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―Que tal começarmos a exercer o jamais 
proclamado direito de sonhar? 
Que tal se delirarmos por um momentinho? 
Ao fim do milênio vamos fixar os olhos mais 
para lá da infâmia para adivinhar outro mundo 
possível. 
O ar vai estar limpo de todo veneno que não 
venha dos medos humanos e das paixões 
humanas. 
[...] 
As pessoas trabalharão para viver em lugar de 
viver para trabalhar. 
Se incorporará aos Códigos Penais o delito de 
estupidez que cometem os que vivem por ter 
ou ganhar ao invés de viver por viver somente, 
como canta o pássaro sem saber que canta e 
como brinca a criança sem saber que brinca. 
[...] 
Os economistas não chamarão de nível de vida 
o nível de consumo, nem chamarão qualidade 
de vida à quantidade de coisas. 
Os cozinheiros não pensarão que as lagostas 
gostam de ser fervidas vivas. 
Os historiadores não acreditarão que os países 
adoram ser invadidos. 
O mundo já não estará em guerra contra os 
pobres, mas sim contra a pobreza. 
E a indústria militar não terá outro remédio 
senão declarar-se quebrada. 
A comida não será uma mercadoria nem a 
comunicação um negócio, porque a comida e a 
comunicação são direitos humanos. 
Ninguém morrerá de fome, porque ninguém 
morrerá de indigestão. 
As crianças de rua não serão tratadas como se 
fossem lixo, porque não haverá crianças de 
rua. 
As crianças ricas não serão tratadas como se 
fossem dinheiro, porque não haverá crianças 
ricas. 
[...].‖ 
 
 (―O direito ao delírio‖- Eduardo Galeano) 



 

 

 
RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar criticamente a relação entre a 
ocorrência do dengue e as condições socioambientais no município de Natal-RN. 
Sua preocupação central consiste em investigar em que medida a politica de saúde 
adotada para o combate ao dengue (des) considera-o como enfermidade 
socioambiental considerando o modelo hegemônico e o seu (des)controle no cenário 
potiguar. O processo investigativo combinou pesquisa bibliográfica, documental e 
pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica possibilitou a apreensão de categorias 
teóricas e empíricas. Enquanto, a pesquisa documental consistiu na análise de 
notícias veiculadas por mídias locais e/ou nacionais, dados do IBGE e documentos 
produzidos pela Prefeitura do Natal no período de 2014 a 2015. Ademais, a 
pesquisa de campo foi efetivada por meio da técnica de grupo focal (GF) composto 
por Agentes de Controle de Endemias (ACE) representantes dos 5 (cinco) diferentes 
distritos sanitários (DS) da cidade do Natal sendo dois oriundos do DS Leste, 
totalizando 6 (seis) ACE, além de 1 (um) supervisor técnico do Centro de Controle 
de Zoonoses. Constatou-se que tais profissionais de saúde atribuem à falta de 
consciência sanitária como um dos principais entraves para o controle do dengue. 
Ficou evidenciado que apesar de iniciativas nas medidas de controle do dengue 
buscar ir além do setor de saúde, as ações direcionam-se para ações emergenciais. 
E, principalmente que há forte focalização no ―combate ao mosquito‖ reduzido ao 
uso de venenos ao mesmo tempo em reitera-se a ―culpabilização‖ do indivíduo por 
seu adoecimento. Constatou-se que o abastecimento intermitente de água, e a 
insuficiente e ineficiente da coleta de esgoto e de resíduos sólidos são 
determinantes centrais para a consolidação do dengue como doença endêmica no 
município do Natal. Conclui-se que a política de saúde implementada no município 
do Natal desconsidera a realidade socioambiental e as macrodeterminações do 
capital, expressa no aprofundamento das desigualdades sociais que se traduzem 
em precárias condições de moradia, acesso à água, esgoto e informação, em geral, 
elementos desprezados no cotidiano do combate ao dengue. Portanto, ignora que 
tais determinações repercutem no aprofundamento da ruptura da dinâmica 
harmônica entre humanidade e o restante da natureza agravando o cenário de 
barbárie socioambiental. 

Palavras-chave: Dengue. Condições socioambientais. Crise do capital. Saúde 
coletiva. Determinação Social. 



 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to critically analyze the relationship between the occurrence of 
dengue and environmental conditions in Natal-RN. His main concern is to investigate 
the extent to which health policy adopted to combat dengue (un) considers it as 
social and environmental illness in the hegemonic model of its (un) control in the 
Potiguar scenario. The investigative process combined bibliographic research, 
documentary and field research. The literature search enables the seizure of 
theoretical and empirical categories.  While the documentary research was the 
analysis of reports by local and/ or national media, the IBGE data and documents 
produced by the Natal City Hall in the period from 2014 to 2015. Moreover, the field 
research was carried out through focus group (FG) technique consisting of Endemic 
Disease Control Agents (EDSA) representatives of five (5) different Health Districts 
(HD) of the city of Natal with two natives of east HD, totaling six (6) EDSA, plus one 
(1) technical supervisor of the Zoonosis Control Center. It was found that these 
health professionals attribute to the lack of health awareness as a major constraint 
for the control of dengue. The study revealed that despite initiatives in dengue control 
measures seek to go beyond the health sector, the shares direct to emergency 
actions. Mainly that there is a strong focus on "Fight against mosquitoes" and the 
reiteration of "scapegoating" of the individual for his illness. It was found that the 
intermittent water supply, and insufficient and inefficient collection of sewage and 
solid waste are key determinants for dengue consolidation as an endemic disease in 
Natal. It is concluded that health policy implemented in Natal disregards the social 
and environmental reality and macro capital macrodeterminations expressed in 
deepening social inequalities that translate into poor living conditions, access to 
water, sewage and information in general elements neglected in the fight against 
dengue everyday. So ignore that such determinations have repercussions on 
deepening breakdown of harmonic dynamics between humanity and the rest of 
nature exacerbating the scenario of social and environmental barbarism. 
 
Keywords: Dengue. Social and environmental conditions. Capital crisis. Public 
Health. Social Determination. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As epidemias1 de dengue e a sua tendência de endemia2 nas grandes 

cidades brasileiras, frequentemente, são apresentadas pela mídia e pelas 

autoridades sanitárias como um problema de saúde pública, frequentemente, 

relacionado aos maus hábitos da população, ou seja, aos baixos níveis de educação 

sanitária dos indivíduos. Em geral, tais análises desconsideram as 

macrodeterminações que permeiam as relações entre o indivíduo e a natureza3 e as 

relações sociais de produção enquanto elementos decisivos para a satisfação de 

necessidades humanas. Sobretudo, o fato de que nas configurações das relações 

de produção capitalista, essas necessidades ficam subordinadas às necessidades 

de reprodução ampliada do capital. 

A literatura e a análise marxista explicitam o quanto a mercantilização da 

vida e a lógica de extração da mais-valia espraiam-se em todas as esferas da vida 

social. E repercute, necessariamente, no meio ambiente4, determinando a 

degradação ambiental que ameaça profundamente o equilíbrio do ecossistema e, 

portanto todas as formas de vida na Terra. Corroboramos que na 

contemporaneidade, a catastrófica crise ambiental ou ―barbárie ecológica‖5 evidencia 

a irracionalidade do capital. 

                                                           
1
 Epidemia é a ocorrência de casos de uma doença em uma região ou coletividade que afeta um 

grande número de pessoas do além normalmente esperado. Uma epidemia determina-se quando 
ultrapassa os 300 casos por 100 mil habitantes. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1977; JOHANSEN; 
CARMO, 2012). 
2
 Endemia é a prevalência de uma determinada doença em dado território (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1977).  
3
  A natureza é entendida como uma unidade complexa de seres de nosso universo articulada em 

dois grandes níveis: a orgânica e a inorgânica; sendo que o primeiro nível apresenta propriedade de 
se reproduzir, já o segundo, não. Salientamos que a humanidade é integrante da natureza e sua 
existência é hipotecada à existência da mesma. Todavia, o ser humano é para além de uma base 
orgânica-natural, isto é, por constitui-se como ser social a partir do trabalho. Logo, os indivíduos 
(homens e mulheres) são ―[...] uma espécie natural que sem deixar participar da natureza, 
transformou-se, através do trabalho, em algo diverso [...]‖ (NETTO; BRAZ, 2007, p.37). 
4
 O meio ambiente, de acordo com a Resolução n

o
 306 / 2002 do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente -CONAMA, é: ―conjunto de condições, leis, influência e interações de ordem física, química, 
biológica, social, cultural e urbanística, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.‖. 
Logo, o meio ambiente difere-se da natureza, por o mesmo ser um conjunto complexo de interações 
e de fatores que abrange as cidades, as indústrias, o solo, o ar, as plantas. Nesta perspectiva, no 
tempo corrente, a problematização da relação mercantilista do capital com os recursos naturais impõe 
o meio ambiente como resultado desta organização social vigente. 
5
 ―Crescimento exponencial da poluição do ar nas grandes cidades, da água potável e do meio 

ambiente em geral; aquecimento do planeta, começo da fusão das geleiras polares, multiplicação das 
catástrofes ―naturais‖; inicio da destruição, numa velocidade cada vez maior do ozônio; destruição 
das florestas tropicais e rápida redução da biodiversidade pela extinção de milhares de espécies; 
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A partir de um aporte teórico crítico embasado na relação dialética com 

essas macrodeterminações, buscamos nesse estudo o qual foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN investigar o fenômeno do dengue na cidade 

do Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte como expressão analítica do 

campo da saúde ambiental. Ademais, ao trazer as configurações socioambientais do 

dengue temos como horizonte debater o caráter biomédico ainda hegemônico nos 

serviços de saúde à revelia do aporte jurídico legal que fundamenta a saúde coletiva 

no Brasil pós Constituição Federal de 1988.  

