contribuir com 

um discurso que justifique remoções e reforce a urbanização de risco. 

 

2.2 Riscos à Segurança Pública 

 

De acordo com a World Health Organization (2003), na maioria das grandes 

cidades do mundo, as mortes por causas externas – que, além de homicídios, incluem 

também acidentes, suicídios e outras causas não naturais – correspondem a grande 

parcela de óbitos. Porém, a distribuição dos crimes quanto aos locais de concentração 

é diversa.  

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (2006), entre as 

décadas de 1950 e 1980, houve uma radical inversão na estrutura social brasileira. 

Em 1970, 56% da população estava no campo e 44% nas cidades. Atualmente, há 

mais de 200 milhões de brasileiros, mais de 80% da população, morando nas cidades. 
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Além disso, a violência e a criminalidade violenta, em nosso país, cresceram muito 

justamente a partir de meados da década de 1980  

 

Quando falamos em violência urbana, o termo nos remete a uma 
ampla variedade de fenômenos violentos. Há um conjunto de eventos 
sofridos por todos aqueles que vivem em centros urbanos, 
notadamente os moradores das comunidades de perfil popular. Os 
homicídios no Brasil são uma questão nacional de saúde pública, 
sendo a principal causa de morte de jovens entre 15 e 24 anos, 
moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos 
(SCHMID; SERPA JUNIOR, 2019, p. 2).  

 

Estudos têm avaliado os impactos na saúde mental das populações expostas 

com frequência a situações de violência e vêm apontando elevada incidência de 

sintomas sugestivos de transtornos mentais, bem como uma alta sensação de 

insegurança e medo. Tais sentimentos parecem estar relacionados a condições 

mórbidas decorrentes de “mudanças comportamentais, como adoção de 

comportamentos de risco, isolamento social e comprometimento do cuidado em 

saúde” (PERES; RUOTTI, 2015, p. 74). Todavia, a maioria das pesquisas que 

relacionam experiências de violência à incidência de transtorno mental não tem sido 

conclusiva, apontando a complexidade do fenômeno, que não pode ser reduzido à 

questão nosológica, ou seja, ao estudo e classificação de doenças.  

Segundo Cardoso et al. (2016), os confrontos violentos pelo controle de 

mercados ilegais de drogas e armas afetam de modo desigual os grupos, vitimando 

principalmente moradores de localidades pobres. Contudo, os efeitos combinados da 

pobreza e da urbanização acelerada, sem que houvesse um desenvolvimento 

econômico necessário para oferecer emprego urbano aos migrantes e trabalhadores 

pobres, não são suficientes para compreender os conflitos armados que matam 

principalmente homens negros jovens, moradores de favela.  

Para além das deficiências do sistema de justiça criminal brasileiro - que, 

historicamente, criminaliza a pobreza e limita o acesso à Justiça de forma seletiva e 

excludente - do desemprego e do exponencial aumento do tráfico de drogas; a 

violência e a criminalidade estão fortemente ancoradas na segregação socioespacial, 

resultante de uma urbanização de risco que operacionaliza uma lógica de despejos 

engendrada por setores do poder público.  

Em um panorama sanitarista de embelezamento das cidades, na década de 

1960, no contexto ditatorial, a política urbana contribuiu para a segregação espacial, 
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removendo favelas, de forma truculenta, das áreas centrais de várias cidades do 

Brasil, transferindo-as para terrenos vazios nas periferias. 

Com a queda do modelo de urbanismo sanitarista, o Brasil vivenciou um novo 

contexto, mais favorável ao reconhecimento dos direitos de urbanização da população 

moradora de favelas. Porém, mesmo nesse novo contexto, percebe-se a prática de 

despejos se repetindo, a exemplo da última política nacional de habitação, instituída 

pelo Ministério das Cidades em 2004, que reproduziu diversos equívocos que 

ocorreram por ocasião da política habitacional implementada na ditadura pelo Banco 

Nacional de Habitação, induzindo a segregação espacial, como as remoções 

associadas à produção habitacional na periferia. 

Contribuindo para a segregação espacial que marca as cidades brasileiras, o 

Programa Minha Casa Minha Vida, apesar de ter o mérito reconhecido em termos 

quantitativos, deixou muito a desejar no que concerne à qualidade do ambiente 

construído, seja pela baixa qualidade das edificações, seja pela forma como esses 

projetos atenderam prioritariamente aos interesses dos empreendedores imobiliários 

e do setor da construção, com localizações em áreas mais distantes e, por 

conseguinte, mais baratas; onde não há, por exemplo, infraestrutura adequada, 

transporte, equipamentos comunitários e acesso a oportunidades de trabalho 

(MARICATO, 2011). 

A cidade excluída, oculta da visão, com frequência ocupou áreas frágeis ou 

estratégicas do ponto de vista ambiental, expandindo-se e adensando as periferias 

(ROLNIK; KLINK, 2011), numa combinação de iniquidade, risco e vulnerabilidade. 

Assim, os novos códigos de ordenamento urbano e as políticas habitacionais a esses 

relacionados vêm mantendo um padrão histórico, ao induzirem a realocação dessas 

populações para áreas ainda mais periféricas. Esse movimento, para Spink (2014), 

mantém ou agrava a precariedade da vida de pessoas que já viviam em situação de 

vulnerabilidade. 

Não à toa, as áreas onde mais existem ocupações organizadas por movimentos 

sociais de luta por moradia são as áreas centrais das cidades, onde se tem mais 

acesso aos equipamentos sociais urbanos, a transporte, a oportunidades de emprego 

e a possibilidades que podem melhorar as condições de vida das pessoas. Todavia, 

essas ocupações tampouco estão livres de riscos. Isso considerando que há quem 

não identifique os movimentos por moradia como uma possibilidade de acesso à 

moradia e criminalize essas ocupações, utilizando o risco de incêndios e 
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desabamentos como justificativas para realizar remoções, as quais muitas vezes se 

dão de forma violenta. Isso é mais uma demonstração de criminalização da pobreza. 

No Brasil, não se tem uma política fundiária acessível para os que não têm 

renda ou os que não podem pagar pela terra. Então, essencialmente, tem-se uma 

divisão clara entre os que podem pagar pelo acesso à terra e os que não podem. Os 

que não podem pagar ficam de fora do traçado urbano formal, nas favelas, nos 

loteamentos distantes ou nas ocupações das áreas centrais. As ocupações que estão 

numa terra valiosa, como a dos centros das cidades ou zonas mais ricas das cidades, 

estão suscetíveis a desastres criminosos; à omissão do poder público, ao conhecer 

essas realidades e não prestar assistência técnica pública e gratuita; ou ainda a 

intervenções violentas de remoções. Em suma, são ocupações marcadas por grande 

insegurança, seja da construção e/ou do terreno, ou ainda devido à situação jurídica 

relacionada à posse do território (ROLNIK, 1999). 

Um caso icônico dessa crônica ausência de atuação do Estado para com essas 

populações – e, consequentemente, da inexistência de assistência técnica, assim 

como do processo de criminalização das ocupações – foi o desmoronamento, após 

incêndio, de um edifício de 24 andares no Largo do Paissandu, no centro da cidade 

de São Paulo, em 2018, que vitimou centenas de pessoas e evidenciou um problema 

que já é antigo no Brasil, a inexistência de políticas eficientes de habitação (FOLHA 

DE SÃO PAULO, 2018a). 

Observando o histórico do edifício, começa-se a entender como a lógica de 

despejo desses moradores opera, sob total ausência de apoio do poder público, que 

prefere abandonar um edifício de patrimônio público ao invés de cumprir a lei, ou seja, 

destinar função social para a propriedade. Ao contrário, o que se percebe é que o 

poder público trabalha no sentido de identificar formas de retirar os moradores dessas 

ocupações, transferindo-os para conjuntos habitacionais na periferia.  

Não obstante, os estudos sobre segregação socioespacial têm apontado não 

somente para o problema da criminalidade nas grandes cidades, como também para 

as desigualdades enquanto fator que diminui as oportunidades de mobilidade social e 

o acesso ao emprego, bem como estreita os horizontes de oportunidades para os 

pobres e provoca o aumento da violência urbana.  
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2.3 Riscos à Saúde  

 

As desigualdades sociais e espaciais que expõem, de modo desigual, a 

população brasileira aos riscos, muitas vezes servem de argumento para remoções 

forçadas, assim como aconteceu no processo de organização do espaço urbano no 

Brasil do século XX, com o urbanismo sanitarista – que, respaldado pela concepção 

moderna higienista e de embelezamento e imperado pelo rigor técnico – utilizava as 

questões sanitárias para justificar as remoções das classes economicamente mais 

pobres (LEME, 1999). Isso posto, é importante se compreender o processo de 

organização das cidades brasileiras sob o ponto de vista sanitarista para não contribuir 

com uma visão higienista, a qual justifica remoções e reforça a urbanização de risco. 

Nesse viés, surge um questionamento: quais as repercussões urbanas e 

sociais das remoções motivadas pelo urbanismo sanitarista do século XX? 

A partir do resgate dos princípios do movimento higienista e das origens da 

urbanística moderna na Europa, no século XIX, é possível compreender os processos 

interventivos determinantes sofridos por diversas cidades brasileiras no início do 

século XX e as repercussões urbanas e sociais das remoções motivadas pelo 

urbanismo sanitarista do mesmo século. Esses acontecimentos contribuíram com o 

espraiamento e a especulação imobiliária nessas cidades, acabando por intervir no 

traçado urbano atual e nas transformações da paisagem nas áreas centrais, bem 

como por aprofundar a segregação espacial, com reassentamentos em áreas 

afastadas das áreas centrais, legitimando a urbanização de risco. 

Logo que se deu início, as intervenções sanitárias nesse período eram bastante 

pontuais e focadas principalmente na área central das cidades, além disso não se 

pensava, de uma maneira geral, em articular esses espaços com outras áreas 

periféricas. O levantamento histórico das principais intervenções ocorridas nesse 

período, presente em diversas pesquisas sobre o tema, permite compreender a 

influência dos serviços de infraestrutura básica no processo de construção e 

organização do espaço intraurbano das cidades, como também a quem essa 

infraestrutura servia desde os seus primórdios: às elites idealizadoras dessas 

transformações, que se encontravam justamente nas áreas centrais das cidades. 

A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira cidade do Brasil e a terceira do mundo 

a receber rede de esgoto; ademais, alguns anos depois, começaram a atuar os 

médicos sanitaristas do país: Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, dentre outros. Mas, os 
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investimentos nessa infraestrutura não acompanharam o crescimento da cidade. 

Novos espaços urbanos foram surgindo sem que o mínimo fosse construído para que 

as pessoas pudessem viver nesses lugares. Atualmente, de acordo com dados do 

Instituto Trata Brasil (2018), apesar do índice de coleta de esgoto da cidade chegar a 

cobrir 66,24% da população, porcentagem maior que a média nacional, 70% dos 

dejetos coletados são despejados na natureza anteriormente a qualquer tratamento. 

Quase 100 anos depois do urbanismo sanitarista (CHOAY, 1992), no Brasil, 

apenas 39% das casas se beneficiam de todas as etapas do saneamento básico 

adequado: abastecimento de água, rede de coleta e tratamento de esgoto; além disso, 

ainda se despeja 55% do esgoto que se coleta na natureza. O que significa, em 

valores absolutos, que cerca de 110 milhões de pessoas não tem qualquer tratamento 

de esgoto. Dentre estas, 100 milhões ou metade da população brasileira não tem 

sequer coleta de esgoto ou água limpa encanada (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017).  

Outro aspecto frequentemente desconsiderado, relacionado ao descaso do 

poder público para com os riscos que afetam de forma desigual a população, diz 

respeito a problemas de saúde pública que ocorrem em diversas áreas urbanas do 

país devido à ausência de saneamento básico, à deterioração da qualidade da água 

e ao contato da população no período das cheias, durante o período de chuvas; 

resultando nos surtos epidemiológicos de doenças de veiculação hídrica, fenômeno 

que repete todos os anos, fazendo emergir as chamadas doenças negligenciadas. 

Em sua maioria, as doenças hídricas se encontram epidemiologicamente 

controladas, mas se coloca em questão, principalmente nas áreas de Saúde Coletiva 

e Medicina de Família, uma discussão sobre a manifestação desses desastres e 

dessas doenças em caráter de emergência ou reemergência (LUNA, 2002; 

PEDROSO; ROCHA, 2009), visto estarem associadas e serem potencializadas 

sobremaneira pelos processos de impacto e degradação socioambiental, bem como 

pelos padrões urbanísticos e pelos cotidianos de vida atual. Essas reemergências 

demonstram como a urbanização de risco afeta inclusive o sistema de saúde, 

ensejando que se faz necessário incorporar na visão dos profissionais e da população 

o tripé saneamento-saúde-ambiente. Demonstram ainda que existe uma necessidade 

de maiores investimentos na criação de infraestrutura e serviços de saúde aptos a 

atender a demanda apresentada. 
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A ausência de saneamento básico afeta o sistema de saúde, o sistema 

educacional e toda a economia do nosso país. Não por acaso, os países mais 

desenvolvidos são aqueles que mais investiram em saneamento básico. Nessa 

perspectiva, o assunto mais atual e de interesse para o presente tópico da pesquisa 

é a discussão, que está na agenda do atual governo, sobre a privatização do 

saneamento.  

Como o governo decide quem vai ter saneamento básico e quem não vai? A 

Lei nº 11.445/2007, Lei do Saneamento Básico, estabelece as regras básicas para o 

setor ao definir as competências do governo federal, dos estados e dos municípios 

(BRASIL, 2007), no entanto as desigualdades regionais são gigantes. Observando-se 

os índices da etapa de coleta de esgoto, de acordo com dados do Sistema Nacional 

de Informação sobre Saneamento, na região Norte, apenas 7,9% das pessoas têm 

acesso à coleta de esgoto, enquanto no Sudeste são 78,3% (BRASIL, 2016). 

