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Resumo
 

Introdução: O diagnóstico epidemiológico é fundamental para conhecer a situação de saúde de uma coletividade.
Somado aos indicadores socioeconômicos e ambientais, estas análises apresentam os principais problemas a serem
alvos das intervenções em saúde.

Objetivo: Este estudo visou analisar através de indicadores ambientais, sociais, de mortalidade e morbidade a
situação de saúde do município de Pau dos Ferros, no interior do estado do Rio Grande do Norte. Após isso, buscou-se
traçar um diagnóstico epidemiológico.

Metodologia: Tratou-se de um estudo descritivo com dados coletados através do Censo Demográfico do IBGE, de
informações de saúde do Datasus e de sítios da internet sobre o município de Pau dos Ferros nos anos de 1990, 2000,
2010 e 2013.

Resultados: A cobertura de abastecimento de água em Pau dos Ferros aumentou 10,8% entre os anos 1990 e 2000.
Entretanto, a população do município cresceu 20% nesse período. No ano 2000, apenas 24,7% da população possuía
instalação sanitária em pelo menos 1 cômodo. Apenas 74,3% possui serviço de coleta de lixo em 2010. Neste mesmo
ano, a taxa de analfabetismo foi de 17,6%. A maior causa de internação em 2013 deveu-se às doenças infecciosas e
parasitárias, sendo as intestinais as mais frequentes. Assim, relacionou-se à situação de escassez de água da
barragem em Pau dos Ferros, com menos de 10% de sua capacidade. Isso promove a proliferação de
microorganismos, o que torna a água imprópria para o uso.

Conclusão: Apesar dos recentes avanços técnico-científicos, nos surpreende o fato do município ter altos índices de
internação por infecções do aparelho digestivo. Relacionamos isto à grave situação de escassez e contaminação da
água que o município enfrenta.
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