A crítica à perspectiva curativa individual anátomo-patológica, confere às 

abordagens ecossistêmicas de saúde uma posição estratégica da saúde ambiental 

preconizada pelo Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) o qual enfatiza 

a questão ambiental como um dos elementos centrais que integram as 

determinações sociais da saúde. Reiteramos a defesa da saúde ambiental como um 

esforço sistemático para atender questões concomitantemente relacionadas ao 

indivíduo, saúde e meio ambiente (Cf. RIBEIRO, 2004). 

Expressões da luta do MRSB, a Constituição Federal de 1988 e a Lei no 

8080/1990 ao conceituar amplamente a saúde como resultante das condições de 

vida da população brasileira impõe o investimento nas infraestruturas básicas; 

Dentre elas, o saneamento ambiental, destaque em nossa investigação para 

apreensão do dengue, que inclui, principalmente, abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, coleta e destinação adequada dos resíduos sólidos. Nessa 

perspectiva, se faz necessário enfatizar a intersetorialidade para a defesa do direito 

à saúde a qual perpassa evidentemente na interferência qualitativa nas condições 

socioambientais. 

Evidenciamos que a questão ambiental passa a ser um componente 

fundamental à produção social da saúde. Razão pela qual não se pode pensar em 

combater o dengue sem desencadear medidas de impacto nas condições 

socioambientais do município; Sobretudo por o dengue ter como principais 

determinantes a combinação de frequentes desabastecimento de água com 

insuficiente e precário nível de acesso a rede de esgoto sanitário e de coleta de 
                                                                                                                                                                                     
esgotamento dos solos, desertificação; acumulação de resíduos, notadamente nucleares, impossíveis 
de controlar; multiplicação dos acidentes nucleares e ameaça de um novo Chenobyl; poluição 
alimentar, manipulações genéticas. Todos os faróis estão no vermelho: é evidente que a corrida louca 
atrás do lucro, a lógica produtivista e mercantil da civilização capitalista//industrial nos leva a um 
desastre ecológico de proporções incalculáveis.‖ (LOWY, 2005, p.41-42). 
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resíduos sólidos e falta de acesso às políticas de educação capazes de enfatizar 

ações de prevenção e à promoção da saúde. 

Além disso, é preciso considerar que o dengue é uma doença com múltiplas 

determinações como sociais, biológicos, variáveis ambientais como a temperatura, 

umidade vista pela sua sazonalidade entre outros. Destacamos que o ciclo de vida 

dos vetores está correlato ao ecossistema6. Conforme estudos citados pelo 

Ministério da Saúde (2008), as epidemias e endemias de dengue apresentam como 

causas mais significativas as mudanças no ecossistema provocado por atividades 

humanas. Assim, a evidência do impacto do aquecimento global para o aumento da 

disseminação de doenças transmitidas por insetos constituem uma das expressões 

da barbárie ambiental, a qual é integrante da crise do capital, portanto tendo como 

base o conceito ampliado de saúde também está correlacionada com a garantia do 

direito à saúde. 

A partir desses aspectos introdutórios, buscamos apresentar ao longo da 

dissertação um conjunto de reflexões direcionado para apreensão da ocorrência do 

fenômeno do dengue em uma perspectiva de totalidade e suas relações efetivas 

com a questão socioambiental no município do Natal. Assim, reafirmamos o conceito 

amplo da saúde em que garantia do direito à saúde envolve a habitação, o acesso à 

água potável, a educação, a alimentação, a renda, o meio ambiente, a justiça social, 

a equidade e a forma de organização social de produção. 

Aliás, a definição desta problemática foi gestada durante toda a nossa 

trajetória acadêmica, principalmente em experiências as quais possibilitaram 

conciliar e juntar saberes acumulados nos cursos de Serviço Social- UFRN (2010-

2013) e Técnico em Controle Ambiental- IFRN (2010-2012). Neste segundo, 

salientamos a aproximação com a temática de saneamento ambiental ao longo do 

curso e especificamente com o dengue a partir da disciplina VISA- Vigilância 

Sanitária. 

Já, na formação profissional em Serviço social, destacamos alguns marcos 

como a discussão no Grupo de Trabalho e Pesquisa ―Questão agrária, urbana, 

ambiental e serviço social‖ do IV Seminário Regional de Graduação e Pós- 

graduação da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social/ 

                                                           
6
 Em 2015, durante fala no V Seminário da Frente Nacional Contra a privatização da saúde, o 

estudioso Jaime Breilh comenta que o ciclo de vida dos  vetores está mais rápido por causa das 
mudanças climáticas.  



17 

 

Nordeste com o tema ―Serviço social em tempos de crise do capital: desafios para a 

formação e exercício profissional‖ no ano de 2011. Ali, o dengue me foi apresentado 

como uma problemática coletiva desmistificando   discurso oficial que culpabiliza o 

indivíduo.  

Houve também a experiência de estágio curricular obrigatório em Serviço 

Social pela UFRN no Programa de Transplante Renal do Hospital Universitário 

Onofre Lopes – HUOL, no período de julho de 2012 a junho de 2013. Durante esta 

atividade, pôde-se perceber a importância das condições socioambientais da 

moradia do usuário para o processo pós-transplante, incluindo a qualidade da água, 

ficando nítida a relação do saneamento com a garantia do direito à saúde. 

E em meados de julho do ano de 2013, participamos de uma roda de 

conversa com os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) na atividade de extensão 

―Trilhas potiguares‖ em Ielmo Marinho- RN. Esta ação de diálogos sobre a política 

de saúde aflorou ainda mais a compreensão da mesma em seu sentido ampliado, 

visto que nas falas desses profissionais houve a menção do impacto da 

precariedade do saneamento no processo saúde-doença. 

Esse conjunto de experiências conduziu a aproximação com a saúde 

ambiental em que o dengue surge como um recorte analítico oportuno por ser um 

grave problema de saúde coletiva na realidade potiguar com nítidas relações com a 

situação socioambiental do município ainda como evidências empíricas. Sobretudo 

nos chama atenção o incisivo discurso de mobilização para o seu combate, enfático 

na responsabilização do indivíduo por sua condição saúde-doença, na maioria das 

vezes alheia aos ideários da reforma sanitária. 

Dados da realidade do Natal dão sustância a nossa premissa de que o 

aumento e persistência do dengue apresentam uma forte correlação com a questão 

socioambiental. Essencialmente ao constatarmos que 51,7% dos focos do mosquito 

do dengue, segundo o Departamento de Vigilância em Saúde- RN (2013) são 

registrados em depósitos ao nível do solo para o armazenamento de água domiciliar 

para o consumo humano. 

Esse fato nos inquietou e passamos a supor que não se trata de maus 

hábitos da população, mas de necessidade, de formas utilizadas para conviver com 

a escassez no abastecimento da água. Sobretudo associado à intermitência do 

fornecimento sob responsabilidade da CAERN (Companhia de Águas e Esgoto do 

Rio Grande do Norte).  
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Todavia, em geral, o discurso oficial, qualifica as epidemias do dengue como 

conseqüência do baixo nível de educação em saúde da população, razão pela qual 

se aponta e se adota campanhas educativas/informativas como principal forma de 

enfrentamento. Logo, distantes de ações voltadas para equacionar os problemas 

relacionados ao saneamento ambiental e suas implicações para a ocorrência das 

epidemias de dengue.  

Partimos da apreensão de que embora, os níveis de educação sejam 

essenciais para o combate ao dengue, o consideramos insuficiente para explicar os 

altos índices de infestação em âmbito domiciliar. Essa nossa avaliação, que constitui 

uma discordância em relação ao discurso oficial e ao próprio senso comum tem 

como base as seguintes indagações:  

 

 Por que as pessoas armazenam água em depósitos diversos em seus 

domicílios?   

  Esse fenômeno ocorre em que áreas da cidade? É uma doença que afeta 

pessoas e comunidades de distintas classes sociais? 

 Quais as determinações socioambientais do dengue no Natal? 

 Sendo o dengue, uma endemia que envolve múltiplas determinações, as 

diferenças das condições socioambientais nos bairros são determinantes na 

ocorrência do dengue? 

 O combate é embasado em um modelo biomédico?  

 Como a prevenção/ educação em saúde são incorporadas?  

 Que medidas de natureza intersetorial e ação de promoção da saúde são 

efetivadas? 

 

Tais questionamentos nos conduzem apreender o fenômeno do dengue a 

partir do conceito ampliado de saúde que correlaciona a proteção do meio ambiente 

com a garantia do direito à saúde em um cenário de crise do capital. Enfatizaremos 

a estreita relação entre o abastecimento irregular de água, as condições 

socioambientais do município e a ocorrência de dengue na realidade de Natal-RN.  

Nesta perspectiva, tratamos de uma pesquisa que procura, de fato, 

relacionar a saúde e o meio ambiente. A relevância consiste em unificar duas áreas 
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importantes que são intrinsecamente relacionadas, todavia, são muitas vezes 

desconsideradas na abordagem sobre a política de enfrentamento do dengue. 

Assim, o objeto de pesquisa é oportuno no atual cenário de radicalização da 

questão ambiental, enquanto uma das expressões da ―questão social‖, requerer 

análise crítica, produção de conhecimento e proposições criativas e qualificadas de 

governos, movimentos sociais, pesquisadores e profissionais, inclusive do Serviço 

Social.  