Em 2018, no governo interino de Temer, foi publicada a Medida Provisória (MP) 

nº 844, que alterava o marco legal do saneamento básico, por meio da qual se alterou 

as competências da Agência Nacional de Águas (ANA) e se estabeleceram regras 

para regular as parcerias público privadas para atuar no setor. Contudo, em seguida, 

essa MP virou alvo de ação no Supremo Tribunal Federal (STF), acabando por ser 

derrubada, devido a alguns questionamentos, como: a) a forma como foi aprovada, 

na noite da véspera de um jogo do Brasil na Copa, sem debate em plenária; b) dúvida 

sobre a quem a medida beneficiaria; c) suspeita de que prejudicaria ou atrasaria a 

universalização do saneamento.  

Privatizar o saneamento contraria uma tendência global, uma vez que vários 

países que fizeram a tentativa de privatizar o saneamento básico e o abastecimento 

de água, atualmente, estão adotando o caminho inverso, por perceberem que 

privatizar o saneamento básico custa caro, penaliza os mais pobres e prejudica o meio 

ambiente. As principais cidades europeias estão reestatizando o saneamento 

justamente porque as tarifas ficaram muito altas e os investimentos foram desiguais e 

insuficientes. 

Por sua vez, as empresas públicas funcionam com um financiamento cruzado, 

visto que o objetivo final não é lucrar, mas levar o serviço para mais pessoas. Então, 

aproveitam o “lucro” obtido em cidades de maior porte, que já têm infraestrutura, para 

custear os investimentos e operar a rede de municípios com rede de esgoto mais 

precária. Se o lucro for o objetivo final do saneamento, como o é para as empresas 
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privadas, em que o único retorno satisfatório é o tarifário, como vai ficar o serviço em 

cidades onde não for rentável ou que não têm nenhuma infraestrutura ou ainda em 

áreas pouco densas onde há menos gente para pagar pelo serviço? 

Toda essa prática de mercantilização dos direitos básicos – como saneamento 

básico, moradia e saúde – são práticas que expõem, de forma desigual, a sociedade 

a riscos, os quais, por sua vez, também são igualmente mercantilizados, por meio das 

companhias de seguros.  

Para Beck (2011), a mercantilização dos riscos deve ser combatida, posto que 

os seguros adotam a naturalização dos riscos como algo inevitável e natural, quando, 

na realidade, estes são criados socialmente nas áreas urbanas e a garantia de estar 

“livre” destes riscos não deveria se dar na esfera privada, ou seja, apenas para 

aquelas pessoas que podem pagar por tal. 

Segundo estudos do Instituto Trata Brasil (2018), o SUS economizaria 745 

milhões de reais e o país salvaria 1.200 vidas por ano com saneamento 

universalizado. Sendo assim, investir em saneamento é economizar em saúde; é 

gastar menos com o tratamento de doenças como diarreia, leptospirose, cólera, 

toxoplasmose, ascaridíase, teníase, filariose, hematite, arquitete, poliomielite, 

dermatite, dengue, ascaridíase, dentre outras.  

De acordo com pesquisa realizada a partir de dados do período de 2002 a 

2015 do Programa de Aprimoramento das Informações de Mortalidade no Município 

de São Paulo, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

 

A mortalidade infantil [...] é 7,4 vezes maior na periferia do que nos 
bairros mais ricos, o que acarreta em quase 5 anos a menos na 
expectativa de vida. Já as mortes causadas por infecções e 
parasitas são 85% mais frequentes nos bairros pobres, o que 
usualmente está relacionado com a falta de saneamento básico 
(HENRIQUE S. XAVIER, RAPHAEL XIMENES E SÉRGIO HELENE, 
2018). 

 

Os impactos da ausência de saneamento básico não estão refletidos apenas 

na saúde e na vida das crianças que morrem de infecções, tal descaso afeta a 

educação, à medida que reduz a capacidade de aprendizado das crianças, afeta a 

produtividade do país e atinge o turismo em geral, devido os despejos de esgoto nos 

mares e rios (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018).  

http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/SIM/obito.def
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O mesmo estudo mostra ainda que, em 20 anos, o retorno sobre o investimento 

necessário para universalizar o saneamento básico no Brasil chegaria a 537 bilhões 

de reais em saúde, em produtividade, em educação. Esse número já considera o valor 

do investimento em si, que circunda em torno de 317 bilhões de reais; isso significa 

que, para cada 1.000 reais investidos em saneamento, 1.700 retornaria para a 

economia. Trata-se, portanto, de um investimento com taxa de retorno de 70% 

(INSTITUTO TRATA BRASIL, 2018). 

Diante dos diversos tipos de riscos associados ao processo de urbanização, os 

quais são desigualmente distribuídos entre os grupos sociais, o estudo da dimensão 

espacial/geográfica se torna importante na compreensão desse fenômeno. Neste 

sentido, aprofundando essa discussão mais ampla, esta pesquisa vai focar nos riscos 

referentes às questões de saúde. Para tal, a fim de embasar a pesquisa, apresentar-

se-á, no próximo capítulo, o estado da arte sobre a relação habitação/saúde. 
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3 O ESTADO DA ARTE SOBRE A RELAÇÃO HABITAÇÃO/SAÚDE  

  

Este capítulo serviu de base para esta pesquisa no sentido de refletir sobre 

habitação saudável e as políticas de planejamento urbano, habitação e atenção 

primária, as quais, em seus instrumentos normativos, conforme apontam Sperandio, 

Francisco Filho e Mattos (2016), já dialogam entre si, uma vez que tratam de ações 

resolutivas para a solução de problemas congruentes. Nessa perspectiva, considera-

se que a Política Nacional de Promoção à Saúde (PNPS), de 2006, assim como a sua 

reformulação, de 2014, são marcos históricos institucionais brasileiros no que tange à 

pauta de planejamento urbano.  

 

O próprio objetivo desta Política estabelece a promoção da qualidade 
de vida como princípio, com redução da vulnerabilidade humana 
relacionada aos (…) ‘modos de viver, condições de trabalho, 
habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e 
serviços essenciais’. Promover a qualidade da habitação e ambiente 
é função do urbanista, que conta com o auxílio de, ao menos, três 
disposições de objetivações específicas da PNPS 2006 artigos VI, VII 
e VIII (SPERANDIO; FRANCISCO FILHO; MATTOS, 2016, p. 1933). 

  

Além disso, os setores de Habitação e de Saúde possuem muitas afinidades 

no campo das políticas públicas, por serem baseados na universalização de direitos 

fundamentais e com isso favorecerem uma maior proximidade com os cidadãos nos 

diferentes cantos do país.  

Unidades Básicas de Saúde ou UBS é a nomenclatura adotada desde 2007 no 

Brasil por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para designar o 

local, perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem, onde é 

desempenhado o papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à 

saúde e portanto corresponde ao local de referência dos usuários e a principal porta 

de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. 

A dimensão territorial delimitada pela área de abrangência do atendimento de 

uma UBS tem determinadas características. Esses atributos, sejam naturais ou fruto 

de uma urbanização de risco, compõem o ambiente que, por sua vez, influencia no 

processo saúde-doença da população. Dessa forma, como bem sugere a 

Organização Mundial da Saúde (OMS), o campo da saúde sozinho não consegue 

resolver os problemas de saúde da sociedade, sendo necessário se articular com 

outros campos do conhecimento. 
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O reconhecimento dessa relação é um passo importante para a incorporação 

de conceitos e práticas do urbanismo no Programa Saúde da Família (PSF). O 

território, nesse caso, seria mais que um repositório de atributos da população, sendo 

também o lugar da responsabilidade e da atuação compartilhada. Isso posto, as 

condições de vida e de trabalho das pessoas influenciam na sua situação de saúde, 

seja atuando diretamente sobre a ocorrência de doenças, seja indiretamente, como 

fatores de risco ou limitantes do acesso a bens, serviços e requisitos essenciais para 

a saúde, como, conforme ressalta a Carta de Ottawa (1986): a paz, a educação, a 

alimentação, um ecossistema estável, recursos sustentáveis, justiça social e 

equidade. 

A Organização das Nações Unidas classifica o acesso à moradia como um 

direito universal, todavia, na prática, o que se percebe é que morar em condições 

adequadas ainda é um privilégio, o qual está longe de ser alcançado por todas as 

pessoas. Do ponto de vista do paradigma do ambiente como determinante de saúde, 

a habitação se constitui enquanto um espaço de construção e consolidação do 

desenvolvimento da saúde. 

Considerando a condição habitacional brasileira, discutida no capítulo anterior, 

este capítulo tem por objetivo analisar de que modo a produção acadêmica na área 

da saúde e do planejamento urbano tem abordado e analisado a relação 

habitação/saúde no Brasil. A presente análise foi realizada entre novembro e 

dezembro de 2019 e caracteriza-se por ser de natureza exploratória e por ter como 

procedimento técnico o levantamento bibliográfico sistemático, de acordo com etapas 

do procedimento proposto por Vosgerau e Romanowski (2014). 

Além de contribuir para o ganho de perspectivas metodológicas, para Vosgerau 

e Romanowski (2014), esta etapa da pesquisa de composição do estado da arte, 

contribui para identificar as investigações já realizadas acerca da área de interesse e 

determinar linhas de investigações futuras que possam ter resultados em potencial. 

O processo de pesquisa e organização dos resultados foi estruturado em quatro 

passos: 1) identificação de palavras-chave relacionadas à temática de interesse; 2) 

revisão de fontes secundárias; 3) sistematização; 4) qualificação de resultados. As 

fontes secundárias foram selecionadas conforme procedência e período temporal de 

produção. 

A fim de selecionar os artigos mais recentes, foram considerados aqueles 

publicados nos últimos três anos. As principais fontes de informações utilizadas foram 
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os artigos disponibilizados na Scientific Electronic Library Online (Scielo), no Portal de 

Periódicos Capes e no Portal de Periódicos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); por 

serem portais de publicação bem-conceituados e se destacarem por sua ampla 

abrangência. As publicações científicas deste último foram selecionadas em razão do 

seu impacto e da sua importância no âmbito da pesquisa na área da saúde. 

No mapeamento inicial, identificaram-se e foram compilados artigos científicos 

cujos objetos se relacionam direta ou indiretamente às palavras-chave “saúde” e 

“habitação”, nos títulos e resumos das produções, pois, mesmo que estudos sejam 

feitos na área, a não escolha de saúde e habitação como palavra-chave ou a não 

recorrência dessas palavras no título ou no resumo, pode revelar que essa 

interpelação ou ainda não é objeto claro de pesquisa ou ainda faltam mecanismos 

para análise dessa relação. Isso posto que, como diria Paulo Freire (1987), “nomear 

é trazer à existência”. 

Na etapa de sistematização dos resultados, examinaram-se os artigos quanto 

à área de enfoque – saúde/ambiente/psicologia, políticas públicas, planejamento 

urbano; recorrências e tendências de conteúdo; tipo de estudo, método e análise; 

resultados, avanços, desafios e indicações para futuras pesquisas; ademais, serviu 

para se traçar um panorama geral de como as interfaces entre saúde e habitação vêm 

sendo avaliadas pela comunidade acadêmica. 

O levantamento inicial revelou 54 artigos. Na primeira avaliação, alguns artigos 

foram excluídos por conter a habitação e aspectos relacionados à saúde como 

variáveis independentes. Ao final dessa primeira análise, 11 artigos foram 

selecionados, de acordo com os critérios desta pesquisa, que buscou estudos que 

tratavam da relação saúde/ambiente/habitação, privilegiando as populações em 

situação de vulnerabilidade social e/ou ambiental. 

A maior parte dos 11 artigos selecionados compõe publicações da área de 

enfoque da Medicina, mais especificamente do campo da Saúde Coletiva e Medicina 

de Família, o que pode indicar que a habitação é uma preocupação na área da saúde, 

porém o inverso ainda não está estabelecido ou ainda é tratado de forma incipiente. 

Oito dos estudos selecionados são epidemiológicos. Dentre esses, sete são 

observacionais analíticos, delineados para examinar a existência de associação entre 

uma exposição e uma doença ou condição relacionada à saúde. Dentre esses, cinco 

são ecológicos, nos quais se analisa uma população ou um grupo de pessoas, que 

geralmente pertence a uma área geográfica definida (comunidade, cidade, estado, 
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país) e procuram avaliar como os contextos social e habitacional podem afetar a saúde 

do grupo populacional analisado como um todo, levando a hipóteses de efeitos 

contextuais (relação saúde/habitação), não gerando contudo informações sobre a 

doença e a exposição no âmbito individual, como aquelas relacionadas a tuberculose 

(TB), doenças infecciosas por via hídrica, dentre outras.  

Dentre aqueles 11 artigos, dois eram transversais retrospectivos, com base em 

fontes de dados públicos, em que se investigava a prevalência de uma doença ou 

condição relacionada à saúde de uma população especificada e a exposição e a 

condição de saúde são determinadas simultaneamente. Nos dois casos citados, um 

estuda a saúde de idosos de uma cidade considerada com boa acessibilidade; o outro, 

pacientes com doença de chagas em um município com muitas habitações que 

apresentam uma determinada condição em seu material construtivo. As 

características dos indivíduos classificados como doentes são comparadas às 

daqueles classificados como não doentes, gerando hipóteses de associação a partir 

do retrato da situação em um determinado momento. 

Um dentre os oito epidemiológicos é experimental, com ensaio comunitário 

qualitativo, por meio de aplicação de entrevista em profundidade, seguido de análise 

do discurso das respostas, com o intuito de avaliar a eficácia e a efetividade de 

intervenções urbanas que buscaram, dentre outros resultados, a prevenção primária, 

por intermédio da modificação dos fatores de risco numa população. 

Dois dos 11 estudos selecionados são propositivos, orientando modelos de 

planejamento e análise da saúde e condição de vida e moradia das pessoas em áreas 

de risco. Um é uma revisão sistemática acerca da questão habitacional no Brasil. 

Dentre os estudos selecionados, destaca-se a produção da pesquisadora e 

professora titular da Universidade de São Paulo, Suzana Pasternak, membro do corpo 

editorial da Cadernos Metrópole, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUCSP), na área de estudos urbanos. Sua pesquisa analisa indicadores utilizados 

pela Fundação João Pinheiro para dimensionar a habitação adequada e o déficit 

habitacional no Brasil e ponderam que aqueles são restritos, por não considerarem 

todas as relações habitação/saúde e bem-estar.  

