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RESUMO

Introdução: A análise espacial em saúde tem demonstrado ser um importante subsídio para as ações 

de saúde ambiental. Essa abordagem pode se constituir como um aliado na gestão de uma bacia 

hidrográfica. Objetivos: Avaliar a distribuição de agravos á saúde associados com o uso da água na 

Bacia do Rio Sapucaí. Métodos: Foram utilizadas informações do DATASUS, compreendendo o 

período de 1998 a 2007, no tocante a dados de morbidade e de mortalidade associados ao uso da 

água  e  aos  municípios  que  compõem a  Bacia  do  Rio  Sapucaí.  Foram calculados  os  dados  de 

incidência, mortalidade e letalidade para cada agravo e município.  Usou-se a região da Bacia como 

referência  para  cálculo  das  taxas  padronizadas.  As  informações  foram  dispostas  no  programa 

TABWIN, para permitir uma visualização espacial. Resultados: Observou-se que a incidência de 

esquistossomose  apresenta-se  elevada.   Os  casos  de  dengue  clássico  e  febre  hemorrágica 

despontaram  a  partir  de  2001.  Conclusão:  Este  estudo  permitiu  estabelecer  a  viabilidade  da 

integração das ações de uma gestão de bacia hidrográfica com os princípios de saúde coletiva e 

ambiental, com uso de instrumentos acessíveis e simples, que devem contribuir para a formulação 

de políticas.

ABSTRACT

Introduction: Spatial analysis in health has been shown to be an important tool forenvironmental 

health actions.  This approach can be an ally in the management ofa watershed.  Objectives:  To 

evaluate the distribution of health problems associated with the use of water in the River Basin 

Sapucaí. Methods: We used information from DATASUS, comprising the period from 1998 to 2007, 

with respect to data on morbidity and mortality associated with use of water and the municipalities 

that make up the River Basin Sapucaí. We calculated the data on incidence, mortality and mortality 

for each disease and municipality. We used the Basin region as a benchmark for calculating the 

standardized  rates.  Information  was  arranged  in  the  program  TabWin  to  allow  a  spatial 

visualization. Results: We observed that the incidence of schistosomiasis has been high. The cases 

of classic dengue and hemorrhagic feverhave emerged since 2001. Conclusion: This study allowed 

to establish the feasibility of integrating the actions of a river basin management with the principles 

of public health and environment, using inexpensive and simple tools, which should contribute to 

policy formulation.



1. Introdução

A engenharia hídrica possui compromisso inquestionável com a saúde ambiental  e 

pública, uma vez que um de seus focos de maior destaque é o da gestão adequada de recursos 

hídricos. Esta gestão adequada implica na proteção da saúde ambiental e pública, por meio de 

medidas preventivas no tocante a agravos decorrentes ao uso da água.

A água  está  revestida  de  diversas  finalidades  em nossa  comunidade.  Ela  pode  se 

tornar,  caso  não haja  uma gestão  apropriada,  um veículo  para  a  transmissão  de  diversos 

agentes biológicos e físicos capazes de gerar agravos à saúde. Além disso, também associado 

à  gestão  deste  recurso,  ela  pode  se  converter  em  um  reservatório  de  organismos 

intermediários, como é o caso das doenças transmitidas por vetores como a dengue, febre 

amarela, malária e outras.

De acordo com publicação da OMS acerca do tema (FEWTRELL et al.  2007), os 

agravos à saúde de maior relevo associados ao uso da água são: diarréia infecciosa, incluindo 

cólera, salmonelose, amebíase e outras doenças provocadas por protozoários, vírus e bactérias 

no trato intestinal;  .febres tifóide e paratifóide; hepatites,  A, E e F; desnutrição; fluorose; 

Legionelose;  Metahemoglobinemia;  Esquistossomose;   Tracoma;  Infecções  intestinais 

provocadas por nematóides; dracunculíase; Escabiose; Dengue; filariose Linfática; Malária, 

febre  Amarela;  afogamento  entre  outras.  Este  agrupamento,  conforme  a  entidade,  está 

contemplado  em  três  grandes  grupos:  abastecimento,  higiene  e  saneamento;  gestão  dos 

recursos  hídricos  e  ambientes  aquáticos  seguros.  O  primeiro  grupo  envolve  os  efeitos 

relacionados  às  doenças  infecciosas  de  veiculação  hídrica  clássica;  o  segundo  estabelece 

vínculos com a ocorrência de vetores atuando na transmissão e o último tem como exemplo 

bastante ilustrativo a ocorrência de afogamentos.