E por tal, a pertinência desta pesquisa dentro de um Programa de Pós-

Graduação em Serviço Social reside por essa permitir realizar um balanço das 

políticas sociais em uma perspectiva crítica e de totalidade. Sobretudo pelo Curso de 

Serviço Social ter um projeto pedagógico hegemonicamente crítico e radicalmente 

contrário a sociabilidade capitalista. Da mesma forma, presentes nos estatutos do 

exercício profissional dos(as) Assistentes Sociais, sustentam a defesa da liberdade, 

a emancipação humana, o fortalecimento e ampliação da cidadania e a consolidação 

da democracia tanto na representatividade política, mas também, a socialização dos 

bens socialmente construídos. 

Nessa direção, a originalidade e importância dessa pesquisa reside em 

procurar enfatizar que a relação entre dengue e questão socioambiental ainda é 

muito incipiente e se faz isolada do próprio debate acadêmico acerca das condições 

socioambientais precárias a que está submetida as classes que vivem do trabalho, 

aprofundadas no atual contexto de crise do capital. 

Essa incursão crítica sustenta o entendimento de que a saúde não é um 

mero retrato biológico e não pode ser enfrentada por ações campanhistas e 

higienistas em detrimento a promoção da saúde e da intersetoriedade.  

Consideramos essencial a apreensão do dengue e seu combate em uma 

perspectiva contra-hegemônica como condição essencial para a formulação e 

implementação de uma política de saúde na perspectiva da determinação social da 

saúde, haja vista que o modelo biomédico direciona  investimentos em vacinas e 

mosquitos transgênicos, além do controle químico/ biológico do vetor, medicamentos 

e em ações individuais. Assim, reafirmamos a relevância deste estudo no sentido de 

buscar adensar a determinação social do dengue e seguir os rumos da reforma 

sanitária ao realizar a crítica à medicalização da vida social. 

Ressaltamos que, não apenas na área do Serviço Social e na saúde coletiva 

também há uma grande lacuna nos estudos sobre o dengue em áreas diferentes da 
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ciência. Desde a engenharia até as ciências sociais temos averiguações inconclusas 

sobre o acondicionamento inadequado de água, a subnotificação de casos de 

dengue, por exemplo. Diante de tais fatos, justificamos a necessidade de realização 

de novas pesquisas (Cf. SOUTO, 2006; DANTAS JUNIOR, 2012). 

Corroboramos com a avaliação de que há um panorama de corrosão dos 

direitos, em que deve haver a essencialidade da defesa e da luta pela concretude 

dos direitos sociais, ―[...] considerados como conquistas da humanidade, herança 

das lutas dos movimentos sociais trabalhistas progressistas‖ (GUERRA, 2007, p.9).  

Assim, essa pesquisa é relevante por buscarmos associar amplamente o 

cenário de crise estrutural e seus impactos no Sistema Único de Saúde- SUS em 

que a defesa da saúde ambiental torna-se emergente e estratégica para a luta do 

direito à saúde.   

Pretende-se produzir reflexões com potencial de subsidiar não apenas os 

debates acadêmicos, mas também nos conselhos de saúde e outros espaços de 

participação e controle social nos quais devem ocorrer grandes debates sobre as 

questões que envolvem as políticas públicas na atualidade. Assim, buscaremos 

socializar os resultados desta pesquisa junto aos conselhos de saúde, 

particularmente o Conselho Municipal de Saúde (CMS/Natal) e o Conselho Estadual 

de Saúde do RN (CES/RN). 

Por fim, a intenção e a importância da realização dessa pesquisa é promover 

a discussão do fenômeno do dengue na cidade do Natal como expressão da saúde 

ambiental, já consagrada na legislação brasileira. Em que a defesa do direito à 

saúde no sentido ampliado envolve o investimento nas condições de vida da classe 

trabalhadora e isso, indiscutivelmente, abrange a discussão sobre a questão 

socioambiental.  

Precisamente, o objetivo geral deste estudo é analisar criticamente a relação 

entre as condições socioambientais do município de Natal-RN e a ocorrência de 

dengue.   E, especificamente pretende-se: 

 

 Realizar um levantamento da cobertura do saneamento ambiental na cidade 

do Natal-RN; 

 Problematizar as diferentes realidades socioambientais e o dengue nos 

referidos distritos sanitários do Natal- RN a partir dos trabalhadores de saúde; 
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 Identificar o corte socioambiental do fornecimento intermitente de água no 

referido município; 

 Analisar a interface do saneamento ambiental na política de enfrentamento o 

dengue em Natal. 

 

Do ponto de vista metodológico, nos fundamentamos na teoria social crítica 

a qual possibilita uma análise estrutural acerca das relações entre a ocorrência de 

dengue, saúde e questão socioambiental. Discussões críticas sobre esta tríade são 

fundamentais para o desenvolvimento de política de enfretamento ao dengue como 

parte de um conjunto de medidas voltadas para efetivação do direito à saúde. 

A opção foi feita por entendê-la como alicerce para captar as manifestações 

e expressões da questão socioambiental, genuína do modelo de produção 

capitalista. Portanto, para a elaboração de um conhecimento qualificado e 

comprometido com o horizonte de uma transformação social, é preciso a apreensão 

da realidade para além de sua aparência (NETTO, 1989).  

Nas palavras de Tonet (1995, p.14): ―[...] uma vez que compreender 

integralmente significa afirmar a necessidade de transformá-lo radicalmente.‖, por 

isso, a importância da adesão do marxismo em nossa análise. 

Destacamos que o método de Marx revela a necessidade da elevação do 

concreto ao abstrato e a volta ao concreto, agora, pensado/ analisado, por tal, visto 

de maneira mais próxima da verdade. O processo de abstração envolve a 

perspectiva da totalidade, na qual o objeto de investigação é formado por um 

conjunto de determinações sociais, culturais, econômicos e ideológicos que 

precisam ser apreendidos pelo processo de mediação. Outro ponto do marxismo 

relevante é a dimensão crítico-dialética que busca transformar a realidade dada ao 

apreendê-la como dinâmica, contraditória, conflituosa e histórica, por isso, mutável 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2006; NETTO, 2011). 

 Para a materialização dos objetivos traçados, o procedimento sistemático 

adotado é a pesquisa quanti-qualitativa fomentada por uma abordagem empírica, 

documental e bibliográfica. Compartilhamos o entendimento que a natureza do 

nosso objeto determina a dimensão qualitativa da questão. A carga histórica, 

cultural, política e ideológica das categorias analíticas devem ser apreendidas para a 

construção de resultados comprometidos e próximos da complexidade da realidade 

social. Desta forma, a pesquisa qualitativa envolve o: 
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[...] estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das 
percepções [...] produtos das interpretações que os humanos fazem a 
respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e 
pensam (MINAYO, 2010, p. 57). 

 
 

Defendemos a necessidade premente de entender a própria carga 

sociocultural e política inerente ao termo saúde no ideário do MRSB, na qual o 

mesmo: ―[...] é principalmente resultado das formas de organização social, de 

produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida.‖ 

(BRASIL, 1986, p. 4). Para mais, por advogarmos o dengue como uma expressão da 

questão socioambiental, a abordagem qualitativa é indispensável. 

Combinaremos a pesquisa do tipo qualitativa com dados quantitativos para 

apreender a realidade social. Haja vista, que isolados, ambos procedimentos 

apresentam limitações para a captura próxima da dinamicidade do real. 

Defendemos, então, como uma saída para questão a utilização dos dois tipos de 

pesquisa. Nesta perspectiva, segundo Minayo e Sanches (1993), esses não são 

contraditórios entre si, podem e devem ser complementares, de tal forma, há a 

viabilidade da vertente quantitativa ser aprofundada por âmbitos qualitativos. 

Em nosso diagnóstico, o fôlego investigativo é dado pela busca da realidade 

socioambiental dos natalenses, tendo em vista o impacto disto no fenômeno do 

dengue, por conseguinte, a dimensão quantitativa tende e expressa sua importância. 

Nesse caso, o levantamento de dados estatísticos sobre a condição de vida da 

população em documentos é elementar para alcançar a intenção projetada. 

Conjugamos pesquisa bibliográfica e documental para apreensão das 

principais categorias e discussões sobre a questão socioambiental, a crise do 

capital, a promoção da saúde, a intersetorialidade, a determinação social da saúde, 

o dengue, o saneamento ambiental, a cidade do Natal entre outros. Reiteramos que 

a busca de analisar as determinações socioambientais para a ocorrência de dengue 

exige a apropriação de discussões formuladas por autores que nem sempre fazem 

abordagens marxistas. Embora possamos analisá-las à luz da teoria marxiana. 

A pesquisa documental consistiu em realizar um mapeamento e análise de 

dados existentes em documentos, tais como: do IBGE, da Prefeitura do Natal 

(Boletim Epidemiológicos do Dengue e Anuário do Natal), da ARSBAN (Agência 

Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do município do Natal), do Plano 
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Plurianual da saúde na cidade do Natal e do Programa Estadual de Controle do 

Dengue. Tais documentos serão produções do período de 2014 a 2015. 

Ressalte-se que para realizar o levantamento da cobertura do saneamento 

ambiental na cidade do Natal-RN, examinamos o Anuário de Natal, os documentos 

da ARSBAN, da SEMURB (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo) e 

do IBGE. Sobretudo, para mensurar dados acerca do esgotamento sanitário, 

abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos dos Distritos Sanitários da 

cidade. 