O termo habitação saudável começou a ser utilizado na Europa do século XIX, 

quando a legislação de saúde pública inglesa de 1848, dentre outros objetos, obrigava 

“toda casa a ter um sanitário e eliminação de dejetos apropriada, normatizava casas 

de aluguel, proibindo o aluguel de porões e determinando requisitos de limpeza e 
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ventilação, abastecimento de água e pavimentação dos caminhos” (PASTERNAK, 

2016, p. 52). 

De acordo com Pasternak (2016), a ideia de moradia saudável passou a ser 

mais amplamente discutida após a publicação do Basic principles of healthful housing 

pelo Commitee on the Hygiene of Housing.   

 

Esse relatório divide-se em quatro sessões e coloca trinta princípios, 
ligados às necessidades fisiológicas (temperatura, ar, luz solar, 
iluminação artificial, proteção contra barulho, espaço para brincar), 
necessidades psicológicas (privacidade, desenvolvimento de vida 
familiar e comunitária), equipamentos domésticos para minimizar 
fadiga física e mental, facilidade de limpeza e manutenção, satisfação 
estética, concordância com standard social vigente, proteção contra 
contágio (água, esgoto, lixo, proteção contra vetores, espaço nos 
dormitórios para minimizar contágio de doenças), proteção contra 
acidentes (matérias de construção, choques, fogo, gás, cuidados 
projetuais para minimização de acidentes) (PASTERNAK, 2016, p. 52) 

 

Em 2000, o Brasil criou a Rede Brasileira de Habitação Saudável (RBHS), 

influenciado pela OMS, que, em 1987, havia lançado o documento Housing-

implications for health, dando início a uma política de habitação saudável 

(PASTERNAK, 2016; COHEN et al., 2007). 

Neste trabalho, a habitação é entendida como a ação do habitat em um espaço 

que envolve o elemento físico da moradia e/ou qualquer ambiente físico construído, a 

qualidade ambiental no espaço construído, no seu entorno e nas suas interrelações 

(PASTERNAK, 2016). 

No Brasil, o déficit habitacional é medido pela Fundação João Pinheiro e – 

embora seja contabilizado a partir de indicadores restritos, os quais não consideram 

todas as relações habitação/saúde e bem-estar – já se apresenta em números 

significativos.  

No sentido de mensurar uma habitação saudável, Pasternak (2016) analisa 

essa relação por meio do agrupamento das necessidades habitacionais em quatro 

grandes grupos: casa e doenças transmissíveis; casa e necessidades fisiológicas; 

casa e acidentes domésticos; casa e saúde mental.  

Como nesta pesquisa utiliza-se como base de dados as informações contidas 

nos prontuários eletrônicos dos pacientes, nos quais se buscaram as doenças ou os 

sintomas que fizeram estes irem até a unidade. Para tal, decidiu-se sistematizar a 

análise da relação habitação/saúde mediante os seguintes grupos: 1) casa e doenças 



37 
 

transmissíveis por vias aéreas; 2) casa e doenças transmissíveis por vias hídricas; 3) 

casa e acidentes domésticos; 4) casa e saúde mental.  
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3.1 Atenção Primária 

 

Ao se trabalhar com território, é importante se compreender também o SUS e 

alguns de seus princípios, a fim de se entender como ele se organiza para atuar em 

um território. Nesse sentido, este tópico discorre sobre princípios da atenção primária; 

analisa diversas posições sobre o conceito de risco e vulnerabilidade a partir de um 

diálogo com autores que abordaram o tema; e traz discussões que servirão de base 

para o tema principal desta pesquisa, a relação habitação/saúde.  

O SUS é fruto de uma ampla articulação técnica e política com os trabalhadores 

e, diferentemente de muitas outras políticas públicas, surge de uma aliança com a 

população (PAIM, 2008). Segundo o autor, movimentos populares de saúde, alguns 

ligados às comunidades eclesiais de base da igreja católica, surgiram durante a 

ditadura e na esteira da ideologia da libertação, reivindicando moradia, saúde e 

alimentação. Essas pessoas são grandes aliadas dos técnicos e dos partidos políticos 

na constituição do SUS, que está em construção desde o marco em que se definiu o 

seu arcabouço e as suas diretrizes – a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. 

Dentre os princípios e diretrizes fundamentais do SUS, têm-se: 1) o princípio 

do acesso universal determina que, sem qualquer tipo de discriminação, todos os 

brasileiros têm direito de acesso às ações e aos serviços de saúde – o SUS é o maior 

sistema universal de saúde do mundo; 2) o princípio da integralidade se relaciona ao 

atendimento da pessoa em todas as suas dimensões e a partir de suas necessidades 

específicas em cada fase da vida, priorizando as ações preventivas, sem prejuízo das 

demais; 3) o princípio da equidade parte do reconhecimento das iniquidades sociais, 

tratando diferente o diferente, visando a atender a necessidade de grupos específicos 

e reduzir as iniquidades; 4) a participação popular se efetiva por meio dos conselhos, 

que são instâncias deliberativas, sendo suas existências obrigatórias para que o 

município receba recursos federais desde a Lei 8.142/90 – são ferramentas essenciais 

para uma gestão democrática em saúde; 5) a descentralização se refere à distribuição 

da responsabilidade entre as três esferas federativas, transferindo poder, recursos e 

competências do nível federal para o estadual e o municipal; 6) a regionalização 

consiste em uma organização focada na noção de território, de suas características e 

de sua população adscrita, para nortear a atenção à saúde local; 7) a hierarquização 

se refere à organização dos serviços em três níveis de complexidade – atenção 

primária, organizada em UBSs e com foco principal na prevenção e promoção da 
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saúde; secundária e terciária, abarcando prioritariamente serviços ambulatoriais e 

hospitalares especializados de diagnóstico e tratamento, respectivamente, de 

densidade tecnológica intermediária e elevada (MATTA, 2007).   

O PSF foi criado na década de 1990, todavia, apenas em 2006 se tornou um 

programa prioritário do Ministério da Saúde, quando houve uma indução financeira 

mais forte para que os municípios invertessem a lógica do modelo centrado na figura 

do médico para um modelo centrado em uma equipe multidisciplinar, que trabalhe a 

saúde de forma ampliada, abarcando a promoção, a prevenção, o acompanhamento, 

a recuperação e a reabilitação, isto é, que não esteja centrado na cura de doenças; 

além disso a Estratégia de Saúde da Família possui como lógica a proximidade da 

população ao território de abrangência (BRASIL, 2010a).  

No contexto de organização da atenção primária à saúde (APS), que tem como 

base a atuação no território, algumas características são determinantes para tal: 1) 

estar presente no território; 2) ter uma população definida, delimitada e conhecida – 

territorialização; 3) desenvolver um vínculo com essa população – longitudinalidade – 

para acompanhar as pessoas do nascimento até a morte. 

Existem várias pesquisas que demostram que a APS não se efetuou como está 

na teoria, mas, ao mesmo tempo, explicitam que a APS é bastante legitimada pela 

população usuária (FACCHINI; TOMASI; DILÉLIO, 2018). Apesar da complexidade 

de se atuar dentro da comunidade, a Saúde da Família não atingiu a sua 

potencialidade por conta de um subfinanciamento calcado num modelo de saúde 

centrado nas tecnologias de média e alta complexidade (FUNCIA, 2019). 

 

3.2 Risco e Prevenção 

  

O escopo da prevenção mudou ao longo do tempo. Em 1967, Clark 
D.W. (apud STARFIELD, 2008) afirmava que prevenção em um senso 
estrito significa evitar o desenvolvimento de um estado patológico e, 
em um senso amplo, inclui todas as medidas, entre elas as terapias 
definitivas, que limitam a progressão da doença em qualquer um dos 
estágios. Uma distinção foi feita entre a intervenção que impede a 
ocorrência da doença antes de seu aparecimento – prevenção 
primária – da intervenção que diagnostica precocemente, detém ou 
retarda a sua progressão ou suas sequelas em qualquer momento da 
identificação – prevenção secundária (LEAVELL; CLARK, 1976; 
STARFIELD, 2008). Pode-se então definir que prevenção é todo ato 
que tem impacto na redução de mortalidade e morbidade das pessoas 
(BRASIL, 2010b).  
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Do ponto de vista histórico, a prevenção migrou da saúde pública para 
a clínica das doenças. Assim sendo, a identificação de fatores de risco 
como parte da prevenção deu início a uma nova era na saúde pública 
e na medicina e tornou-se uma atividade profissional para 
epidemiologistas. Visto que o conceito de “doença” vem se 
modificando ao longo do tempo (com rebaixamento dos limiares para 
designação de “doença”) e os fatores de risco estão sendo agora 
considerados equivalentes a “doenças”, a diferença entre prevenção 
e cura está se tornando cada vez mais indistinta (STARFIELD, 2008) 
(BRASIL, 2010b). 

 

Sob a lógica da concepção ampliada de saúde, não se considera apenas a 

ausência de doenças, mas o bem-estar físico, mental e social de um indivíduo; as 

condições de saúde de indivíduos de comunidades – sujeitas por vezes a outras 

vulnerabilidades, como as sociais, econômicas e ambientais – assim, considera-se o 

componente subjetivo de percepção do risco importante para compreender atitudes 

dos indivíduos diante de certas situações de riscos revelados, que podem parecer 

ambivalentes (SPINK, 2014). 

Isso porque, com a intensificação do processo de urbanização, o risco, que é 

criado socialmente, é ligado ao conceito de perigo, quer os sujeitos estejam ou não 

conscientes dele. Os perigos são codificados como riscos à medida que os sujeitos 

passam a gerá-los e a naturalizar a convivência com aqueles e com as suas 

consequências. Daí a denominação dada por Beck (2011), de sociedade de riscos. 

Uma vez que risco “é uma criação social, mediada pela capacidade de 

apreensão que cada grupo humano desenvolve sobre ele” (ZANIRATO et al., 2007 

apud RIBEIRO, 2010), a saúde e o meio ambiente não podem estar desvencilhados, 

visto que os riscos se materializam no ambiente e podem afetar a todos de diferentes 

maneiras. 

Sendo o ambiente um determinante da saúde, a habitação se constitui em um 

espaço essencial, veículo da construção e do desenvolvimento da Saúde da Família. 

Neste sentido, há necessidade de um enfoque técnico para o enfrentamento dos 

fatores de risco à saúde, desde o início do processo de idealização e construção dos 

espaços, por meio da promoção adequada do desenho, da localização, da habilitação, 

da adaptação, do gerenciamento, do uso e da manutenção da habitação e de seu 

entorno (PASTERNAK, 2016) 

O déficit habitacional, um dos indicadores utilizados na política habitacional, 

considera a falta e a inadequação do estoque de moradias no Brasil. Esse importante 

indicador informa sobre a necessidade de incrementar o estoque de moradias, 
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especialmente para atender as famílias que estão em situação de coabitação forçada, 

bem como de reformar moradias existentes que são incapazes de atender dignamente 

aos moradores, em razão de sua precariedade ou do desgaste ocasionado pelo uso 

no decorrer do tempo (LIMA NETO; FURTADO; KRAUSE, 2013). Abordar o problema 

do déficit habitacional requer considerações de cunhos quantitativo e qualitativo e traz 

à luz a dificuldade do Estado em equacionar socialmente o problema das moradias no 

país. 

No que diz respeito ao problema qualitativo das habitações, a discussão é 

sobre a necessidade de implementação da Assistência Técnica para Habitação de 

Interesse Social (ATHIS), pois, de acordo com pesquisa do Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo do Brasil (2015), estima-se que mais de 70% do que se produz no país 

no setor habitacional está fora do mercado formal; ademais, a ausência de 

acompanhamento técnico quando da concepção e construção dessas moradias tem 

gerado produtos de baixíssima qualidade, com problemas estruturais, funcionais e de 

insalubridade. 

De acordo com dados do Sisab, estima-se que 54% das doenças que chegam 

ao SUS, via atenção primária, advém de fonte domiciliar, seja pela inexistência de 

condições adequadas de habitabilidade dos domicílios, seja pela ausência de uma 

infraestrutura de saneamento básico (BRASIL, 2011b).  

Diante dos diversos tipos de riscos à saúde, associados ao processo de 

urbanização e às condições habitacionais, o estudo da dimensão socioespacial da 

distribuição desigual desses riscos entre os grupos sociais se torna essencial. Nesse 

sentido, será apresentada uma breve revisão da literatura sobre a relação entre as 

condições de habitabilidade e as condições de saúde da população, em quatro 

tópicos. 

 

3.3 Casa e Doenças Transmissíveis por Vias Aéreas 

 

A temperatura adequada é uma das condições necessárias para que uma casa 

seja saudável (PASTERNAK, 2016). Em regiões quentes e úmidas, como a do litoral 

do Nordeste brasileiro, estudos recomendam uma temperatura interna do ar em torno 

de 24 a 25 °C, com umidade relativa do ar entre 50 e 60%. Para tanto, indicam-se 

alguns métodos para se conseguir o rebaixamento de até 7 graus de temperatura 

interna, dentre os quais estão: a concepção do projeto arquitetônico de modo a dispor 
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o edifício para o nascente; a pinturas das paredes da fachada em tons claros; a 

fachada ventilada, que é um sistema de revestimento de fachada de edifícios que 

deixa uma câmara de ar ventilada entre o revestimento e a estrutura; a plantação de 

árvores e cultivo de plantas; o uso de elementos que protegem o interior de um 

ambiente da incidência direta da luz solar, como brises, persianas, cobogós, toldos e 

muxarabis; e, principalmente, a ventilação cruzada, indispensável para a renovação 

do ar interior e para fornecer um microclima agradável.  

 

Quanto à ventilação, uma série de estudos mostrou que uma 
cubicação de ar de 25 a 30 m3 por pessoa e sua renovação a cada 
hora parece ser uma norma adequada (normas do Centre Scientifque 
et Technique du Bâtiment). Nota-se que nos cômodos onde há janela 
só de um lado o ar se renova 0,7 vez por hora. Já onde há janelas em 
lados opostos, a renovação sobe para 1,0 a 1,5 vez por hora. 
(PASTERNAK, 2016, p. 57) 

 

Além da ventilação cruzada, há regulamentos, códigos de obra e prescrições 

quanto ao tamanho das janelas, de modo a garantir a entrada do ar e a iluminação 

natural; e aos espaços para onde as janelas devem abrir, devendo ser estes livres; 

dentre outras exigências. 