De qualquer modo, todos estes agravos organizados pela OMS (FEWTRELL et al. 

2007) nestas categorias podem estar associados à gestão de recursos hídricos, ação que pode 

abarcar as possibilidades de prevenção destes eventos.

Há  inúmeros  casos  na  literatura  relatando  a  ocorrência  de  doenças  ou  agravos 

decorrentes do uso impróprio da água, em especial nas regiões desfavorecidas, onde residem 

populações na periferia do sistema social. A distribuição das doenças de veiculação hídrica na 

população é exemplo simbólico do quadro de injustiça ambiental que delineia este cenário. 
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Normalmente as populações excluídas, à margem da sociedade, ou as classes mais carentes, 

sofrem os maiores impactos negativos.

Análise espacial em saúde:

Atualmente tem havido uma elevação de estudos que se utilizam de mapas em análises 

epidemiológicas.  Indubitavelmente,  a  vigilância  em  saúde  tem  se  beneficiado  desta 

metodologia, que possibilita a avaliação de hipóteses de riscos, que congregam, entre outras, 

as variáveis ambientais e sócio-econômicas (ROJAS,1999) .

Por  intermédio  de  um estudo  ecológico  Almeida  et  al.(2009)  empreenderam uma 

análise espacial com o fim de avaliar a relação epidêmica da dengue com as características 

socioeconômicas do município do Rio de Janeiro, dividido em regiões. Os autores puderam 

constatar as áreas da zona oeste da cidade apresentaram elevadas taxas médias de incidência 

no período analisado. Problemas de saneamento básico contribuíram de modo significativo no 

risco de contrair a doença.

Neste  contexto,  considerando  o  uso  de  análise  espacial  como  um instrumento  de 

importância  para  as  ações  de  vigilância,  exemplos  podem ser  citados  para  o  controle  da 

dengue, por exemplo, no campo da saúde pública. Por esta técnica, de acordo com a literatura 

consultada, tem havido uma melhoria na geração de mapas de identificação de áreas de risco. 

Desse modo, tem sido observada uma grande contribuição desta ferramenta como suporte 

para as atividades de vigilância. São diversos os exemplos nacionais de utilização da análise 

espacial na ocorrência da dengue, como os trabalhos de Siqueira-Júnior et al. (2008), Barreto 

et al.(2008), Galli, Neto (2008).

Ainda no tocante à transmissão da dengue, Barcellos et al.  (2005), por técnicas de 

geoprocessamento exploraram a relação entre fatores sócio-ambientais e a presença do vetor 

na  cidade  de  Porto  Alegre.   O  vetor  foi  localizado,  sobretudo  nas  zonas  sul  e  leste  do 

município.

A autocorrelação espacial representa uma medida geral da associação espacial presente 

no universo de informações analisadas. A variação de seu valor está na faixa de – 1 a 1.  

Valores próximos de zero indicam a ausência de autocorrelação espacial significativa entre os 

valores dos objetos e seus vizinhos. Valores positivos para o índice apontam a existência de 

autocorrelação  espacial  positiva,  ou  seja,  o  valor  do  atributo  de  um  objeto  tende  a  ser 
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semelhante aos valores dos seus vizinhos. Valores negativos para o índice, pelo contrário, 

indicam autocorrelação negativa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).

Os  padrões  de  mortalidade  neonatal  no  Vale  do  Paraíba  foram  analisados  por 

Nascimento et al. (2007). Por intermédio de técnicas de análise estatística espacial, como o 

coeficiente de autocorrelação de Moran global e o Índice de Moran, foi permitido aos autores 

identificar aglomerado espacial no médio Vale do Paraíba para o parâmetro objeto do estudo.

Rodrigues et  al.  (2008) confeccionaram mapas de risco para malária no Estado de 

Rondônia, para o período compreendido entre 1994 e 2005. Os autores também fizeram uso 

dos parâmetros específicos de análise estatística espacial, como os índices de Moran global e 

local. Os autores puderam constatar que as áreas de maior risco concentram os municípios de 

urbanização recente,  que apresentavam maior  crescimento populacional,  maior  número de 

famílias assentadas e maior desmatamento.