Ao dar continuidade a pesquisa documental, realizamos um recorte  corte 

socioambiental sobre a questão do fornecimento intermitente de água em Natal- RN 

através das reclamações registradas na Ouvidoria da ARSBAN e de informações 

divulgadas via a imprensa.  

A partir da apropriação de categorias e do esforço teórico-político, realizou-

se a pesquisa de campo. Esta foi utilizada como recurso que se impôs dada a 

natureza do objeto que requer ir além da realidade registrada em documentos. 

Nesta perspectiva, no deslumbre de problematizar as diferentes realidades 

socioambientais e o dengue nos referidos distritos sanitários do Natal- RN 

realizamos um grupo focal com os Agentes de Combate as Endemias, oportunidade 

em que pudemos realizar uma escuta qualificada acerca da compreensão e 

experiência de tais trabalhadores em saúde sobre a forma como o dengue vem 

sendo combatido em Natal/RN. Por esse método buscamos ir além da averiguação 

dos dados obtidos no Boletim Epidemiológico do Dengue.  

Nesse sentido, analisamos a interface do saneamento ambiental na política 

de enfrentamento o dengue em Natal ao confrontar as falas obtidas na pesquisa de 

campo com os registros do Plano Anual e Plurianual da saúde na cidade do Natal e 

do Programa Estadual de Controle do Dengue. 

Para atender as prerrogativas da pesquisa de campo se faz necessário, 

metodologicamente, definir uma amostra do universo dos nossos sujeitos de 

pesquisa que são: os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e os Agentes de 

Controle de Endemias (ACE). Faremos a exposição de algumas estratégias de 

aproximação, justificaremos a escolha destes profissionais e também demonstramos 

delimitações necessárias desta amostra.  

Primeiramente, explicitamos a escolha de um sujeito coletivo imbricado na 

análise, o Sindicato dos Agentes de Saúde do RN (SINDAS-RN), além de uma 
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posição política, foi uma forma de aproximação e articulação com esses sujeitos 

pesquisa (ACS e ACE) e de estratégia de mobilização. A partir de contato com o 

SINDAS-RN, houve um conjunto de recomendações para a realização das técnicas 

propostas. Apesar de não ser, de fato, os sujeitos os quais participaram da pesquisa 

representantes do referido sindicato.  

Salientamos que os ACS e os ACE são co-responsáveis pelo controle do 

dengue e devem trabalhar de forma integrada. Só que os agentes de controle de 

endemias têm competências mais específicas como a destruição de criadouros de 

acesso difícil, visitas em imóveis não residenciais e pelo uso de larvicidas (biológicos 

ou químicos).  

Nessa perspectiva, os ACE, também denominados de agente de vigilância 

ambiental, são importantes para nossa investigação por terem uma ação direta no 

que tange as medidas de combate ao dengue, ademais de aproximação com a 

realidade socioambiental da cidade. Esclarecemos que profissionais os quais 

integraram a nossa pesquisa foram definidos via articulação e aproximação inicial 

via telefones/ e-mail com o CCZ (Centro de Controle de Zoonoses)7 tendo como 

critério o acúmulo profissional no combate do dengue.  

Já, os ACS apresentam um lugar privilegiado para capturar as condições 

socioambientais as quais interferem diretamente no fenômeno do dengue. Vide 

alguns exemplos: a questão da ocupação urbana e moradia, as próprias condições 

precárias de moradias como falta de pavimentação, as ―casas‖ construídas em locais 

inapropriados, a utilização de fogão de lenhas, a irregularidade da coleta de lixo 

quando há, a falta da coleta de esgoto e de abastecimento de água (RADICCHI, 

2009). 

A delimitação dos ACS foi a partir de atuação em bairros com notórias 

problemáticas socioambientais (áreas com alto grau de insalubridade, alto risco 

ambiental, próximo às dunas ou à rio, histórico de ―lixão‖ entre outros) da DS Norte e 

DS Leste do Natal-RN. O primeiro distrito foi definido por a RA Norte apresentar 

menor renda da cidade enquanto o segundo foi por o DS Leste ter apresentado a 

maior incidência de casos do dengue nas semanas epidemiológica de 01 a 37 do 

ano de 2015. No que tange a definição dos bairros, esta foi a partir de um pré-

mapeamento das unidades e a escolha dos sujeitos foi via amostragem aleatória.  

                                                           
7
 Esse contato com o CCZ foi um recomendação do SINDAS-RN. 
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Para a realização do pré-teste do instrumental elaborado para o Grupo Focal 

optou-se a realização de entrevistas semi-estruturadas (devidamente registrada). 

Salientamos a nossa escolha pelo ACS ao invés do ACE para a realização da 

entrevista semi-estruturada como primeira etapa da pesquisa de campo. Pois, os 

ACE por realizarem suas funções profissionais em lugares diversos dificultaria uma 

visita em lócus para a realização da entrevista. 

Nessa linha estratégica, como forma de enriquecer a pesquisa, a entrevista 

semi-estruturada é uma tática para levantamento de questões para a técnica 

principal do grupo focal, aliás como forma de coleta de dados.  A entrevista semi-

estruturada foi a técnica optada por permitir uma maior interação com os ACS em 

que a partir de um diálogo, brevemente roterizado com perguntas abertas e 

fechadas, mas, totalmente flexível, possibilita ponderações do entrevistado/a 

(MINAYO, 2010).  

Realizou-se 04 entrevistas semi-estruturadas com ACS das unidades do 

Bairro das Rocas, Passo da Pátria, Redinha e Pajuçara.  

Para o enriquecimento da coleta de dados junto aos sujeitos de pesquisa, 

como brevemente comentamos, optamos pelo Grupo Focal como técnica central da 

pesquisa de campo.  A escolha por esta metodologia se fez dada a possível riqueza 

de uma discussão coletiva visto que o grupo focal cria condições para que os 

participantes: ―[...] se situe, explicite pontos de vistas, analise, infira, faça críticas, 

abra perspectiva diante da problemática que foi convidado a conversar 

coletivamente.‖(GATTI, 2005, p.9). No nosso caso sobre a temática do dengue na 

cidade do Natal-RN. Ademais, ressaltamos que ―[...] a meta principal dessa técnica é 

a coleta de informações geradas através de debate, não possuindo como regra a 

singularidade ou a convergência das opiniões.‖ (NETO et. al  2002, p.14). 

Nessa perspectiva, a discussão em grupo acerca da temática do dengue 

exige do pesquisador uma predisposição como moderador8 para incentivar a 

participação de todos/as, seja para encontrar discordâncias ou opiniões afins. Desta 

forma, prezando o incentivo ou a liberdade para a expressão das ideias que são 

diferentes visto a dificuldade de discorrer individualidades pelo peso simbólico do 

grupo (MINAYO, 2010). Todavia, este suposto ―entrave‖ é o valor central desta 

                                                           
8
O moderador do grupo focal foi exercido pela pesquisadora responsável pela pesquisa,Amanda 

Paiva e pela responsabilidade do auxilio pelo registro, tivemos a colaboradora da base de pesquisa 
Seguridade social e serviço social da UFRN, a assistente social Renata Celli.  
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técnica: a capacidade humana de formular opiniões, responder suas inquietações 

em um grupo, em um processo de ―olhares‖ diferentes sobre o mesmo (MINAYO, 

2010). 

Nessa investigação, o grupo focal apresenta como principal objetivo debater 

as diferenças de condições socioambientais dos Distritos Sanitários do município 

atreladas aos entraves do combate ao dengue. Ou seja, captar elementos que 

traduzem a problemática do dengue no cotidiano profissional (leia-se as exigências 

colocadas para os agentes como as metas, por exemplo) ou na vida da população. 

Além do mais, averiguar efetivamente se as medidas de combate estão ou não 

correlato com as determinações socioambientais do dengue. Enfim, com o grupo 

focal apreendemos informações e conhecimentos a partir de um debate de quem 

interagem e vivem diretamente com as condições socioambientais, sua implicação 

com o dengue e a implementação da política de combate do dengue.  

Delimitamos por questões objetivas por um grupo reduzido de 7 

participantes9 formado por 6 agentes de controle de endemias e 1 supervisor técnico 

do CCZ. O local da sessão do Grupo focal foi uma sala cedida pelo  Centro de 

Defesa do Consumidor, por ser de fácil acesso ao ser localizada no centro da cidade 

e também por nos ter possibilitado uso exclusivo para a realização da reunião do 

GF.  

Ademais, os sujeitos de pesquisa tiveram conhecimento dos objetivos deste 

estudo e concordaram com a realização do estudo mediante apresentação do Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE), o qual por se tratar de grupo focal foi 

lido de forma conjunta, informando a cada um do grupo, no momento inicial da 

sessão, assegurando aos participantes que todas as pessoas terão seus nomes 

preservados, sob sigilo, conforme normas da ética em pesquisa. 