Germes e bactérias existem aos milhões em qualquer ambiente. Os raios-

ultravioletas contidos na luz do sol têm um poder germicida e ajudam na profilaxia do 

local. Quartos de dormir que não oferecem condições para o sol penetrar pela janela 

são, em geral, húmidos e costumam provocar doenças respiratórias. 

De acordo com Nobre et al. (2010, p. 28), em um estudo realizado na região 

metropolitana de São Paulo, “os poluentes e as variáveis meteorológicas explicam em 

média 70% da variância captada nas internações por doenças respiratórias”. 

Com o advento da pandemia da Covid-19, novos estudos sobre a propagação 

ambiental de doenças respiratórias são desenvolvidos. Por exemplo, Oliveira et al. 

(2021) conduzem um estudo que avalia a distribuição do tamanho e o tempo de vida 

da nuvem de gotículas suspensas e os efeitos das condições ambientais sobre essas 

quantidades. Como resultado, os pesquisadores identificaram que, depois de uma 

tosse de 0,5 segundos, as partículas infecciosas caem ao chão após 1 a 7 minutos. 

Por outro lado, uma pessoa falando por 30 segundos, emitindo pequenas partículas 

virais, essas podem levar até 30 minutos para se sedimentarem e um número 

considerável de partículas ainda permanece no ar por até uma hora.  
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Isso acontece porque partículas maiores (100mcm), que saem durante uma 

tosse, caem logo ao chão; já partículas menores (5mcm), que saem durante a fala, 

podem subir e ficar no ambiente (OLIVEIRA et al., 2021). Os autores consideraram 

que, para ser possível contaminar alguém, as partículas teriam que atingir entre 1,2 a 

1,80m de altura.  

Uma das maneiras de acelerar a retirada dessas partículas virais do ar é a 

ventilação, lugares abertos ou a ventilação de cima para baixo. Sob as condições 

calculadas do estudo, em um ambiente fechado, com pouca ventilação e uma hora de 

conversa com uma pessoa contaminada, poder-se-ia atingir uma chance de 0,1-

10,7% de contaminação; e, caso a converse se prolongue por mais uma hora, a 

porcentagem chega a 17%. Já se o ambiente for bem ventilado, o risco reduz para 

0,03-3,2% (OLIVEIRA et al., 2021).  

De acordo com a World Health Organization (2020), a TB está entre as 

principais causas de morte por doenças infecciosas. As más condições de salubridade 

das habitações e a aglomeração estão entre os fatores que mais contribuem para a 

propagação da TB, a qual, não por acaso, é considerada a doença da pobreza. O 

mycobacterium tuberculosis, agente causador da TB, permanece viável em ambiente 

úmido e é transmitido por aerossóis gerados por meio da tosse, do espirro ou até 

mesmo da fala. De acordo com estimativas da World Health Organization (2019), 

houve 1,5 milhão de mortes devido à TB e 10 milhões de novos casos notificados em 

2018.  

 

3.4 Casa e Doenças Transmissíveis por Vias Hídricas 

 

A mortalidade infantil está associada não somente à deficiência nos cuidados 

com a saúde, como também à precariedade do saneamento básico e à desigualdade 

na distribuição dos recursos públicos, principalmente no que diz respeito à moradia, 

além da relevância dos fatores socioeconômicos (SANTOS, et al. 2010). 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018) 

após 26 anos de queda, a mortalidade infantil voltou a crescer no Brasil, crescendo 

5% em 2006; já no estado de Roraima, essa porcentagem mais do que dobrou no 

período compreendido entre 2014 e 2016. Uma das grandes causas da mortalidade 

infantil no mundo é a ausência de tratamento de esgoto. 
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Para Pasternak (2016, p. 62), o aumento da infraestrutura básica por todo o 

tecido urbano de São Paulo no ano de 2010, teve reflexo direto na “forte queda da 

mortalidade infantil, de 30,90 em 1991 para 11,32 óbitos por 1000 nascidos vivos em 

2012, duas décadas depois”.   

No RN, de 2007 a 2011, houve a maior redução da mortalidade infantil em taxa 

percentual entre os estados brasileiros; porém, apesar do declínio de 13,8% em quatro 

anos, maior que o declínio brasileiro no mesmo período, a taxa se manteve acima das 

taxas do Centro Oeste, Sudeste e Sul, bem como acima da média do Brasil, que na 

época era de 22,5% para cada 1000 nascidos vivos. Com uma taxa de mortalidade 

de 13,31%, o RN permanece sendo o quinto estado com a maior taxa de mortalidade 

infantil do país. Trata-se de uma variável ligada diretamente a fatores demográficos, 

socioeconômicos e de condições sanitárias e de saúde. Isso mostra que, mesmo com 

os investimentos feitos nos últimos anos, há necessidade de melhoria das condições 

de habitação e do meio ambiente, principalmente no que se refere ao incremento 

relativo dos domicílios com saneamento básico adequado e à ampliação da cobertura 

dos serviços de saúde (FIGUEIREDO; FERREIRA, 2017). 

 

Gráfico 1 – Taxa de Mortalidade Infantil no Rio Grande do Norte 

 
Fonte: elaborado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018) com base nos 
dados do Ministério da Saúde / Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde 

(2017) 

 

De acordo com dados de 2017 da Fundação Abrinq, após 15 anos de queda 

da taxa, em 2016, a mortalidade infantil voltou a subir no RN, como consequência do 

aumento da pobreza e da recessão econômica (REDE BRASIL ATUAL, 2018).  



45 
 

3.5 Casa e Acidentes Domésticos 

 

O acidente doméstico é aquele que ocorre no local da habitação ou em seu 

entorno. Vários fatores podem estar relacionados a uma frequência maior de traumas 

dentro de casa, a exemplo de cômodos com dimensões muito pequenas, mobiliários 

pontiagudos, piso escorregadio, tomadas elétricas expostas, ausência de proteção 

nas escadas, dentre outros.  

Até mesmo uma iluminação insuficiente para determinado tipo de trabalho pode 

levar ao cansaço visual, o qual, por sua vez, pode ocasionar acidentes; principalmente 

quando se realizam trabalhos de minúcia, que requerem um maior grau de iluminação, 

como aqueles realizados na cozinha.  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (1961 apud Pasternak 2016, p. 58), 

na década de 1960, a mortalidade por acidentes domésticos no Canadá foi duas vezes 

maior que a causada por TB na década de 1950; em 1968, nos Estados Unidos 

“estimou-se que 20 milhões de pessoas ficaram feridas em acidentes domésticos”, 

dentre as quais 110.000 tornaram-se inválidas, e “a taxa de mortalidade por acidentes 

domésticos foi estimada em 142/100.000 para este local e data”.   

No Brasil, existem poucos estudos conclusivos acerca dos números da 

morbimortalidade decorrente de acidentes domésticos. Sobre esses resultados, 

Pasternak (2016, p. 58) destaca que 

 

dados não publicados da Profa. Dra. Maria Helena Silveira, da 
Faculdade de Saúde Pública da USP, indicavam que, em 1980, 63,6% 
das quedas ocorreram no domicílio. [...] É bastante conhecido o 
acidente com tanques, comum na periferia paulistana: era usual 
colocar o tanque simplesmente apoiado em duas muretas. A criança 
se apoiava na borda, e o recipiente caia, afundando seu tórax. Isso foi 
evitado apenas parafusando o tanque nos apoios. A Lei Moura, que 
trata da legalização dos cortiços no município de São Paulo, 
enunciando seus requisitos mínimos, colocou como requisito básico a 
retirada do bujão de gás do cômodo, cuidado essencial para se evitar 
vazamentos tóxicos e explosões.  

 

Certamente, grande parte dos acidentes domésticos seriam evitáveis se os 

projetistas e construtores adotassem alguns cuidados básicos, como a instalação de 

corrimão nas escadas, o uso de pisos antiderrapantes, o cuidado com sacadas, a 

iluminação adequada, dentre outros. Porém, não há que se falar aqui em projetistas e 

construtores, quando se sabe que mais de 70% do que se produz de habitação no 
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país está fora do mercado formal, bem como que a ausência de acompanhamento 

técnico quando da concepção, construção e reformas dessas moradias tem gerado 

produtos de baixíssima qualidade, com problemas estruturais, funcionais e de 

insalubridade (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, 2015).  

 

3.6 Casa e Saúde Mental 

 

A inexistência de uma ventilação adequada não afeta somente o sistema 

respiratório, como também o sistema metabólico e psíquico. Uma das principais 

funções da moradia moderna é propiciar condições para o descanso. Durante o sono, 

o organismo necessita de cerca de 24 metros cúbicos por hora de ar renovado 

(WEIGERT, 2009). Quartos onde há deficiência de renovação de ar, afetam a 

qualidade do sono, o que, por sua vez, pode ocasionar transtornos psíquicos. Isso 

considerando que o ar ambiente, mesmo quando puro, não contém mais que 19% de 

oxigênio e o organismo humano tem a aptidão de retirar o oxigênio nessas condições 

para atender ao seu metabolismo. Quando essa taxa de oxigênio cai, há um esforço 

maior por parte do organismo, o que torna a respiração ofegante.   

Outra deficiência em uma das funções da moradia, que pode atrapalhar o sono, 

é a baixa capacidade de isolamento acústico dos materiais, visto que o ruído não 

apenas perturba o relaxamento, a capacidade de concentração e o sono, como pode 

influenciar na aparição de transtornos cardiovasculares e psíquicos. Sobre isso, 

Pasternak (2016, p. 57) afirma que “recomenda-se que a casa deva ter a possibilidade 

de, com portas e janelas fechadas, isolar 50 decibéis. Ruídos de baixa frequência não 

têm se mostrado danosos para a saúde”. 

Além da função de propiciar condições de descanso, a casa também deve 

propiciar condições que atendam às necessidades de privacidade. Segundo Chapin 

(1951 apud PASTERNAK, 2016), o isolamento é necessário para atividade humanas 

como gozo estético e erótico, concentração, relaxamento, leitura, estudo; já a falta de 

privacidade, traduz-se, facilmente, em sequelas mentais.  

Reconhece-se que um layout adequado não possa curar doenças mentais 

previamente existentes, todavia, pode prevenir um futuro desenvolvimento, no sentido 

de que o layout físico pode atuar como agente de reforço em traços de personalidade 

já estruturados.  
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Embora não se comprove se é uma relação de causa ou consequência, Chapin 

(1951 apud PASTERNAK, 2016) cita evidências de desenvolvimento de traços 

esquizofrênicos em cortiços. Embora o autor pondere que pessoas com dificuldades 

mentais tendem a ter um acesso prejudicado à moradia de boa qualidade, devido ao 

fato de possuírem menor renda.  

Sobre a relação do espaço físico da residência e a saúde mental dos 

moradores, Pasternak (2016, p. 59) aponta estudos desenvolvidos pela equipe de 

Chombart de Lauwe (1967), nos quais se ressalta a “importância do estudo da 

superpopulação e confinamento, indicando alguns limites que seriam indispensáveis”.  

 

O limite patológico, abaixo do qual ocorreriam perturbações na saúde 
física e mental, de 8 a 10 m2 por pessoa e 2,5 habitantes por cômodo, 
o limite crítico, quando a probabilidade disso acontecer estaria 
grandemente aumentada, de 12 a 14 m2 por pessoa e 2 pessoas por 
cômodo. Esses limites foram delimitados estudando-se o 
comportamento entre pais e filhos (fadiga materna, castigos infringidos 
às crianças, violência e nervosismo), entre famílias pesquisadas na 
França (PASTERNAK, 2016, p. 59).  

 

Para a contabilização do índice do déficit habitacional no Brasil, contabiliza-se, 

dentre outros critérios, a situação de coabitação familiar forçada, ou seja, quando há 

mais de uma família morando na mesma residência devido a condições financeiras 

precárias.  

Pasternak (2016) ressalta que a OMS e a American Public Health Association 

(APHA) incentivam pesquisas que avaliem as implicações na saúde decorrentes da 

elevada densidade domiciliar. Estudos como o de Evans et al. (2001; 2003) apud 

Pasternak (2016) têm se debruçado sobre o assunto, ainda inconclusivo, dada as 

dificuldades de definição e as variáveis intervenientes, considerando que é 

extremamente complicado isolar os conjuntos de fatores sociais existentes na moradia 

do ser humano, que estão para muito além do espaço físico.  

Para além dessas questões de saúde mental que se relacionam diretamente 

com a moradia em si, o elemento físico construído, há ainda questões relacionadas à 

habitação, no que diz respeito a sua interrelação com o território.  
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Alguns estudos epidemiológicos vêm apontando elevada incidência de 
sintomas sugestivos de transtornos mentais, tais como transtornos 
depressivos, quadros de ansiedade (que inclui o Transtorno de 
Estresse Pós-Traumático - TEPT) e outros quadros difusos, 
relacionados à dinâmica da violência armada em territórios vulneráveis 
(GONÇALVES; QUEIROZ; DELGADO, 2017, p. 19).  

 

Além disso, os sentimentos de insegurança e medo parecem estar relacionados 

a “comportamentos de risco, isolamento social e comprometimento do cuidado em 

saúde” (PERES; RUOTTI, 2015, p. 74).  

Uma vez que muitas das doenças que chegam ao SUS, via atenção primária, 

estão relacionadas diretamente às condições de habitabilidade das moradias, no 

próximo capítulo compreender-se-á a metodologia utilizada nesta pesquisa, a fim de 

se definirem os indicadores que podem apontar áreas carentes de infraestrutura, 

serviços e qualidade de vida, bem como as etapas de trabalho para o mapeamento, a 

caracterização e a espacialização das doenças que acometem os moradores da área 

de recorte de estudo.  
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4 METODOLOGIA  

 

Após analisados os referenciais teóricos acerca das diversas facetas da relação 

habitação/saúde, a presente pesquisa testará empiricamente a hipótese, levantada 

pela literatura, da existência de uma forte correlação entre as precárias condições 

habitacionais e a emergência de problemas de saúde. Para tal, nesta pesquisa se 

testou, dentre outras, a hipótese de que os usuários que mais compareceram à UBS, 

durante o recorte temporal analisado, entre de novembro de 2017 e novembro de 

2019, são moradores da área mais vulnerável do território.  

Este estudo de caso tem uma abordagem original, posto que estuda a relação 

habitação/saúde a partir de dados que até então não foram utilizados em pesquisas 

que abordam o tema. 