Zeilhoferet et al (2007) empreenderam um estudo transversal para investigar a relação 

entre o padrão da qualidade da água consumida em região de classe média baixa da cidade de 

Cuiabá e o risco de ocorrência de doenças entéricas. Com a aplicação de técnicas de regressão 

logística e análises estatísticas espaciais em saúde, os pesquisadores concluíram que técnicas 

de geoprocessamento são relevantes na elaboração de planos de informações espaciais. 

Um estudo sobre a distribuição de filariose linfática foi desenvolvido por Braga et al 

(2001) na cidade de Olinda, com a aplicação de análise espacial. Para avaliar a distribuição do 

agravo, os autores construíram um indicador sócio-ambiental, que possibilitou a divisão em 

estratos o território analisado. Com o auxílio das técnicas estatísticas concernentes ao método, 

os autores puderam revelar evidências de agregação de casos. 

A Bacia  do  Rio  Sapucaí,  exposta  na  figura  1,  é  constituída  por  44  municípios 

agregados em três regiões, a saber:

Alto Sapucaí: Brasópolis, Conceição dos Ouros, Conceição das Pedras, Consolação, 

Delfim  Moreira,  Gonçalves,  Itajubá,  Maria  da  Fé,  Marmelópolis,  Paraisópolis,  Pedralva, 

Piranguinho, Piranguçu, São José do Alegre, Sapucaí Mirim, Wenceslau Brás e Virgínia.

Médio Sapucaí: Borda da Mata, Cachoeira de Minas, Cambuí, Careaçu, Congonhal, 

Córrego do Bom Jesus, Espírito Santo do Dourado, Estiva,  Heliodora,  Lambari,  Natércia, 

Ouro Fino, Pouso Alegre, Santa Rita do Sapucaí, São João da Mata, São Sebastião da Bela 
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Vista, Senador José Bento e Silvianópolis.

Baixo  Sapucaí:  Carvalhópolis,  Coprdislândia,  Elói  Mendes,  Machado,  Monsenhor 

Paulo, Paraguaçu, Poço Fundo, São Gonçalo do Sapucaí e Turvolândia.

Figura 1: Região da Bacia do Rio Sapucaí. (Fonte: IGAM, 2007.)

2. Objetivos

Analisar a distribuição de agravos à saúde relacionados ao uso da água na região da 

Bacia do Rio Sapucaí – MG, no período compreendido entre 1998 a 2007.

6



3. Metodologia

Foram  utilizados  os  dados  epidemiológicos  do  DATASUS,  banco  vinculado  ao 

Ministério da Saúde (2008) e com acesso livre pela rede mundial de computadores.

Foi  considerado  o  período  de  1998  a  2007,  para  o  levantamento  dos  dados,  que 

contemplará  os  seguintes  agravos  à  saúde  associados  ao  uso  inadequado  da  água,  se 

referenciando à publicação da Organização Mundial da Saúde (Fewtrell et al. 2007) e aos 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável, no tópico que aborda as doenças relacionadas 

ao saneamento ambiental inadequado (IBGE, 2008):

• Doenças diarréicas;

• Infecções intestinais causadas por nematóides;

• Esquistossomose;

• Leptospirose;

• Tracoma;

• Conjuntivites;

• Doenças veiculadas por vetores (dengue, filariose, oncocercose, leishmaniose);

• Afogamento.

A partir dos dados demográficos, também disponíveis no DATASUS, foram calculados 

os coeficientes de incidência (CI) para os agravos selecionados por município integrante da 

bacia, segundo a equação 3.1 (MEDRONHO et al., 2007):

Equação 3.1:

Onde: 

COb: casos observados (número de internações);

Pop: população de referência para o período
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Os dados de incidência foram padronizados de acordo com os valores para a região 

Sul do Estado de Minas Gerais, calculando o número de casos esperados, construindo assim o 

parâmetro almejado, ou seja, a Razão de Incidência Padronizada (RIP) expressa pela equação 

3.2 (MEDRONHO et al., 2007):

Equação 3.2:

Onde: 

COb: casos observados (número de internações);

CEs: casos esperados

O número de casos esperados para cada período foi calculado por meio da taxa de 

incidência  de  casos  de  internação  da  região  Sul  de  Minas  Gerais,  segundo  os  agravos 

relacionados, multiplicada pela população de cada município integrante da Bacia no mesmo 

período.