Para o aproveitamento dos dados brutos obtidos nos grupos focais e nos 

documentos se fez necessário a delimitação da técnica de análise do material 

qualitativo. Assim, em relação a utilização dos dados brutos para descobertas 

                                                           
9
 ―O número de participantes de um grupo focal é condicionado por dois fatores: deverá ser pequeno 

o suficiente para que todos tenham a oportunidade de expor suas idéias e grande o bastante para 
que os participantes possam vir a fornecer consistente diversidade de opiniões. Quantificando esse 
raciocínio, podemos concluir que uma sessão de grupo focal deve ser composta por no mínimo 
quatro e no máximo doze pessoas.‖ (KRUEGER, 1996 apud in NETO et al., 2002, p.12). Outra 
observação importante é: ―[...] que não há necessidade de recrutar todas as pessoas que compõem o 
público-alvo e que jamais poder-se-á inferir que as informações obtidas sejam válidas para todo o 
universo da pesquisa.‖ (NETO et  al,, 2002, p.2) 
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cientificas, optamos pela análise de conteúdo. Esta objetiva dá sentido(s) ao produto 

da coleta de dados. No caso, realizar um estudo hermenêutico. Ou seja, produzir 

inferências embasadas em pressupostos teóricos para apreender a situação 

concreta segundo o contexto sociohistórico da produção da fala (CAMPOS, 2004). 

Metodologicamente, operacionaliza-se por (re) leituras do material, 

levantando partes de destaque com breves impressões. Posteriormente, definiu-se 

as unidades de análise de acordo com os objetivos do estudo e finaliza com a 

categorização com aporte teórico norteador da pesquisa. Salientamos que esta 

última perpassa em todas fases da técnica, só que sua sistematização é feita por 

último (CAMPOS, 2004). 

Fica nítido, então, que através do tratamento de dados buscamos apreender 

a riqueza da realidade exposta na fala dos participantes, ocasião em que já 

estávamos munidas de elementos coletados na pesquisa documental e no esforço 

teórico realizado na pesquisa bibliográfica. 

Para efeito de exposição, neste primeiro capitulo desta dissertação,    

apresentamos o objeto de pesquisa, a relevância do estudo e os processos 

metodológicos utilizados nessa investigação. Em seguida no próximo capitulo, o 

segundo capítulo, realizamos a problematização do objeto adensando o  debate 

teórico acerca da barbárie socioambiental como expressão da crise do capital e suas 

repercussões na garantia do direito à saúde, analisando as condições 

socioambientais do município do Natal-RN a partir da combinação entre pesquisa 

bibliográfica e pesquisa documental. No terceiro capítulo estão explicitados os 

resultados da pesquisa de campo, a partir das informações coletadas através da 

realização do grupo focal, problematizamos a ocorrência endêmica do dengue como 

enfermidade socioambiental na realidade do Natal a partir de uma análise critica da 

política de (des)controle do dengue. Por ultimo, expomos as considerações finais. 
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2. CAPITAL E BARBÁRIE SOCIOAMBIENTAL: (re) politização da saúde 
 

 

Na atualidade, verifica-se o aumento de epidemias e endemias. Na 

concretude da realidade, exacerbam-se as potencialidades de adoecimento massivo 

e, em um sistema sociometabólico capitalista, atingindo mais fortemente as classes 

que vivem do trabalho enquanto repercussão da onda longa de crise do capital 

administrada mediante a generalização da mercantilização da vida humana, 

degradação ambiental gerando uma violenta oposição e dissociação entre o 

indivíduo e natureza a qual tece e aprofunda o cenário de barbárie socioambiental.   

A barbarização da vida social se evidencia em situações de terror, de 

atentados, guerras, aumento crescente de refugiados, promovendo uma verdadeira 

crise humanitária, surtos, epidemias, miserabilidade. Assim, esse cenário 

contemporâneo é definido como barbárie por exprimir a desumanização, a 

selvageria, o não civilizado. Isto é, os rumos impostos pela continuidade do modelo 

de produção capitalista revelam-se incapaz de garantir o direito à vida, sequer 

assegurando condições mínimas de dignidade humana e de forma veloz afeta o 

equilíbrio de dinâmicas planetárias provocando frequentes cenas de injuria da 

natureza.  

Nesta perspectiva, os ataques do capital à vida em sua plenitude e 

complexidade requerem a realização de pesquisas comprometidas com apreensão 

do movimento do real em sua totalidade, significando a opção por caminho 

investigativo que possa explicitar ―[...]as necessidades históricas de transformação‖ 

(BREILH; GRANDA, 1989, p.10).   

Nesta direção, caminho metodológico adotado por esta investigação procura 

apreender as macrodeterminações do capital nas condições de saúde da população. 

Parafraseando Breilh e Granda (1989, p.37) trata-se de uma ―[...] busca cientifica 

das determinações que operam sobre a vida social.‖ Portanto, considera a relação 

dialética com as estruturas macrosocietárias para apreender o fenômeno do dengue.  

O percurso metodológico reflete sobre o metabolismo do capital o qual 

corresponde um custo social e ambiental evidenciado por uma cena de crescentes 

epidemias, como a do dengue. A investigação desta arbovirose, nesta avaliação, 

considera processos estruturais para apreensão de condições de vida particulares e 

os perfis de (re)produção social das classes sociais.  
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Ademais, apesar de contrapor-se a focalização do problema saúde na 

manifestação individual e biológica para emersão do processo saúde doença como 

uma produção social, não desconsidera a compreensão integral dos fenômenos 

biológicos (BREILH; GRANDA, 1989).  Desta maneira, o fenômeno multifacetado do 

dengue, indiscutivelmente, integra uma discussão crítica da direção da política de 

saúde hegemônica, do direito à saúde em seu conceito ampliado e da determinação 

social da saúde. 

Trazemos, assim, em um primeiro momento, os fundamentos das 

macrodeterminações do capital na saúde, ou seja, o crescimento da injúria da 

natureza e suas implicações ao processo saúde-doença. Para posteriormente, 

discutir o fenômeno do dengue imbricado com condições socioambientais da cidade 

do Natal-RN e os rumos do controle deste arbovirose na capital potiguar.  

 

2.1. Produção socioambiental da saúde em tempos de crise do capital 

 

O caminho investigativo prossegue o capital como motor de condições 

destrutivas da força de trabalho e do restante da natureza. E (re) politizamos a 

saúde através da análise de um quadro socioambiental alarmante que reitera a 

atualidade de uma das bandeiras da Reforma Sanitária, a superação da organização 

social do capital, ou seja, a luta pela saúde com horizonte anticapitalista.  

Sustenta-se este posicionamento pela análise da depreciação da vida imposta 

pelo projeto societário insalubre vigente exacerbado nas diversas situações que 

incidem sobre as condições de miséria de grande parte da humanidade e na relação 

desarmônica do indivíduo-natureza impostas pelo capital.   

Corroboramos com Breilh (2010), no ―cenário do pior‖  imposto pela crise 

socioambiental,  a epidemiologia crítica carrega consigo a defesa intransigente da 

natureza e transcende para uma necessária ―epidemioecologia‖, ou seja, os debates 

de saúde devem apreender necessariamente as expressões da questão 

socioambiental no que tange seu impacto nas condições de saúde. 

Nesta linha de interpretação, os estágios atuais do capital determinam as 

considerações críticas da saúde e a superação desta ordem societária constitui 

necessidade para redirecionar os rumos na perspectiva de construir ambientes 

saudáveis para a humanidade e portanto para o equilíbrio ecológico do planeta. 

Desse modo, requer avaliar os projetos societários em disputa e a dinâmica de 
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restauração capitalista contemporânea, no sentido de averiguar as  engrenagens de 

exploração da natureza a partir de uma configuração destrutiva do meio ambiente ou 

―segunda natureza‖ dentro do capitalismo.  

Apreendemos, assim, o meio ambiente como fruto da organização social do 

trabalho imposta pelo capital na contemporaneidade o qual vem se demonstrando 

danosa por sua mercantilização da vida. Compartilhando a assertiva de Harvey 

(2011) de que o movimento global do capital vem promovendo uma geografia da 

segunda natureza/ meio ambiente insustentável por, nas ultimas décadas, suscitar 

catástrofes ambientais via imprevisibilidade física imposta pela exploração 

desenfreada deste modelo material de produção. 

A partir de tais argumentos, passamos a indagar: qual é a lógica do capital 

epicentro desta tragédia humanitária, social e ambiental?  Ao buscarmos respostas 

na obra marxiana e produções marxistas, possibilitou apreender o cenário de 

barbárie socioambiental enquanto imposição da lógica  destrutiva do capital ao 

explorar a natureza, dentro desta o indivíduo, através da subordinação do valor de 

uso pelo valor de troca nas configurações da hegemonia do trabalho abstrato.   

Considere-se que dentro do metabolismo do capital ocorre a configuração de 

um indivíduo burguês, que no processo de trabalho concreto, no qual busca 

produção para satisfação de necessidades sociais se depara com os valores 

proclamados por interesses oriundos das relações sociais em uma base material 

sustentada pela exploração, trabalho abstrato, cuja hegemonia repercute na 

formatação de desarmonias e contradições estruturais como a destruição das forças 

produtivas.   

Esclarecemos e ponderamos que as transfigurações impostas ao trabalho 

pela ordem do capital não são eternas. Entendemos que o trabalho concreto como 

fundante da sociabilidade humana, já o trabalho abstrato como alicerce do capital, 

não da humanidade. Nas sábias palavra de Mészáros  (2003, p.105-106): 

 
 

[...] o capital depende absolutamente do trabalho, e de sua exploração 
permanente-, a dependência do trabalho em relação ao capital é relativa, 
historicamente criada e historicamente superável. Noutras palavras, o 
trabalho não está condenado a continuar eternamente preso ao circulo 
viçoso do capital. 
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Nesta direção, afirmamos que a constituição do ser social não imbrica, 

necessariamente, a formação de um ser burguês. Advertimos, assim, que a relação 

indivíduo/ meio ambiente está em suposto ―colapso‖ não por divergências naturais, 

mas sim pelo redimensionamento do trabalho e a relação sociedade/ natureza 

subordinados aos interesses e à lógica do capital.  