Este capítulo descreve a metodologia adotada para identificação das variáveis, 

a serem levantadas nos prontuários eletrônicos dos pacientes atendidos pela UBS 

Brasília Teimosa, e para um diagnóstico georreferenciado que possa contribuir para 

um planejamento urbano local e até mesmo um planejamento em saúde. 

A partir de uma análise semiquantitativa, baseada nos dados dos prontuários 

eletrônicos, nos relatos apreendidos durante a vivência junto à UBS e nas 

observações de campo, contribui-se para definir o risco e a vulnerabilidade de uma 

das microáreas que compõe o território, de modo a subsidiar um planejamento que 

permita prevenir riscos à saúde em um contexto local. 

Mediante o georreferenciamento e a modelagem de informações contidas nos 

prontuários eletrônicos dos usuários, mensurou-se a força da associação entre as 

recorrências de doenças que acometem os moradores da área estudada e os fatores 

patológicos das habitações e do ambiente de entorno da comunidade, observados em 

campo, na ocasião da vivência de busca ativa.  

Os indicadores de saúde “[...] são medidas-síntese que contêm informação 

relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como 

do desempenho do sistema de saúde” (REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO 

PARA A SAÚDE, 2008, p. 13).  
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Entre os inúmeros fatores determinantes da condição de saúde, 
incluem-se os condicionantes biológicos (idade, sexo, características 
pessoais eventualmente determinadas pela herança genética), o meio 
físico (que abrange condições geográficas, características da 
ocupação humana, fontes de água para consumo, 66 disponibilidade 
e qualidade dos alimentos, condições de habitação), assim como o 
meio socioeconômico e cultural, que expressa os níveis de ocupação 
e renda, o acesso à educação formal e ao lazer, os graus de liberdade, 
hábitos e formas de relacionamento interpessoal, a possibilidade de 
acesso aos serviços voltados para a promoção e recuperação da 
saúde e a qualidade da atenção por eles prestada (BRASIL, 2001b, p. 
65-66).  

 

Nesta pesquisa, realizou-se a quantificação de certos indicadores para que se 

pudesse definir em quais locais há: maior concentração de casos de doenças 

respiratórias; casos de doenças de veiculação hídrica; casos de sintomas de saúde 

mental; casos de acidentes domésticos; maior densidade populacional (relação entre 

a quantidade de moradores e a área); densidade domiciliar  (relação ente a quantidade 

de moradores e a quantidade de domicílios de cada área); maior número de casas 

sem abastecimento de água; maior número de casas sem disponibilidade de energia 

elétrica; maior número de casas com o escoamento do banheiro ou sanitário precário; 

e o maior número de casas com um precário acesso ao domicílio. Isso objetivando 

melhor compreender a concentração espacial de determinado fenômeno que afeta a 

população de uma área delimitada.  

Para se construir um indicador, utiliza-se de um processo que pode variar de 

apenas contagem de número de casos, no caso de uma determinada doenças, para 

até um cálculo de taxas, proporções, razão ou índices mais complicados, como a 

expectativa de vida ao nascer (REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO PARA A 

SAÚDE, 2008). 

Para se utilizar os indicadores de saúde, é necessária a realização de uma 

padronização nos procedimentos: coleta, armazenamento de dados, manipulação e 

análise. Essas etapas incluem a adoção e documentação de unidades de medida, de 

procedimentos de coleta de dados, de metodologia de análise e de sistemas de 

informação (FONSECA; CORBO, 2007). O indicador ora construído utiliza dados do 

PSF. 

O PSF é uma estratégia de reorganização do modelo tecnoassistencial de 

saúde, implementada a partir de 1994, tendo como proposta ações de promoção e 
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prevenção à saúde, numa perspectiva de ação integral ao longo da vida das famílias, 

considerando a inserção destas numa comunidade (FERTONANI et al., 2015). 

A estimativa rápida é uma técnica de pesquisa, muito utilizada pelo PSF, para 

se conhecer o território, ou seja, é uma técnica de territorialização, que consiste em 

um trabalho de campo cujo objetivo é coletar dados para divisão do território em 

microáreas, de acordo com as condições de vida da população (DI VILLAROSA, 

1993). 

Nesse sentido, o viés quantitativo desta pesquisa, foi denominado estimativa 

rápida georreferenciada, visto que consiste no georreferenciamento dos dados da 

territorialização da área em estudo, presentes no Sisab – instrumento gerencial dos 

sistemas locais de saúde implantado para acompanhamento das ações e dos 

resultados das atividades realizadas pelas equipes do PSF. Tal sistema incorporou 

em sua formulação conceitos como território, problema e responsabilidade sanitária. 

Por meio do Sisab, obtêm-se informações sobre cadastros de famílias, condições de 

moradia e saneamento, situação de saúde, dentre outras informações. 

Na prática, os sistemas de informações em saúde, em geral, são constituídos 

por grandes bancos de dados de nível central, seja do município, estado ou país, 

utilizados apenas como “instrumentos de entrada de dados e não de uso desses 

dados” (TASCA et al., 1993), e produzem dados somente descritivos, que possuem 

as seguintes características: a) grande agregação das informações, ou seja, dados 

gerais e não desagregados para as áreas de abrangência das UBSs, que se tornam 

de pouca utilidade para o nível local, o qual pode ter uma realidade muito diferente da 

média do município; b) levantamentos centrados na coleta de dados médicos ou de 

doença; c) inexistência de participação da comunidade na coleta de dados. 

A desagregação dos dados é condição indispensável para desmascarar 

desigualdades das condições de vida de uma população, permitindo um planejamento 

local mais adequado à realidade da área a ser estudada. Permite, ao mesmo tempo, 

detectar as necessidades e os problemas da população e, a partir de uma análise 

simplificada desses dados, agrupar parcelas da população com características 

semelhantes em microáreas (áreas homogêneas de risco), facilitando o processo de 

planejamento local. 

A caracterização das áreas a partir do lançamento das informações coletadas, 

relativas a cada área do território na base cartográfica digital georreferenciada, requer 

um processo de inserção das informações expressas em mapas, a exemplo das 
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parcelas do Plano Diretor2 que incidem na poligonal do território, que exigiu uma etapa 

de vetorização; e das informações de listagens, como as do sistema de prontuários 

eletrônicos, tal qual o endereço de determinado paciente que apresentou determinada 

doença, sendo a localização lançada como um ponto. As informações provenientes 

de várias fontes, bem como as informações de cada variável foram lançadas em layers 

distintos, permitindo consulta em separado.  

 

4.1 Estimativa Rápida Georreferenciada 

  

A primeira etapa no processo de planejamento em saúde é a territorialização, 

ou seja, o reconhecimento do território a ser atendido, isso considerando que as 

informações da área a ser estudada representam a parte mais estratégica de um 

planejamento (CHORNY, 1998 apud PINTO; SPEDO, 2017) 

A palavra território surge inicialmente na Geografia – com o grande estudioso 

da Geografia Política, Friedrich Ratzel – para designar um espaço, uma superfície 

terrestre sobre a qual se exerce a soberania de uma sociedade organizada, ou seja, 

do Estado. Porém, atualmente, a palavra também é empregada na saúde, na Biologia, 

no urbanismo, dentre outras áreas do conhecimento, e pode se referir a uma área 

delimitada sob a posse de um animal, de uma pessoa, de uma instituição ou mesmo 

de uma organização criminosa, dentre outros. Assim, é sempre utilizada para tratar 

das relações entre espaço e poder que, ao serem analisadas, permitem compreender 

as diferentes formas em que o território está inserido no âmbito da sociedade. 

Segundo Monken e Barcellos (2005), o território trabalhado na Geografia 

inspirou uma delimitação a partir da ótica da saúde, considerando a denominada 

territorialização (o reconhecimento do território), etapa de extrema importância para a 

caracterização da população e dos problemas de saúde enfrentados naquele território. 

Conforme esses autores, as análises de cunho geográfico são realizadas por meio da 

observação das condições criadas no espaço para a produção, circulação, residência, 

comunicação, para o exercício da política e das crenças, para o lazer e como condição 

de vida. 

                                                
2 Lei Complementar nº 082/2007, importante instrumento que direciona toda a ocupação do 
solo do território da cidade.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Ratzel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soberania
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea
https://pt.wikipedia.org/wiki/Animal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Homem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poder
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O reconhecimento do território tratado é muito importante para identificação e 

interpretação da dinâmica das populações que nesse habitam, além de para se 

compreender as condições de vida e ambientais dessas populações e para localizar 

as pessoas residentes em regiões mais vulneráveis, nas quais se verifica maior 

frequência de doenças e onde morrem mais jovens, quando comparado a bairros com 

melhor infraestrutura e acesso a serviços (MONKEN E BARCELLOS, 2005). 

No contexto da política nacional de saúde, a palavra território corresponde à 

área de responsabilidade de uma unidade de saúde. Baseia-se em critérios de 

acessibilidade geográfica e de fluxo da população (UNGLERT, 1993). Como 

instrumento estratégico para a construção de um modelo assistencial voltado para a 

realidade social, a apropriação do território como elemento para o planejamento e a 

gestão dos serviços de saúde ofertados à população é realizada mediante o que se 

denomina territorialização. 

A territorialização, ou o mapeamento e a caracterização do território, é um dos 

pressupostos básicos do trabalho do PSF – criado em 1994 e tendo por intuito atender 

à família no ambiente em que vive. Em relação à delimitação populacional, cada 

equipe de Saúde da Família deve ser responsável por no máximo 4.000 pessoas, as 

quais ocupam uma área delimitada no interior de determinado território, e passam a 

ter corresponsabilidade no cuidado em saúde (BRASIL, 2011b). 

Desde 2005, com a criação da profissão de Agente Comunitário de Saúde 

(ACS), por meio da Lei nº 11.350/2006, esse detalhamento da base territorial vem 

sendo feito por esse ator, que é responsável por suas áreas geográficas de atuação: 

por realizar visitas domiciliares rotineiras, casa a casa, buscando identificar pessoas 

com sinais de doenças crônicas e eventos de importância para a saúde pública e, 

consequentemente, encaminhando para a unidade de saúde de referência. Nessa lei, 

consta um conceito de educação popular em saúde, entendida como: 

 

[...] as práticas político-pedagógicas que decorrem das ações voltadas 
para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, estimulando 
o autocuidado, a prevenção de doenças e a promoção da saúde 
individual e coletiva a partir do diálogo sobre a diversidade de saberes 
culturais, sociais e científicos e a valorização dos saberes populares, 
com vistas à ampliação da participação popular no SUS e ao 
fortalecimento do vínculo entre os trabalhadores da saúde e os 
usuários do SUS (BRASIL, 2006). 
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Haesbaert (2009) apresenta as relações do conceito de território com estudos 

no campo educacional; Saquet e Silva (2008) também tratam sobre territorialização, 

requerendo conhecimento sobre as dinâmicas sociais, a partir de estudos nesse 

campo, tratando a dinâmica de produção do território como resultado do processo 

cotidiano de apropriação e domínio social, condicionado às relações socioespaciais. 

Enquanto a Antropologia destaca a dimensão simbólica da construção 

territorial, seja a partir de sua intervenção nas relações sociais ou a da construção da 

subjetividade, do pertencimento ou identidade pessoal; na Geografia, enfatiza-se a 

materialidade da construção territorial, seja a partir das relações de poder ou enquanto 

força produtiva (HAESBAERT, 2009).  

Sendo assim, neste estudo, buscou-se enfatizar a dimensão material das 

relações entre espaço e poder existentes no território estudado – como a conformação 

de infraestruturas, o planejamento urbano, dentre outros aspectos – para adensar o 

conhecimento sobre o território e identificar se as poligonais persistem ou não com a 

utilizada pela UBS estudada, bem como para avaliar as suas interrelações. Para tal, 

utilizaram-se indicadores e metodologias de geoprocessamento, no intuito de se 

verificar e medir a existência (ou não) de associação entre piores condições 

habitacionais e maior exposição a riscos à saúde.  

 

4.2 Etapas de Trabalho 

 

A primeira etapa da metodologia é o mapeamento e a caracterização do 

território. Para tanto, busca-se identificar as variáveis mais evidentes que podem ser 

aferidas diretamente – por meio de imagens satélite, vistorias expeditas ou acesso a 

cadastros e base de informações urbanas preexistentes – visando oferecer um ponto 

de partida para a pesquisa. Essa etapa é semelhante ao processo de territorialização, 

metodologia adotada pela Saúde Coletiva e Medicina de Família no planejamento em 

saúde, para reconhecimento do território a ser atendido. A diferença é que a 

territorialização normalmente não é georreferenciada, visto que as equipes de saúde 

não contam com profissionais que dominam ferramentas de geoprocessamento. 

Inicialmente, buscou-se dados já disponíveis no sentido de facilitar e orientar o 

trabalho de campo, assim como evitar retrabalhos e esforços na busca de dados 

duplicados. Assim, no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE); na 

SMS, e na Companhia de Águas e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN), foram 
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encontrados importantes dados sobre as condições de vida da população. Nesse 

sentido, o primeiro passo para o mapeamento e a caracterização do território foi a 

coleta das informações cartográficas que a SMS já possuía sobre o território e de 

outras informações disponíveis na UBS, as quais pudessem balizar esta pesquisa. 

Além das referências cartográficas de abrangência do município, utilizaram-se 

outras fontes de informações básicas, destacando-se: a) o cadastramentos de áreas 

de risco, do Plano Municipal de Redução de Riscos do Município de Natal, objeto do 

Contrato associado à Licitação 094/2007, firmado entre a Prefeitura Municipal de Natal 

– mediante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb) – e a 

Acquatool Consultoria S/S Ltda., em 05 de outubro de 2007, com o objetivo de 

apresentar soluções para a gestão das áreas de risco presentes no município; b) os 

cadastros das concessionárias responsáveis pelos serviços públicos de água, esgotos 

e luz do município, uma vez que tal empresa tem cartografias das áreas abrangidas 

pelos seus serviços e podem fornecer informações sobre os assentamentos do 

território em estudo, seja a partir dos controles que mantém sobre as ligações 

clandestinas, seja em função do mapeamento de pedidos de novas ligações, bem 

como de áreas não atendidas. No entanto, essas informações se apresentaram com 

um grau de consistência pouco detalhado para esta pesquisa, que visa reunir dados 

que possam subsidiar um planejamento urbano e em saúde a nível local.  