Os parâmetros foram distribuídos geograficamente por meio de programa específico 

do Ministério da Saúde denominado TABWIN, disponível  na página do Departamento de 

Informática do SUS (Ministério da Saúde, 2008b).

4. Resultados e Discussão

Depois de calculadas as Taxas de Incidência Padronizada foram gerados gráficos que 

permitiram  uma  análise  das  informações  para  toda  a  bacia  estudada.  Tais  gráficos  são 

apresentados  nas  figuras  2  e  3,  que  permitem  uma  comparação  do  desenvolvimento  da 

incidência  das  doenças  entre  os  anos  de  1998  a  2007,  com base  na  Taxa  de  Incidência 

Padronizada para a Bacia do Sapucaí. 
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Alguns agravos chamam atenção, como esquistossomose, que no ano de 1999, 2001 e 

2003 apresentaram uma incidência alta se comparada com outras doenças.

Em 2006 podem ser observados números mais expressivos para leishmaniose visceral, 

leishmaniose cutânea, leishmaniose cutânea-mucosa e leishmaniose não especificada.

Figura 2: Gráficos anuais de agravos nos municípios da Bacia do Sapucaí.

Figura 3: Gráfico da taxa de Incidência de agravos por ano.

Os casos de dengue clássico e febre hemorrágica devido ao vírus da dengue foram 

aparecer nos municípios da Bacia do Sapucaí a partir de 2001. E depois de 1998 nenhum caso 

de afogamento foi registrado.
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Além dos gráficos apresentados nas figuras 1 e 2, foram também gerados mapas que 

permitiram avaliar as Taxas de Incidência Padronizada individualmente para cada município. 

Os mapas são apresentados nas figuras dos Apêndices A a H.

Com a análise dos mapas em anexo algumas discussões podem ser feitas. Casos de 

afogamento  e  submersão  acidentalmente  ocorreram somente  em 1998,  e,  pelos  dados  do 

Datasus foi registrado apenas 1 caso na cidade de Itajubá.

Conjuntivite e outros transtornos da conjuntiva não apresentaram correlação ao longo 

dos anos do número de incidência das doenças selecionadas com o tempo, visto que os casos 

registrados aparecem aleatoriamente entre as cidades e entre os anos.

No  município  de  Machado  pode-se  observar  um  grande  número  de  casos  de 

esquistossomose e leishmaniose visceral, leishmaniose cutânea, leishmaniose cutânea-mucosa 

e leishmaniose não especificada ao longo dos anos. 

Quando se analisou leptospirose icterohemorrágica, outras formas de leptospirose e 

leptospirose não especificada, foi possível verificar uma correlação ao longo dos anos das 

incidências das doenças com os municípios da bacia. Pode-se verificar uma maior ocorrência 

da doença nos municípios Estiva, Natércia e Pouso Alegre.

O município que mais apresentou casos de dengue clássico e febre hemorrágica devido 

ao vírus da dengue foi Pouso Alegre.

Para crianças menores de um ano não se obtiveram dados registrados no Datasus, 

logo, os mapas não puderam ser confeccionados, com exceção de diarréia e gastroenterite de 

origem infecciosa presumível, que registraram casos igualmente distribuídos nos municípios 

ao longo dos anos estudados.
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Apêndice  D: Mapas  representando a  Taxa de Incidência  Padronizada (TIP)  para os 

casos de diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, nos municípios 

da Bacia do Sapucaí.

Figura D1: TIP dos casos de diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, para o 

ano de 1998. 

 

Figura D2: TIP dos casos de diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, para o 

ano de 1999. 
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Figura D3: TIP dos casos de diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, para o 

ano de 2000. 

 

Figura D4: TIP dos casos de diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, para o 

ano de 2001. 

14



Figura D5: TIP dos casos de diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, para o 

ano de 2002. 

 

Figura D6: TIP dos casos de diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, para o 

ano de 2003. 
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Figura D7: TIP dos casos de diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, para o 

ano de 2004. 

 

Figura D8: TIP dos casos de diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, para o 

ano de 2005. 
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Figura D9: TIP dos casos de diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, para o 

ano de 2006. 

Figura D10: TIP dos casos de diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, para o 

ano de 2007.
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