 Tonet (2015) afirma que as relações do indivíduo com a natureza são 

subjugadas às relações dos indivíduos entre si no trabalho. O modelo de produção, 

ou seja, as formas de trabalho determinam uma relação harmônica ou não com a 

natureza. Todavia, na base material do capital apresenta com objetivo a elevação do 

valor de troca ao obter seu lucro através da exploração do sobretrabalho. E ―Esta 

lógica perversa resulta, necessariamente, no esgotamento dos recursos naturais, na 

devastação indiscriminada da natureza e nas mil formas de agressão e destruição 

da própria vida humana.‖ (TONET, 2015, p. 8).  

Por esse prisma, a mercantilização da vida em sua plenitude apresenta 

repercussões complexas como a exacerbação da questão socioambiental 

intrinsecamente relacionada à questão da saúde. O discurso burguês ampara-se em 

uma suposta ruptura indivíduo e natureza tanto na apreensão da crise 

socioambiental, mas também na negação da produção social da saúde. Nesta 

última, essa fratura é expressa pela naturalização das doenças em 

condicionalidades biológicas impostas pelo fardo da finitude da vida humana.  

Assim, na visão biomédica10, cabe a humanidade controlar sua dimensão 

natural e o restante da natureza por vias tecnicista. E apesar de um acúmulo crítico 

da apreensão da saúde em seu sentido ampliado, ainda temos a hegemonia do 

modelo biomédico e anatomopatológico que ratifica o rompimento natural do 

homem/sociedade. 

Enquanto na perspectiva de análise da crise socioambiental, esse 

descompasso indivíduo e natureza é exposto em explicações puramente técnicas da 

crise ambiental apartadas da dimensão econômica, política e estrutural da 

decadência socioambiental. Assim, em uma perspectiva dos apologistas burgueses, 

a crise ambiental é indiferente da ordem societária vigente, e é conseqüência de um 

                                                           
10

 ―Segundo Mendes (1996), suas características são: a) ênfase no individualismo; b) o biologismo; 
c)a especialização médica; d) a ênfase na tecnificação do ato médico; e) o curativismo. Tais 
elementos colocam como núcleo central do sistema de atenção a unidade hospitalar.‖ 
(VASCONCELOS; SCHMALLER ,2014, P.50). 
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crescimento desordenado da população e da necessidade humana infinita versus o 

esgotamento das matérias-primas e recursos naturais (MOTA; SILVA, 2009). 

Advogamos, que essas concepções reiteram: ―[...] um modo especial de 

entender a relação entre o homem e a natureza, construída como uma contradição 

antagônica, [...] uma relação de dominação daquele sobre ela.‖ (LAURELL, 1983, 

p.7).  Refutamos estas compreensões, aliás, nessa análise, buscamos desmistificar 

essa suposta tensão ontológica da natureza com a humanidade ao trazer o caráter 

destrutivo do capital e o individuo como integrante da natureza. 

Embora se diferencie dos demais integrantes, o indivíduo é natureza. Essa 

apreensão é fundamental para o debate de saúde, para além da assistência 

biomédica. A humanidade conserva, sim, sua base orgânica-natural só que a 

mesma modifica-se por sua prática social que tem o trabalho como fundamento da 

humanização (FONTES, 2009; TONET, 2015). Logo, os indivíduos são ―[...] uma 

espécie natural que sem deixar de participar da natureza, transformou-se, através do 

trabalho, em algo diverso [...]‖ (NETTO; BRAZ, 2007, p.37). 

Ao fundamentar o trabalho como relação indivíduo e natureza para  

satisfação de necessidade do primeiro, temos a história da humanidade formulada 

por sua relação com sua primeira natureza. Vejamos, esta reflexão:  

 
 

O primeiro pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a 
existência de indivíduos humanos vivos. O primeiro fato a constatar é, pois, 
a organização corporal desses indivíduos e, por meio dela, sua relação 
dada com o restante da natureza. Naturalmente não podemos abordar, 
aqui, nem a constituição física dos homens nem as condições naturais, 
geológicas, oro-hidrográficas, climáticas e outras condições já encontradas 
pelos homens. Toda historiografia deve partir desses fundamentos naturais 
e de sua modificação pela ação dos homens no decorrer da história. Pode-
se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião ou pelo 
que se queira. Mas eles mesmos começam a se distinguir dos animais tão 
logo começam a produzir seus meios de vida, passo que é condicionado por 
sua organização corporal [...](MARX; ENGELS, 2012, p.38-39). 
 
 

Corroboramos que nas relações de trabalho há tanto expressões biológico-

naturais (atividade neuro-muscular e metabólica) como sociais. Embora, o modo e a 

forma dessa relação indivíduo e natureza e suas implicações a saúde humana são 

determinados pela base material vigente.  Não há aqui a desconsideração dimensão 

biológica da humanidade, ou seja, as leis biológicas e os recursos naturais 

apresentam uma dinâmica. Embora, a história social torna-se predominante ao 
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condicionar a biologia, ou seja, há uma primazia do social sobre o biológico 

(LAURELL, 1983). 

Para melhor entendimento, trazemos um exemplo do cotidiano, a fome. 

Biologicamente, a fome indica a necessidade do organismo de consumir insumo 

para o desenvolvimento de suas atividades metabólicas. Só que a forma que ocorre 

a saciação dessa necessidade fisiológica é presidida por determinações sociais. Tal 

fato é nítido pelo o processo que envolve o ato de comer de um ser humano com os 

outros animais (Cf. LAURELL, 1983; NETTO; BRAZ, 2007).   

A defesa da superação da hegemonia da visão biomédica na saúde, não 

significa descartar a dimensão biológica da humanidade que é a sua base orgânica-

natural. Aliás, não se rompe com o caráter biológico da humanidade e nos 

problemas de saúde, só que se avança na apreensão ao averiguar uma 

historicidade do biológico. Nesta perspectiva, a partir da dialética, apreende-se a 

saúde humana e o ecossistema condicionados pela (re)produção social (BREILH, 

2010). Assim: 

 
 

[...] há de estar claro que a dimensão histórica ou humanização dos 
processos biológicos humanos e ecológicos, não consiste em que os 
processos físicos e biológicos do ser humano e dos ecossistemas se regem 
diretamente por leis naturais, sim que o natural tem como necessário o 
social para se desenvolver. As formas de desenvolvimento social se 
transformam de modo contínuo: não há nada constante na vida humana e 
suas mudanças estão condicionadas pelo modo de reprodução social 
imperante (BREILH, 2010, p. 100-101). 
 
 

A determinação social da saúde agrega o biológico e o social a partir dessas 

considerações. Corroboramos, logo, que há uma relação dialética do natural com o 

social e que os padrões sanitários e os processos de saúde-doença são definidos a 

partir do modo da relação do indivíduo com a natureza, ou seja, a organização social 

vigente. 

Buscamos demonstrar que o modelo de produção capitalista não direciona a 

produção para atender necessidades sociais humanas, mas sim a acumulação do 

capital concentrado nas mãos de poucos e por tal, o capital ocupa todos os lugares 

e ademais, promove a mercantilização da vida. Essa dinâmica, no cotidiano, traduz-

se em desgaste físico e psicológico da força de trabalho via sua exploração a qual 

resulta em diversos processos de adoecimento.      

 Evidencias são dadas pelas configurações atuais do mundo do trabalho, em 
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tempos de profunda crise estrutural do capital, impõem a precarização, a 

intensificação, a sobrecarga, os baixos salários e promovem potencialidades nocivas 

e deteriorativa que são denominadas por Breilh (2006) de contravalores de uso por 

negar a satisfação de necessidades humanas e sociais. Nesse sentido, o modelo de 

produção capitalista determina a hegemonia de contravalores responsáveis pela 

exacerbação da mobilidade e mortalidade (MOREIRA, 2013). 

Os contravalores, com a lógica de subsunção do valor de uso pelo valor de 

troca, são centrais para apreensão da voracidade do capital para obstacularização 

da garantia do direito a saúde.  Ratificamos que a estrutura do capital e seu atual 

cenário de crise estão no bojo da barbarização da vida. Pois, as engrenagens do 

capital e sua (re)produção sociometabólica desenvolve-se pela inseparabilidade da 

destruição da natureza com a exploração da força de trabalho ambas fomentam a 

radicalização da questão socioambiental advento da crise do capital. 

Primeira ponderação sobre a crise do capital: a crise contemporânea não é 

uma crise conjuntural periódica, ou seja, não é simplesmente uma crise cíclica do 

capital, aliás, configura-se por uma crise humanitária e civilizatória. A atual faceta 

deste modelo de produção é orquestrada por uma crise global, com caráter 

ininterrupto e universal por atingir a esfera econômica, social, ambiental, alimentar e 

cultural (MESZAROS, 2011; MOTA, 2008). 

Já, a segunda argumentação corresponde às reações burguesas à crise do 

capital. As principais iniciativas tomadas pela classe dominante não conseguiram 

trazer um cenário de uma verdadeira recuperação econômica, ademais as respostas 

burguesas como financeirização, ajuste estrutural, neoliberalismo e imperialismo 

aprofundam as contradições e direcionam ―[...] a humanidade para o abismo da 

autodestruição‖ (MESZAROS, 2003, p.88).  