O segundo passo do mapeamento foi a utilização da base cartográfica em 

formato digital e georreferenciado. Para esta pesquisa é fundamental que essa base, 

bem como os dados a serem analisados, sejam georreferenciados, ou seja, que se 

tenha a vinculação de no mínimo três pontos dos perímetros mapeados a um sistema 

de coordenadas geográficas que permita a sua localização no país e no globo 

terrestre; para, a partir disso, poder-se espacializar a ocorrência das doenças. 

Optou-se por utilizar a base cartográfica da SMS, por conter a poligonal de 

abrangência do território em estudo, subdividido em quatro áreas; a princípio parcelas 

homogêneas de vulnerabilidade dos assentamentos, denominadas pela própria UBS 

de: área verde, área amarela, área azul e área vermelha, representadas no Mapa 1.  

Ainda que sejam delimitadas por polígonos que não coincidem precisamente 

com as características semelhantes dos assentamentos, fornecem um ponto de 

partida bastante interessante para a proposta desta pesquisa, já que o banco de dados 

a ser utilizado para a análise quantitativa é preenchido pelos profissionais de saúde 

da equipe responsável por cada área, com informações específicas da sua área. 
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Mapa 1 – Áreas do Território da UBS Brasília Teimosa e Equipamentos Públicos 

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2020), sob orientação da autora (2021), com base nos 

dados da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021).  
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A segunda etapa da estimativa rápida georreferenciada é passar os dados 

gerais de cada área do território para a base cartográfica e visualizar qual das quatro 

áreas que compõem o território em estudo é a mais vulnerável a riscos de saúde.  

Conforme mencionado anteriormente, as informações que sustentam a parte 

quantitativa da pesquisa foram coletadas no sistema de prontuários eletrônicos. 

Assim, para cumprir esta etapa, fez-se necessário um estudo minucioso de como 

acessar as informações contidas no Sistema e-SUS e selecionar, dentre todas as 

variáveis disponíveis nos seus relatórios, aquelas que têm potencial para embasar 

hipóteses relacionais sobre as doenças que acometem a população e as condições 

habitacionais e de entorno das moradias.  

Para acessar o sistema de prontuários, é preciso utilizar um dos computadores 

da UBS, devidamente conectado à rede de prontuários. Além disso, necessita-se ter 

acesso ao login do(a) médico(a) ou enfermeiro(a) da equipe responsável por cada 

área a ser pesquisada, visto que o login do(a) ACS permite acesso às informações 

somente da microárea pelo(a) qual é responsável, enquanto que o do médico(a) ou 

enfermeiro(a) possibilita acesso às informações de todas as microáreas e áreas que 

compõem o território.  

Ao entrar no sistema, encontra-se na aba lateral esquerda a opção “relatórios”, 

onde estão todos os relatórios com as informações acerca da área atendida, conforme 

mostra a Figura 1.  

 

Figura 1 – Menu e-SUS 

  
Fonte: Sistema de Prontuários e-SUS (2020) 
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Inicialmente, utilizaram-se os relatórios consolidados de cadastro domiciliar e 

territorial, onde constam as informações sobre o território, a exemplo das condições 

habitacionais e de infraestrutura; bem como dos relatórios consolidados de cadastro 

individual, nos quais se encontram as informações da população em si – quantidade 

de pessoas, faixa etária, sexo, condições de saúde em geral, dentre outras. No 

Quadro 2 e no Quadro 3 Um exemplo de cada um desses relatórios pode ser 

visualizado, respectivamente, nos Quadros 2 e 3. 

 

Quadro 2 - Relatório de Cadastro Domiciliar e Territorial 

(Continua) 
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(Continuação) 
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(Continuação) 
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(Continuação) 

 

 
Fonte: Sistema de Prontuários e-SUS (2020). 
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Quadro 3 - Relatório de Cadastro Individual 

(Continua) 
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(Continuação) 
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(Continuação) 

 

(  
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(Continuação) 
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(Continuação) 
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(Continuação) 
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(Continuação) 

 
Fonte: Sistema de Prontuários e-SUS (2020). 

 

Esses relatórios dispõem de muitas informações importantes, nesse sentido, 

para este estudo, dentre todas as variáveis disponíveis, as que foram selecionadas 

como indicadores para se chegar à área e à microárea do território mais vulneráveis 

a riscos de saúde, bem como para embasar as hipóteses relacionais das relações: 

casa e doenças transmissíveis por via aérea; casa e doenças de veiculação hídrica; 

casa e acidente doméstico; casa e saúde mental, estão relacionadas no Quadro 4, de 

indicadores de vulnerabilidade. 

Esses dados são coletados pelos(as) ACSs, que atuam em campo, cada qual 

em sua microárea de responsabilidade. Assim, o conhecimento sobre qual área e até 

mesmo qual microárea é a mais vulnerável já é uma informação conhecida pela 

maioria dos profissionais que trabalham na unidade; porém, a visualização espacial 

dessa informação, em forma de mapa, permite a comprovação ou não da hipótese 

relacional de que a área mais precária do ponto de vista habitacional é também a área 

que irá se apresentar com a maior recorrência de doenças. 

 

Quadro 4 - Variáveis/Indicadores de Vulnerabilidade Selecionados 

(Continua) 

População Número de pacientes por área geográfica 

Domicílios Número de domicílios por área geográfica 

Moradores 
Estimativa número de moradores por 

domicílio 

Área total m² 

Densidade populacional Quantidade de pessoas por área (m²) 
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(Continuação) 

Pessoas de 60 a 80 anos ou mais 
Número de pessoas idosas por área 

geográfica 

Condições de moradia - situação de 
moradia / posse da terra 

Próprio, alugado, cedido, financiado, 
ocupação 

Condições de moradia - tipo de 
domicílio 

Casa, apartamento, cômodo 

Condições de moradia - tipo de 
acesso ao domicílio 

Pavimento, chão batido, fluvial. 

Condições de moradia - material 
predominante na construção das 

paredes externas 
Taipa sem revestimento, taipa revestida. 

Condições de moradia - forma de 
escoamento do banheiro ou sanitário 

Rede coletora, fossa, céu aberto. 

Condições de moradia - 
disponibilidade de energia elétrica 

Sim, não. 

Condições de moradia - 
abastecimento de água 

Rede encanada, poço ou cisterna. 

Tuberculose 
O número de pacientes com tuberculose 

por área. 

Doença respiratória 
O número de pacientes com doenças 

respiratórias por área. 

Hanseníase 
O número de pacientes com hanseníase 

por área. 

Saúde mental 
O número de pacientes com doenças 
relacionadas à saúde mental por área 

Fonte: elaborado pela autora (2021).  

 

Todas as variáveis, tanto as selecionadas quanto as demais, podem ser 

acessadas por área ou por microárea, por meio dos filtros personalizados de busca 

do Sistema e-SUS, um recurso essencial para esta pesquisa. 

A caracterização, por meio da estimativa rápida georreferenciada, permite a 

identificação visual (em mapa cartográfico) da área mais vulnerável a riscos à saúde, 

dentro da qual, ao aproximar a escala de análise e seguindo cada um dos indicadores 

selecionados, pode-se também identificar a micro área mais vulnerável quanto à 

relação habitação/saúde. Nessa sistematização, os valores correspondentes aos 

indicadores poderão ser comparados à situação geral do território e alguns perímetros 

do mapeamento prévio já poderão ser excluídos da programação de vistorias. Além 

disso, já se avaliam as variáveis que deverão ser conferidas e/ou preenchidas em 

campo.  

Nessa perspectiva, entende-se que a área que apresentou maior pontuação 

nas variáveis selecionadas é a área mais vulnerável. De posse dessa informação, 
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aproxima-se então a escala de análise para as microáreas que compõem a área mais 

vulnerável para, assim, visualizar cartograficamente o que já se sabia por meio do 

relato dos agentes públicos de saúde da unidade, qual a microárea mais vulnerável 

do território em relação aos indicadores mencionados anteriormente.  

A partir da definição da etapa anterior, o terceiro passo é se debruçar sobre o 

relatório operacional de cadastro territorial. Trata-se de um banco de dados onde são 

registradas as informações cadastrais de todos os usuários residentes naquela 

microárea, agrupados por família ou moradores da mesma residência, com endereço 

da moradia, identificação do(a) chefe de família, nome, Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF), idade, telefone e número da carteira do SUS. Um exemplo desse cadastro 

pode ser visualizado no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Exemplo do Relatório de Cadastro Territorial 

 
Fonte: Sistema de Prontuários e-SUS (2020). 

 

Com o número SUS, consegue-se acessar o prontuário eletrônico de cada 

usuário da microárea, o que se mostra essencial para esta etapa, que consiste na 

caracterização da microárea, aproximando a escala de análise para a habitação, a 

partir da verificação de quais doenças e sintomas já foram notificados em cada 

residência. 
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Para isso, abre-se o relatório operacional de cadastro territorial, no qual consta 

a lista de todos os usuários do SUS residentes na microárea – ou na área ou no 

território, a depender do filtro selecionado. A partir desse cadastro, utiliza-se o número 

SUS ou o CPF para acessar o prontuário eletrônico individual de cada paciente, onde 

se pode identificar as doenças que já fizeram com que comparecessem à UBS. Um 

exemplo da folha de rosto do prontuário eletrônico está ilustrado na Figura 2. 

  

Figura 2 – Folha de Rosto de um Prontuário Eletrônico 

 
Fonte: Sistema de Prontuários e-SUS (2020). 

 

A fim de sistematizar as informações selecionadas nos prontuários e tornar a 

próxima etapa, de georreferenciamento das unidades residenciais, mais objetiva, 

elaborou-se uma tabela com os endereços das casas onde reside pelo menos um 

usuário que já tenha apresentado, dentro do recorte temporal estudado, pelo menos 

uma das doenças ou sintomas, dentre os investigados. Acredita-se que, quanto mais 

vezes e quanto mais moradores da residência tenham apresentado tais doenças ou 

sintomas, mais precárias sejam as condições de habitabilidade de sua residência. A 

Tabela 1 apresenta um recorte com a demonstração da sistematização dos dados.  
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Quadro 6 - Sistematização para Georreferenciamento dos Dados 

Endereço Demartológicos Respiratórios Tuberculose 
Saúde 

Mental 
Digestivo 

Acidentes 

Domésticos 

Quantidade 

de 

Moradores 

Avenida 

Presidente 

Café Filho, 27, 

Praia do Meio 

4 5 Não 2 Não Não 6 

Fonte: elaborado pela autora (2021).  

 

Esses dados foram então georreferenciados por categoria. Para um estudo 

completo do território, esse procedimento deve ser repetido em todas as microáreas, 

com todos os prontuários dos usuários atendidos pela UBS. No entanto, para esta 

pesquisa, esse trabalho seria inviável devido ao tempo necessário para a coleta, 

armazenamento, manipulação e análise dos dados dos prontuários de todos os 

usuários do território. Por este motivo, aproximou-se a escala para a área mais 

vulnerável, a fim de se ter uma amostra dos resultados das hipóteses relacionais 

resultantes da metodologia em questão.  

Com a espacialização das recorrências das doenças na microárea mais 

vulnerável, o próximo passo, a quinta etapa de trabalho, foi a vivência na busca ativa 

da microárea – enquanto meio encontrado para conhecer de perto as condições 

habitacionais e urbanas em que se encontram os moradores da comunidade. 

Nesta etapa, coordenada pelo(a) ACS responsável, os profissionais de saúde 

podem interagir não apenas com o usuário, mas com o ambiente em que este está 

inserido, para entender as suas interrelações, além de permitir avaliar suas condições 

de saúde e moradia. Enfim, enxergar o usuário de forma holística, visando não 

somente ofertar o tratamento adequado, mas desenvolver medidas de prevenção de 

doenças e uma melhora na sua qualidade de vida. 

O objetivo dessa vivência foi capturar, de um modo geral, as condições 

habitacionais e urbanas em que vive a população da área de recorte do estudo e 

identificar se as queixas relatadas por cada usuário visitado estariam relacionadas às 

condições habitacionais e do entorno. 

A busca ativa foi realizada entre os meses de dezembro de 2020 e janeiro de 

2021. Ao todo, foram seis idas a campo, acompanhando sempre um dos profissionais 

de saúde integrante da equipe responsável pela microárea. 
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Além do médico e da ACS Graça, a qual marcava as visitas com antecedência, 

também acompanhavam estudantes do último período do curso de Medicina. Os 

estudantes se dividiam em dois grupos: um acompanhava o médico e também 

professor em uma das residências que seriam visitadas no dia; o outro adiantava a 

consulta em outra residência, que seria visitada pelo professor em seguida. 

Diferentemente da dos estudantes de Medicina, a vivência desta pesquisadora 

foi apenas observacional, não intervencionista, não havendo a coleta de informação 

direta com o sujeito de pesquisa. Portanto, não houve riscos físicos e/ou biológicos 

nem psicológicos para os usuários em questão. 

Além de acompanhar a demanda de rotina da ACS, foram selecionadas oito 

residências, dentre as georreferenciadas nesta pesquisa, para realizar a visita. A 

seleção dessas seguiu o seguinte critério: as cinco residências que apresentaram os 

cinco casos de TB na microárea; as duas residências que apresentaram o maior 

número de casos de sintomas respiratórios; as duas residências que apresentaram o 

maior número de sintomas relacionados à saúde mental; e uma residência que 

apresentou o maior número de sintomas do trato digestivo. Ao todo, teriam sido 10 

visitas, se não houvesse duas concomitâncias no resultado da contagem dos casos.  

Não foram selecionadas residências com moradores que apresentaram 

especificamente episódios de acidentes domésticos, pois essa variável não se 

manifestou de forma significativa na etapa de geoprocessamento dos casos de 

doenças que mais afetam a comunidade.  