A autodestruição é dada pelo aprofundamento das desigualdades sociais, 

por exemplo: o corte em gastos sociais via um Estado voltado para a garantia da 

hegemonia do capital financeiro impõe a financeirização como estratégia de 

reprodução do capital (BRAGA, 1996). Forte indicadores de que o movimento do 

capital ocorre pela destruição das suas forças produtivas.  

Em cenário de crise, ocorre a intensificação da exploração da força de 

trabalho e da natureza. Para acumulação do capital, impõe-se a generalizada 

mercadificação da coisa pública, sejam recursos naturais, fontes de energia, água 

ou serviços sociais públicos. Ratificando e tornando atualíssimas as previsões de 
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Marx de que pelo caráter internacional e expansivo do capital, a reconfiguração 

contemporânea de mundialização do capital é combinada com a utilização de 

recursos naturais de forma indiscriminada (HARVEY, 2008). 

Aliás, este movimento do capital, averigua-se a (re)colonização do espaço 

pelas economias desenvolvidas. Nessa dinâmica, as potências mundiais procuram 

por fontes de abastecimento de matérias-primas para além do seu território com 

intervenção militar, caso seja necessário, ou por controle ideológico (BRAGA, 1996; 

HARVEY, 2011).  Em cenário de crise, o controle dos recursos naturais tem grande 

impacto nas dinâmicas do capital. 

Nos últimos anos, viu-se a resistência latino-americana diante do 

imperialismo Norteamericano, através de movimentos nacionalistas na gestão do 

petróleo e minerais em contraposição a investidas e operações imperiais. Breilh 

(2010) evidencia a instalação de bases militares norte-americanas na América 

Latina: Colômbia, Equador, Honduras, Panamá e Haiti. Nas palavras de Breilh: ―Nós 

agora ameaçam um círculo de fogo que cobre o perímetro da latino-americana do 

Sul‖ (2010, p.99).  

É uma expansão estratégica para abranger governos progressivos latino-

americanos, mas para além de uma preocupação ideológica, é principalmente a 

busca por controle de recursos vitais para economia capitalista. Nesse cenário, a 

preocupação americana pelos rumos da política da Venezuela por sua reserva de 

petróleo de mais de meio bilhão de barris e o Brasil com o pré-sal é evidente.  

Argumentamos a partir deste movimento geopolítico que as 

macrodeterminações do capital presidem pelos fundamentos da exploração da 

natureza de forma planetária. Assim, os Estados Unidos da América com sua 

dominação econômica e cultural expressa o imperialismo, logo, revela: 

 
 

[...] a forma voraz e terrivelmente perdulária com que os EUA tomam para si 
os recursos de energia e de matérias-primas do mundo. 25% deles para 
não mais que 4% da população do mundo, com dano imenso e crescente 
para condições ambientais de sobrevivência humana. (MÉSZÁROS, 2003, 
p.53). 
 
 

Braga (1996) também traz a problemática do imperialismo o qual, para ele, é 

uma questão clássica do capital - ― [...] o eixo central continua ser de desigualdade e 
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dominação‖ (LOWY, 1995, p.19 apud BRAGA, p.180) apesar de considerar que há 

singularidades na cena contemporânea.  

Mészáros (2003) apresenta o imperialismo em três fases distintas. A 

primeira fase, o imperialismo colonial, envolve a colonização clássica dos europeus. 

Já, a segunda seria do imperialismo ―redistributivo‖ atribuído ao processo de ―estagio 

supremo do capitalismo‖, segundo Lênin. Enquanto a terceira, a contemporânea, 

denomina-se por imperialismo global-hegemônico e relacionam-se as reações 

burguesas à crise estrutural do capital a qual impôs um governo global.   

Nesta linha de argumentação, Braga (1996) destaca que o imperialismo na 

cena atual representa uma tela social de dominação visto a expansão militar dos 

EUA e o FMI e Banco Mundial. Aliás, essas instâncias reguladoras das crises do 

capital pelos seus mecanismos fomentam dívidas e recomendam retrocessos para 

os direitos pelas privatizações e cortes orçamentários para políticas públicas. 

Assim, explicar a crise do capital como a gênesis do cenário de ―mal-estar‖ 

contemporâneo, constitui um caminho investigativo para realizar intrínseca relação 

da barbárie socioambiental com o processo de (re)politização da saúde.  Nesta 

reflexão, por evidências empíricas e dados secundários, buscamos traduzir a saúde 

como questão socioambiental. E demostrar como a lógica de exploração do capital 

materializa-se no cotidiano da vida da classe trabalhadora por condições de vida (in) 

sustentáveis. 

Aliás, o cenário de crise estrutural do capital conjuntamente com as reações 

burguesas agoniza a subsunção do trabalho ao capital. A premissa é que os rumos 

de reprodução social no que tange a ocupação dos interesses burgueses nas 

diversas esferas da vida social corrompem configurações saudáveis e equilibradas 

para a humanidade como para o restante da natureza. Compartilhamos que os 

processos históricos diante da crise socioambiental marcam/marcarão a 

determinação social da vida e da saúde na contemporaneidade (BREILH, 2010). 

 

2.1.1. Proliferação de doenças socioambientais em uma sociedade de classes e 

saúde como questão social  

 

A crise socioambiental estampa-se por grandes mudanças climáticas, 

desflorestamento em massa, aumento de acidentes nucleares, manipulações 

genéticas, perda da biodiversidade, contaminação dos solos e das águas,  poluição 
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do ar, insustentabilidade da urbanização e elevação de catástrofes naturais 

(FREITAS; NÉLSIS; NUNES, 2012; LOWY,  2005). E procuramos explicitar que esse 

processo de deterioração da natureza impõe impactos diretos para a produção 

social da saúde. Evidenciando que o aumento substancial de epidemias, no caso em 

análise, o dengue, são alguns dos símbolos e expressões dessa falência ambiental.  

Observe-se na figura abaixo um aglomerado de catástrofes ambientais, 

quais sejam: a climatológica pelas secas severas, a meteorológica por tempestades, 

a hidrológica pelas inundações, as geofísicas por terremotos, além das epidemias, 

objeto de nossa análise. 

 

FIGURA1- Aumento das catástrofes naturais de 1900 a 2000. 

 
Fonte: PNUD,2014 

 

 

A figura apresenta através de dados o aumento substancial de fenômenos 

ditos naturais os quais apresentam forte impacto para o desenvolvimento humano 

através de altos custos econômicos e sociais como aumento dos preços dos 

alimentos, perda de infra-estruturas, fome e adoecimento.  Nos cinco itens em 

análise da figura percebe-se que nos últimos 50 anos, houve uma intensificação de 

tais catástrofes.  Em dados analíticos, temos em um mesmo intervalo de tempo, por 

exemplo, o aumento dos casos na atualidade: De 1901-1910, foram 82 catástrofes 

naturais, já entre 2003 e 2012, 4000 (PNUD, 2014).      

 Segundo a Federação Internacional da Cruz Vermelha, em outro intervalo de 

10 anos entre 2004 e 2013, aproximadamente 2 bilhões de pessoas em todo o 

planeta foram atingidos por desastres naturais como tempestades, secas, 
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inundações ou furacões.  Ademais, foram superiores de 1 milhão de pessoas como 

vitimas fatais destes eventos. Aliás, as desigualdades sociais expressam-se quando 

as mortes são predominantes nos países pobres do planeta: 82% das mortes por 

tempestades e 61% das mortes por secas foram nestas localidades.  Na verdade, 

apenas 2% das pessoas afetadas pelas catástrofes são dos 50 países mais ricos do 

mundo (CHADE, 2014). 

Lowy nos esclarece que a situação atual de exacerbação da questão 

socioambiental não é um processo natural. Esta realidade atual: ―[...] cabe ao 

sistema capitalista, à sua lógica absurda e irracional de expansão e acumulação ao 

infinito, seu produtivismo obcecado pela busca de lucro‖ (LÖWY, 2009, p.133). 

Partimos da premissa de que o capital agudiza as manifestações de 

catástrofes naturais visto ―o metabolismo estabelecido pelo capital em sua relação 

com o meio ambiente pressupõe riscos ambientais crescentes, inerentes a um modo 

de produção que necessita destruir a natureza.‖ (COUTINHO, 2009, p. 23). Ou seja, 

a apropriação privada dos recursos naturais para transformá-los em mercadorias 

imputa no aceleramento de expressões da injuria da natureza. Como é abordado na 

centralidade do debate da saúde para além do aspecto biomédico, transfiguramos 

para a discussão das catástrofes naturais a raiz de sua determinação social imposta 

pelo capital. 

Além do mais, diversas pesquisas apontam processos de saúde-doença 

correlacionados com a exacerbação da questão socioambiental desde o mais grave 

que o óbito, mas passa por situações de intoxicação, envenenamento, hipertensão, 

infecções intestinais, diarréias e doenças transmitidas por vetores (FREITAS CM 

et al, 2014). 

Diversas investigações apontam que no século XXI a maior problemática 

para saúde serão as implicações das mudanças climáticas no equilíbrio indivíduo e 

restante da natureza. Segundo pesquisas University College com colaboração da 

revista The Lancet, as alterações das dinâmicas climatológicas serão responsáveis 

pela elevação de casos do Dengue, Malária e Cólera em países tropicais 

(ECODENVOLVIMENTO, 2009).   

Para além das mudanças climáticas como dinâmica natural planetária, a 

genética deste sistema sociometabólico é o responsável pela inseparabilidade do 

âmbito social para a problemática ambiental. No qual advogamos que as mudanças 

climáticas são frutos de uma relação desarmônica imposta pelo capital. Na verdade, 
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as inconvenientes conseqüências deste modelo de produção sentenciam grande 

parte da humanidade a condições precárias de vida quando há riqueza social 

suficiente para a ―satisfação‖ de todos e é essa construção que formula uma 

realidade com padrão patogênico. 