A partir da apreensão realizada em campo, bem como nas visitas a domicílios 

de moradores da microárea, por ocasião da busca ativa, e, em posse dos mapas de 

espacialização da ocorrência de casos de doenças, a sexta etapa consistiu em 

descrever as evidências da relação habitação/saúde, sistematizada nos quatro grupos 

previamente mencionados: casa e doenças transmissíveis por via aérea; casa e 

doenças de veiculação hídrica; casa e acidentes domésticos; e casa e saúde mental.  
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5 ESTIMATIVA RÁPIDA E TERRITORIALIZAÇÃO GEORREFERENCIADA – DO 

TERRITÓRIO DA UBS BRASÍLIA TEIMOSA À MICROÁREA VIETNÃ 

 

5.1 Indicadores da Relação Habitação/Saúde na Microárea Vietnã 

 

De modo geral, o território estudado é bem servido de equipamentos e serviços 

públicos de transporte, lazer, saúde e educação, conforme se pode visualizar no mapa 

de localização dos equipamentos públicos (Mapa 1).  

Os habitantes de uma das microáreas do território, a comunidade do Jacó, 

sofrem ameaças de remoções, pois a prefeitura classifica essa comunidade como 

área de risco de derrapamento e a solução padrão para tais casos, de acordo com a 

política pública vigente, é a remoção. Em resposta a essa proposta, alguns moradores 

ainda resistem, visto que a região onde moram possui bom acesso aos serviços de 

transporte, saúde e lazer. Em contrapartida, com as remoções, a prefeitura oferece 

habitações em bairros localizados nas franjas da cidade, sendo pouco servidos de 

equipamentos comunitários e serviços públicos, além de distantes, por exemplo, das 

redes de convivência e apoio dessas famílias e de oportunidades. 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2020) e os 

dados gerais da territorialização da UBS Brasília Teimosa, a cidade de Natal conta 

com uma população de 890.480 habitantes; já o território atendido pela UBS possui 

10.640 habitantes, 2,2% da população potiguar. Em 2018, o salário médio mensal do 

potiguar era de 3.1 salários mínimos e a proporção de pessoas ocupadas em relação 

à população total era de 35.9%; já no território estudado, esses números caem para 

0.9 salários mínimos e 24% de pessoas ocupadas. A taxa de mortalidade infantil 

média na cidade é de 13.31 para 1.000 nascidos vivos e as internações devido a 

diarreias são de 0.2 para 1.000 habitantes; no território estudado esses indicadores 

pioram consideravelmente, sendo, respectivamente de 15.82 para 1000 nascidos e 

0.7 para 1000 habitantes. Ou seja, na escala da cidade, o território da UBS Brasília 

Teimosa é bastante vulnerável a riscos relacionados às condições de saúde.  

Avançando-se no sentido de compreender as diferenciações internas entre as 

diversas microáreas deste território, para analisar os diferentes territórios geográficos 

e urbanísticos que persistem na poligonal atendida pela UBS Brasília Teimosa, 

sobrepôs-se, primeiramente, o mapa do Plano Diretor da cidade de Natal ao território 

em estudo. Identificou-se que a área mais precária (área azul), além de estar inserida 
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em parcela considerável de uma Zona de Proteção Ambiental (ZPA), ocupa boa parte 

da Área Especial de Interesse Social de Santos Reis, conforme ilustrado no Mapa 2.  

 

Mapa 2 – Plano Diretor e Área Azul 

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2021), sob orientação da autora, com base nos dados 

da SMS (2020), da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021).  
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Na área de abrangência da UBS foram identificados três aglomerados 

subnormais. O traçado urbano, bem como o grande adensamento das edificações, é 

um importante fator de identificação desses assentamentos, além disso, suas 

aparências são perceptíveis em fotos aéreas, permitindo a identificação de áreas 

homogêneas. 

 Considerando que, de um modo geral, os assentamentos precários não são 

áreas urbanas totalmente homogêneas, visto que suas características variam dentro 

do mesmo assentamento, tal variação, quando atingir, aproximadamente, 30% da 

área de cada assentamento, deve aparecer na caracterização do assentamento, de 

acordo com as orientações constantes no Guia para o Mapeamento e Caracterização 

de Assentamentos Precários (BRASIL, 2010c).   

Nesse sentido, para um primeiro ajuste, considerou-se o padrão ou “textura” de 

cada área abrangida, ou seja, a aparência que o seu traçado urbano e a densidade 

construtiva (relação ente a o total de área construída e a área de determinado trecho 

urbano) apresentou na foto aérea ou imagem de satélite, geralmente diferenciada do 

entorno.  

O que mais se destacou foi a ZPA, inserida no território em estudo, mais 

especificamente na área azul, destoando da textura padrão e, portanto, apresentando 

características não condizentes com aquelas semelhantes dos assentamentos do 

território de abrangência da UBS a qual pertence. Tal zona ocupa mais da metade da 

área azul, como se pode observar de cheios e vazios (Mapa 3), o que interferiu, por 

exemplo, no cálculo da densidade populacional (relação entre a população e a 

superfície da área), uma das variáveis utilizadas como indicador para identificar a área 

mais vulnerável a riscos de saúde. Por esse motivo, optou-se por desconsiderar essa 

área da contagem de variáveis, já que é uma área ocupada apenas por edificações 

militares do exército brasileiro e, portanto, não necessita da cobertura dos serviços de 

saúde da UBS.  
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Mapa 3 – Cheios e Vazios da Área Mais Vulnerável (Área Azul) 

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2021), sob orientação da autora, com base nos dados 

da SMS (2020), da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021).  
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De posse desse mapeamento preliminar, iniciou-se a etapa da estimativa 

rápida georreferenciada para justificar visualmente, por meio de cartografia, a escolha 

da microárea onde se aproxima a escala de análise. 

Como resultado do georreferenciamento e da análise dos dados, identificou-se 

o que já se sabia por meio de relato dos profissionais de saúde da unidade, que a área 

mais vulnerável do território é a área azul. Das quatro microáreas que compõem essa 

área, a mais vulnerável é a correspondente à comunidade do Vietnã, ou microárea 4, 

de responsabilidade da ACS Graça. Essas duas poligonais estão expressas no mapa 

de cheios e vazios (Mapa 3)  

Quando comparadas em valores absolutos às outras áreas e microáreas do 

território e após desconsiderada a ZPA, a área e a microárea supracitadas foram a 

que apresentaram maior densidade populacional, maior densidade domiciliar (relação 

entre os moradores da área e o número de domicílios da mesma), da quantidade de 

casos relacionados a doenças respiratórias, maior quantidade de casos de TB e maior 

quantidade de casos relacionados à saúde mental. 

O Mapa 4 demonstra uma dessas estimativas supracitadas, o número de casos 

de tuberculose; já a maior densidade populacional, pode ser observada no Apêndice; 

a estimativa do número de moradores por residência, no Apêndice B e no D; e a 

quantidade de casos relacionados à saúde mental, no Apêndice D.  

A partir desses resultados, a próxima etapa da caracterização da microárea, a 

territorialização georreferenciada, consiste em aproximar a escala de análise para a 

habitação, a partir do georreferenciamento dos dados das doenças que acometeram 

a microárea mais vulnerável.  

De posse de todos os mapas de espacialização, por residência, dos sintomas 

e doenças investigadas, as vistorias em campo ou busca ativa por indicadores da 

relação habitação/saúde tiveram como foco a complementação da caracterização, em 

especial no que tange às variáveis relacionadas aos aspectos físicos – infraestrutura 

urbana, padrões urbanísticos e construtivos, ocupação de áreas inadequadas à 

urbanização, dentre outros. 
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Mapa 4 – Área Com Maior Número de Casos de Tuberculose 

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2021), sob orientação da autora, com base nos dados 

da SMS (2020), da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021).  
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No que se refere aos dados urbanísticos disponíveis no sistema, mostraram-se 

imprecisos ou inconsistentes, em muitos casos com ausência de informações, o que 

conferia um resultado cartográfico muito similar entre as áreas, muitas vezes, não 

condizentes com a realidade posteriormente observada em campo. Isso dificultou a 

elaboração das análises relacionais a partir dos dados quantitativos e demandou uma 

maior dedicação à etapa de busca ativa por indicadores da relação habitação/saúde. 

Um dos motivos para a inconsistência das informações relacionadas às 

condições habitacionais das microáreas é o não preenchimento correto, por parte 

dos(as) ACSs, por exemplo, da informação relacionada à quantidade de cômodos 

presentes nas habitações ou mesmo ao material de revestimento das paredes 

externas – informações que deveriam ser coletadas para o devido preenchimento dos 

relatórios que compõem o Sistema e-SUS. 

No decorrer das buscas ativas, deparei-me com condições de habitabilidade 

bastante precárias: desde rachaduras nas paredes, expressando visíveis patologias 

estruturais; a cômodos sem janela e, assim, sem ventilação cruzada, comprometendo 

a qualidade ambiental do ar e, por conseguinte, a saúde respiratória dos moradores; 

além de domicílios extremamente pequenos e com visível adensamento excessivo.  

Nas visitas, ao chegarmos no portão de entrada, o morador responsável, que 

normalmente não era o usuário a ser atendido na ocasião, convidava para que 

entrássemos e nos recebia na sala.  Ao longo da consulta, a ACS, uma pessoa que já 

tem familiaridade com os moradores da microárea, pedia licença para adentrar a 

residência e me convidava a acompanhá-la. Dessa forma, era possível presenciar a 

consulta e as queixas do paciente e, ao mesmo tempo, visualizar as condições de 

habitabilidade da residência. Além disso, ao caminhar pelas ruas e vielas, pude 

perceber as condições urbanas do entorno da comunidade. 

No concernente à infraestrutura, diferentemente do que consta no mapa da 

CAERN, bem como no relatório de cadastro domiciliar e territorial, a área onde se 

encontra a comunidade do Vietnã não é totalmente servida de rede de saneamento 

básico. Em alguns locais, pôde-se ver esgoto a céu aberto, inclusive impossibilitando 

a passagem de pedestres sem que fosse possível não pisar no esgoto.  

Em uma das visitas, uma das moradoras comentou que estava com muito sono, 

pois precisou passar a noite acordada para poder pegar água, já que a água que ela 

tinha disponível era proveniente “da rua”, a qual durante o dia “não sobe” o suficiente.   
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O sistema de drenagem das águas pluviais aparentemente existe, contudo, de 

acordo com o que foi comentado por um dos moradores em uma das visitas a campo, 

encontra-se entupido ou, em sua concepção, não foi calculado adequadamente para 

suportar as chuvas mais fortes, que, anualmente, causam alagamentos indesejados. 

Isso fez com que esse morador elevasse uma barreira de alvenaria, de 40 centímetros 

de altura, na soleira da porta de entrada da casa. 

O serviço de coleta de lixo, apesar de existente, parece não ser assíduo, posto 

que a presença de lixo nas ruas e travessas não era algo eventual, sendo observada 

em diversas localidades da comunidade e em todas as visitas a campo.  

 

Fotografia 1 – Montagem de Fotografias da Microárea 4 (Vietnã) 

 
Fonte: elaborada pela autora (2021). 
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A partir da análise dos mapas de espacialização das doenças e da apreensão 

feita em campo e nas visitas domiciliares em habitações da microárea, por ocasião da 

busca ativa, os tópicos a seguir descrevem as hipóteses relacionais resultantes desta 

pesquisa. 

Dentre outros resultados, pode-se destacar o que demonstra, por hipótese 

relacional, que os moradores que mais compareceram à UBS estando com sintomas 

relacionados às vias aéreas estão localizados nas áreas mais densas do território. 

Essa ocorrência de doenças respiratórias pode estar fortemente associada ao fato de 

essa ser a área onde as casas são mais apertadas e, provavelmente, com menor 

acesso à luz e ventilação, quando comparada a outras áreas do território. 

 

5.2 Casas da Comunidade do Vietnã e Doenças Transmissíveis por Vias Aéreas 

 

No Mapa 5, tem-se a espacialização, por residência, dos sintomas respiratórios 

que acometeram moradores da microárea Vietnã, que compõe a área azul.  

Informações mais específicas sobre a área construída (edilícia), como a 

quantidade de pavimentos das edificações e a presença ou ausência de recuos 

frontais e laterais pôde ser observada somente em campo e seriam informações 

bastante relevantes a serem adicionadas ao relatório de cadastro territorial.  

A verticalização das casas na comunidade do Vietnã é grande. De acordo com 

levantamento feito em campo, 49% das moradias têm mais de um pavimento. O não 

espaçamento entre as unidades domiciliares foi retratada na leitura territorial de cheios 

e vazios (Mapa 3).  

A área ocupada pela comunidade é de 1,67ha, ou seja, menos de 2% da 

superfície total do território. Essa área, entretanto, é ocupada por 6,5% do volume 

populacional. Isso resulta em uma densidade construtiva alta, a qual prejudica a 

ventilação e a insolação e compromete a privacidade e o isolamento acústico.   

Uma informação que seria essencial para ser inserida no relatório de cadastro 

territorial do sistema de prontuários eletrônicos, seria a presença ou ausência de 

janelas nos cômodos, considerando que muitas das doenças que aparecem com 

frequência na UBS seriam facilmente evitáveis por meio de uma melhor ventilação dos 

ambientes.  

Durante visita às duas residências que mais apresentaram casos de 

manifestação de TB e às duas casas onde mais ocorreu manifestação de sintomas 
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das vias aéreas, percebeu-se que todas apresentavam o mesmo padrão construtivo: 

cômodos apertados e abafados, com janelas (quando se tinham) pequenas; ausência 

de ventilação cruzada; e superpopulação. Embora, majoritariamente, de alvenaria e 

com sanitário individual, são mal ventiladas, sem exposição à luz solar, úmidas, mal 

divididas, com cobertura pouco isolante e que permite a infiltração de água, 

possibilitando o aparecimento de mofo. 

Conforme explanado no capítulo 3, já são bem conhecido os efeitos de cada 

um desses fatores, atuando de forma isolada, enquanto focos de doenças. Já o efeito 

conjunto de todas essas variáveis é algo bastante preocupante – principalmente no 

contexto atual de pandemia, em que a principal recomendação de prevenção é o 

isolamento social. Sendo assim, a pandemia evidenciou ainda mais que habitação 

social é uma questão de saúde pública.  

Na comunidade do Vietnã, pelo menos 400 moradores vivem em locais cujas 

condições facilitam a contaminação por todo tipo de vírus. Espaços onde é impossível 

respeitar as determinações das autoridades de saúde, de permanecer em isolamento 

social ou de, quando necessário, cumprir com um período de quarentena de maneira 

aceitável.  

Inicialmente, nesta pesquisa, não se contabilizariam sintomas dermatológicos, 

visto não se ter por intuito analisar a relação entre habitação e doença dermatológica; 

porém, no decorrer do levantamento dos dados, observou-se que tais sintomas eram 

muito recorrentes, daí surgiu o interesse em investigar esse fenômeno. Nesse sentido, 

os sintomas dermatológicos também foram contabilizados e espacializados.  

Um dado curioso é que 72% das residências que apresentou algum caso de 

sintoma dermatológico, apresentou também algum sintoma respiratório. A 

espacialização, por residência, dos casos de manifestação dos sintomas respiratórios 

pode ser observada no Mapa 5 e a espacialização da concomitância desses com os 

sintomas dermatológicos, no Mapa 6. 
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Mapa 5 – Espacialização de Sintomas Respiratórios 

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2021), sob orientação da autora, com base nos dados da 

SMS (2020), da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021). 
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Mapa 6 – Espacialização da Concomitância de Sintomas Respiratórios e 

Dermatológicos 

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2021), sob orientação da autora, com base nos dados 

da SMS (2020), da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021).  
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Uma possível explicação para tal fato é a condição de insalubridade dos 

domicílios. A falta de insolação e ventilação, prejudicadas pela alta densidade 

contrutiva, além de paredes infiltradas devido à não manutenção das cobertas, 

ocasionam cômodos úmidos, propícios a proliferação de fungos e bactérias, os quais 

também podem ocasionar sintomas dermatológicos, além dos respiratórios.  

Mediante as visitas a campo, pôde-se perceber que as casas dessas áreas 

específicas, provavelmente têm poucas possibilidades de reforma para resolver o 

problema das más condições de luz e ventilação, visto que são todas geminadas, 

fazendo-se necessário um projeto de reforma exclusivo e personalizado para cada 

caso.  

 

5.3 Casas da Comunidade do Vietnã e Saúde Mental 

 

As relações entre casa e saúde mental são ainda inconclusivas, uma vez que 

é extremamente complicado isolar os conjuntos de fatores sociais existentes nas 

casas da comunidade do Vietnã. Por outro lado, conforme explanado anteriormente, 

já é bastante conhecido o efeito de algumas variáveis intervenientes, a exemplo da 

superpopulação e da falta de privacidade, que podem se traduzir facilmente em 

quadros de estresse e em sequelas mentais.   

Durante a visita às duas residências que mais apresentaram sintomas 

relacionados à saúde mental, dentre as quais uma coincidiu com uma das casas onde 

mais ocorreu manifestação de sintomas das vias aéreas, percebeu-se que o layout 

físico das residências poderia estar atuando como agente de reforço em traços de 

personalidade já estruturados, uma vez que aquelas apresentam uma quantidade 

reduzida de cômodos para a quantidade de moradores e a inexistência de portas, o 

que impossibilita o isolamento, tão necessário a diversas atividades, como leitura, 

estudo, gozo estético e erótico, dentre outras.   

Além do número reduzido de cômodos, acredita-se que os tamanhos reduzidos 

desses se encontram muito abaixo do mínimo necessário ou do que se acredita que 

seria um limite patológico. As casas superpovoadas resultam em cômodos com 

menos de 8m² por pessoa e, em muitos casos, na partilha do mesmo cômodo por mais 

três pessoas. Acredita-se que as implicações dessa elevada densidade domiciliar vão 

desde perturbações na saúde física a perturbações na saúde mental. 
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Além disso, no interior de um dos dois domicílios visitados, observou-se certa 

desorganização espacial, com muitos objetos e pedaços de madeira espalhados, 

desordenando a configuração e o conforto que cada cômodo poderia proporcionar se 

não estivesse com tantos objetos espalhados. Essa desordem pode estar relacionada 

com a organização familiar desestruturada, também observada na ocasião.  

Um dado interessante é que 61% das residências que apresentaram algum 

caso de sintomas relacionados à saúde mental, espacializados no Mapa 7, apresentou 

também sintomas respiratórios; essa concomitância pode ser observada no Mapa 8. 

Além do alto percentual de concomitância com os sintomas respiratórios, outro 

percentual que se apresentou bastante elevado foi o de concomitância entre os 

sintomas relacionados à saúde mental e os dermatológicos, estando em 28,2%, 

conforme se pode observar no Mapa 9. 

Por fim, 100% dos casos de concomitância de manifestação de sintomas 

relacionados à saúde mental e dermatológicos, apresentaram concomitância com a 

manifestação de sintomas respiratórios, conforme se observa no Mapa 10. 
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Mapa 7 – Espacialização de Sintomas Relacionados à Saúde Mental 

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2021), sob orientação da autora, com base nos dados 

da SMS (2020), da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021).  
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Mapa 8 – Espacialização da Concomitância de Sintomas de Saúde Mental e 

Respiratórios 

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2021), sob orientação da autora, com base nos dados 

da SMS (2020), da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021).  



90 
 

Mapa 9 – Espacialização da Concomitância de Sintomas de Saúde Mental e 

Dermatológicos 

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2021), sob orientação da autora, com base nos dados 

da SMS (2020), da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021).  
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Mapa 10 – Espacialização da Concomitância de Sintomas Respiratórios, 

Dermatológicos e de Saúde Mental 

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2021), sob orientação da autora, com base nos dados 

da SMS (2020), da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021).  
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Cerca de 70 milhões de pessoas sofrem de alguma doença alérgica (GLOBO 

REPÓRTER, 2015). Esse número pode ter relação direta com o nível de estresse a 

que é submetida a população diariamente, já que, durante eventos estressantes, a 

pessoa tende a produzir substâncias que causam broncoconstrição (contração da 

parede brônquica), atrapalhando a entrada de ar nos pulmões (CALDINI JUNIOR, 

2015).  

O estresse também estaria ligado a reações alérgicas dermatológicas, visto que 

a pele também reage a hormônios. Como resultado, o organismo produz substâncias 

na corrente sanguínea, causando coceira, inchaço e outros sintomas clássicos de 

alergias dermatológicas, como urticárias (REIGOTA, 2016).  

Ademais, conforme mencionado no tópico anterior, domicílios muito pequenos 

e superpovoados, principalmente os com coabitação forçada, funcionam como 

gatilhos para manifestação de estresse, dentre outros sintomas que podem afetar a 

saúde mental dos moradores.  

 

5.4 Casas da Comunidade do Vietnã e Doenças de Veiculação Hídrica 

 

Para efeito de contagem, no diagnóstico das condições habitacionais, foram 

considerados domicílios com serviços precários de esgotamento sanitários aqueles 

que não estão ligados à rede geral ou pluvial e não possuem fossa séptica, tendo 

apenas fossa rudimentar ou jogando os seus dejetos em outro escoadouro qualquer, 

que não o entendido como oficial.  

Já é bastante conhecida a relação entre o incorreto abastecimento de água e 

inadequado destino dos dejetos à manifestação de doenças entéricas. Porém, apesar 

de apresentar esgoto a céu aberto, alagamentos em períodos de chuva e casas sem 

abastecimento de água, a espacialização das doenças de veiculação hídrica não se 

mostrou significativa, conforme se pode observar no Mapa 11. 
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Mapa 11 – Espacialização dos Sintomas de Veiculação Hídrica   

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2021), sob orientação da autora, com base nos dados 

da SMS (2020), da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021).  
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5.5 Casas da Comunidade do Vietnã e Acidentes Domésticos 

 

Os usuários visitados durante a busca ativa de rotina são aqueles com 

mobilidade reduzida ou que são totalmente dependentes, já que o acompanhamento 

pelo médico da atenção primária aos domicílios é direcionado para os casos em que 

o paciente não pode comparecer à unidade. 

Dentre as 16 idas a campo, muitos dos pacientes visitados relataram já ter 

sofrido algum acidente em casa ou na própria comunidade. Essa observação pode 

estar fortemente relacionada ao fato de que, por exemplo, na Rua Altamira existe 

grande declividade, além de ser possível observar, na Rua Desembargador Lins 

Bahia, obras de estabilização da encosta com estrutura deficitária, bem como sinais 

de escorregamento, casas com rachaduras e detritos espalhados ao longo das ruas. 

Um fato interessante é que, ao contrário do que se esperava, dos pacientes 

que relataram já ter sofrido algum acidente em casa ou nos arredores, a maioria não 

morava na área mais desprovida de infraestrutura, a comunidade do Vietnã, mas na 

área mais antiga e melhor consolidada, onde mora a maior parcela da população idosa 

da comunidade. Apesar desses relatos, os prontuários eletrônicos dos moradores do 

Vietnã não apresentaram nenhum caso de acidente doméstico para ser espacializado.  

Muitos dos pacientes idosos do território apresentam mobilidade reduzida, 

devido a doenças como osteoporose e diabetes, ou fraqueza, após terem contraído 

doenças como a chikungunya ou outras que acarretam sequelas parecidas. Desses, 

vários relataram que evitam sair de casa por conta da dificuldade de acessibilidade da 

porta de casa para a calçada ou das calçadas da comunidade como um todo, em 

alguns trechos, muito íngremes. Essas informações foram coletadas a partir de relatos 

dos pacientes ao médico ou à ACS e, pela pequena abrangência, não têm uma 

representatividade estatística; todavia, no que se refere a uma percepção qualitativa, 

pode-se dizer que muitos dos casos de mobilidade reduzida relatados seriam evitáveis 

se projetistas e construtores adotassem cuidados básicos, como corrimão nas 

escadas, pisos antiderrapantes, iluminação adequada, dentre outros.  

Todavia, não há que se falar aqui em projetistas e construtores, quando se sabe 

que mais de 70% do que se produz no país no setor habitacional está fora do mercado 

formal e foi construído pelos próprios moradores, sem acompanhamento técnico 

adequado, resultando em moradias com problemas estruturais, funcionais e de 

insalubridade (CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, 2015). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

No Brasil do século XXI, milhões de pessoas vivem mal. Nesse sentido, cada 

vez mais, torna-se evidente que a habitação social é uma questão de saúde pública, 

visto que grande parte da população vive sem segurança fundiária e sem acesso à 

uma infraestrutura básica, a qual, por lei, o poder público deveria garantir.  

Segundo dados da Fundação João Pinheiro (2016), no Brasil, entre 2013-2014, 

havia quase 15 milhões de domicílios urbanos inadequados. Sobre isso, a definição é 

clara, domicílio inadequado é toda moradia precária onde existe coabitação familiar 

involuntária ou onde o inquilino precisa pagar um valor de aluguel elevado para o 

padrão do imóvel. Ou seja, são domicílios em que podem se verificar, por exemplo, 

cômodos pequenos demais, escuros e abafados, assim como que estão sujeitos a 

inundações.  

Esta pesquisa relaciona a qualidade das habitações da comunidade do Vietnã 

às condições de saúde da população local. Para tanto, analisou-se de perto como é a 

vida em algumas dessas casas situadas na microárea mais vulnerável à riscos de 

saúde do território atendido pela UBS Brasília Teimosa, em Nata/RN. Esse território 

expressa uma amostra das condições de vida de grande parte da população brasileira.  

A ausência de dados sistematizados e de boa qualidade sobre essa realidade 

é, em si, uma dimensão importante do problema, considerando que ajuda a perpetuar 

a ausência de políticas públicas para enfrentar a questão. Nesse sentido, produzir 

dados para visibilizar essa realidade é, portanto, um dos principais resultados desta 

pesquisa. 

A estimativa rápida georreferenciada aplicada nesta pesquisa, mesmo 

demonstrando seus limites, diante da inconsistência de dados do Sistema e-SUS 

relacionados às condições urbanísticas do território, demonstrou que, mesmo na 

escala do território, há uma distribuição desigual dos riscos entre os grupos sociais, 

percebida no caso analisado. 

Na comunidade do Vietnã, vivem 86 moradores, 6,5% da população do território 

atendido pela UBS, ocupando menos de 2% de sua área. Nessa se instalaram 

pescadores, atraídos pela proximidade com o mar e o rio; muitos vivendo do comércio 

informal da orla da Praia do Meio. Apesar de inserida em zona especial de interesse 

social, essa população ainda não tem direito aos lotes, os quais se encontram muito 

bem localizados, rodeados de vários serviços urbanos. Na comunidade em questão 
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está localizado 90% dos casos de TB registrados no território desde 2017, 66% dos 

casos de doenças respiratórias e 65% dos casos de doenças relacionadas à saúde 

mental.  

Se aplicado na escala de Natal, com todas as bases de dados das Unidades 

Básicas de Saúde do município, o método desta pesquisa tem potencial para 

demonstrar os padrões espaciais da distribuição desigual dos riscos na cidade, o qual, 

na contemporaneidade, apresenta-se enquanto um grande e complexo desafio para 

todas as prefeituras, que necessitam enveredar esforços no sentido de compreender 

e solucionar essa questão de saúde pública.  

Quando se analisa o déficit habitacional brasileiro com profundidade, percebe-

se que a melhoria habitacional é muito mais importante que a produção de unidades 

novas. Nesse sentido, um grande desafio é justamente o de se pensar alternativas 

para se resolver essa problemática, não apenas no município de Natal, como em 

tantos outros. Dessa maneira, o resultado desta pesquisa pode servir para auxiliar 

tanto o planejamento em saúde local quanto o planejamento de intervenções 

prioritárias de melhorias habitacionais, buscando concretizar a habitação saudável 

enquanto ferramenta de promoção da saúde.  
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APÊNDICE A – Mapa da Área de Maior Densidade Populacional 

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2021), sob orientação da autora, com base nos dados 

da SMS (2020), da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021).  
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APÊNDICE B – Mapa da Quantidade de Moradores por Residência   

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2021), sob orientação da autora, com base nos dados 

da SMS (2020), da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021).  
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APÊNDICE C – Mapa da Média de Pessoas por Domicílio das Subáreas 

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2021), sob orientação da autora, com base nos dados 

da SMS (2020), da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021).  
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APÊNDICE D – Mapa da Área com Maior Quantidade de Casos Relacionados à 

Saúde Mental 

 
Fonte: elaborado por Dionízio (2021), sob orientação da autora, com base nos dados 

da SMS (2020), da Semurb (2019), do IBGE (2020) e do OpenStreetMap (2021).  