A barbarização socioambiental como advento da crise do capital apresenta-

se tanto por um movimento global da segunda natureza, mas também pela 

precarização de condições de vida população como a falta de acesso ou precário de 

serviços básicos, sendo ambos resultado de um processo complexo e intrínseco ao 

capital. A ocupação do solo, via propriedade privada, é expressão dessa dualidade: 

as conseqüências ecológicas são nítidas pela sanilização, compactuação do solo e 

acumulação de substancias tóxicas, já o processo social expande-se cada vez pela 

razão de ser do capital, acumulação de riquezas sentenciando grande parte da 

população a condições de fome e precárias de vida (FOLADORI, 2001).  

Em relação dialética com a dinâmica rural, a cidade é expressão do caráter 

insustentável do capital por não seguir a prerrogativa de atender as necessidades 

dos indivíduos e configurar relações desarmônicas com o restante da natureza. E 

por tal, sendo um lugar promotor de processos de adoecimentos ao invés de 

vitalidades. 

Por tal, Natal, capital do RN não escapa a esta macrodeterminação. Esta 

cidade apresenta uma séria de problemáticas relativas à quantidade e qualidade da 

água ofertada à população e à coleta de resíduos sólidos, por exemplo.  Dados do 

programa VigiÁgua do segundo semestre de 2015 explicitam que 21 amostras 

apresentam níveis de nitrato acima do permitido de um universo de 226 analisadas. 

Já, segundo a URBANA, Natal tem 150 pontos irregulares de depósito irregular de 

lixo.  

A tais problemáticas acrescenta-se outra preocupação contemporânea, 

como a geração de lixos eletrônicos11. Estima-se cerca de 5,6 mil toneladas por ano. 

Enquanto a capacidade das empresas responsáveis para destinação adequada 

desse tipo de lixo, são de apenas 50 toneladas por ano, sendo apenas 1% 

(VASCONSELOS, 2015).  

                                                           
11

 Ressaltamos que estes aparelhos apresentam uma composição de diversos elementos químicos e 

metais pesados e se  dispostos de forma inadequada provocam problemas ambientais. 
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Para o processo de (re) politização da saúde, como já afirmado, esse debate 

de problemas socioambientais é central.  Direciona-se pela materialidade da saúde 

em seu sentido ampliado como expressão condições de vida da população tendo 

como integrante a questão socioambiental, requerendo refletirmos sobre as 

abordagens ecossistêmicas de saúde ou saúde ambiental. 

A relação da utilização humana dos recursos naturais como água e solo com 

a proliferação de doenças eram evidentes já na antiguidade a partir de construções 

sanitárias.   

Todavia, foi no período de consolidação do capitalismo, que ocorreu o 

crescimento de graves problemas ambientais amparados pela precarização de 

condições de vida da população trazendo conseqüências para a saúde. Mediante 

disso e pela complexificação da realidade, houve a emergente questão ambiental 

pela resistência dos movimentos ambientalistas, e nesta perspectiva, surge em 

meados na segunda metade do século XX, como área específica, a saúde ambiental 

(GOMEZ; MINAYO, 2006). 

Apesar da relação da saúde do ser humano com o meio que está inserido 

ser uma apreensão evidente desde os tempos mais remotos, ainda na dita 

modernidade, precisamente no intervalo do final do século XIX até meados do 

século XXI, ocorria o fortalecimento do entendimento da saúde por sua biologização, 

sem considerações às dinâmicas sociais e ambientais.  (RIBEIRO, 2004; GOMEZ; 

MINAYO, 2006). 

Conquanto a propagação de vertentes biomédicas da situação saúde-

doença nesse período, em 1948, a constituição da OMS (Organização Mundial da 

Saúde) retratava a saúde como completo bem- estar físico, mental e social12. 

Reveste criticas a essa concepção, representou, sim, um avanço teórico, embora, as 

iniciativas hegemonicamente continuaram em campanhas contra doenças 

especificas. Já, na Conferência de Alma-Ata13, na década de 1970, tem-se a 

                                                           
12

 Pontuamos a nossa crítica sobre a limitação desta vertente de concepção da saúde por sua 
inviabilidade de materialização via a própria composição de ser orgânico e social que a plenitude sem 
nenhuma inquietação leva a uma visão mistificadora da realidade. ―Contudo, ao eleger um ‗completo 
estado de bem-estar‘ como medida para a existência de saúde, a OMS cria um conceito inatingível. 
Além disso, quando se pensa em pessoas com deficiência ou com doenças crônicas, por exemplo, 
sabe-se que elas terão limitações inerentes as suas condições. Mas não se pode afirmar que essas 
pessoas não possuem saúde.‖. (RAMON, 2013, p.69)  
13

 A Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde em Alma-Ata, URSS,  foi 
resultado de um amplo debate sobre a determinação social e econômica da saúde. Este evento 
aconteceu no dia 6 a 12 de setembro de 1978. Precedentes a este, temos, por exemplo, o Relatório 
Lalonde - Uma Nova Perspectiva na Saúde dos Canadenses (1974) o qual segue a prerrogativa de 
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discussão da Promoção da Saúde (PS) a qual evidencia uma crítica ao modelo 

ainda centrado em uma medicina assistencial privada e biomédica (BUSS; FILHO, 

2007; VASCONCELOS; SCHMALLER, 2014). 

A saúde, para Lalonde o difusor da PS (Promoção da Saúde), era síntese de 

quatro elementos: biologia humana, meio ambiente, estilo de vida e organização da 

atenção à saúde. Apesar de buscar romper com a biologização da saúde, a 

promoção da saúde restringiu-se a uma estratégia para efetivar o elemento estilo de 

vida que confere centralidade ao comportamento individual das pessoas, não 

rompendo com a tendência de culpabilização do indivíduo sobre sua situação de 

doença. Com esses limites retratados, a epidemiologia critica promove uma 

reconfiguração no sentido da promoção da saúde que para diferenciar-se da 

tradicional, atualmente denomina-se Nova Promoção da Saúde (NPS). Assim, a 

NPS atribui centralidade à vertente socioambiental, no âmbito, de investimentos em 

condições de vida (COSTA, 2014). 

Nessa perspectiva, Correia e Medeiros (2014) apontam a transição do 

sentido tradicional da promoção da saúde para o conceito moderno. O primeiro 

correlaciona-se com o conceito negativo da saúde, no qual o foco é a doença 

amparado na tríade: agente etiológico -ambiente- indivíduo. Essa ênfase na doença 

é visto na contemporaneidade pela forma de controle do dengue seja pela ênfase no 

mosquito (aedes aegypti), no controle de ambientes domiciliares e responsabilização 

do individuo pela difusão e situação da enfermidade. Já, o conceito moderno do PS 

busca superar a perspectiva da saúde como ausência de doença. 

Essa tentativa de nova visão sobre a promoção da saúde pode ser vista na 

Carta de Ottawa (1986)14, a qual apesar de contemplar a saúde como correlata às 

condições de vida, essas poderiam ser modificadas pela capacitação do individuo. 

Esse era o protagonista de sua situação-saúde por suas escolhas saudáveis. 

Ademais, a referida Carta também reconhecia as desigualdades sociais na saúde, 

                                                                                                                                                                                     
incentivos para a superação de uma orientação focalizada na situação doença. As discussões na 
Conferência de Alma-Ata sobre a estratégia de atenção primária de saúde com ressalvas 
multisetoriais, com participação comunitária e tecnologia, abrem caminho para a saúde ambiental e 
as cidades saudáveis (BRASIL, 2002a). 
14

  É um documento entendido como uma carta de intenções oriunda da Primeira Conferência 
Internacional sobre Promoção da Saúde, realizada em Ottawa,  Canadá, em novembro de 1986. A 
conferência foi um refluxo de uma cena mundial de reivindicações por uma nova saúde pública. O 
debate centralizou-se nas necessidades em saúde nos países industrializados, embora também 
contemplasse as necessidades de outras regiões do mundo (BRASIL, 2002a). 
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todavia sua superação é dado pelo âmbito também individual 

(CORREIA;MEDEIROS, 2014).  

Ao analisarmos, as ditas modernas abordagens sobre a perspectiva da 

promoção da saúde seu sentido mais amplo verifica-se que reitera uma 

compreensão circunscrita e reduzida à vontade individual. Nesse sentido, nos 

permite afirmar que ocorreu um processo de reatualização de uma perspectiva ainda 

restrita questão da saúde, sem sequer amparar-se na intersetorialidade e 

investimentos em políticas para garantia de condições de vida digna para a 

população como um abastecimento de água de qualidade e intermitente, por 

exemplo. Além de frisar em uma educação em saúde sem problematizar a realidade. 

Condição essencial para imprimir uma direção social a perspectiva da PS no 

horizonte do MRSB. 

Exatamente, face a tantas polissemias e dúbias interpretações, 

heterogêneidade ideopoliticas,  congruências e divergências, Vasconcelos e 

Schmaller (2014) apresentam uma grande contribuição para a discussão da 

Promoção da Saúde ao realizarem um resgate conceitual, ao enfatizarem a 

necessidade de: 

 
 

[...] demarcar que a própria concepção de PS é palco de grandes tensões. 
Neste sentido, é interessante uma sinalização subjacente as analises de 
Chapela e García (2010): a existência de duas grandes vertentes de NPS. A 
primeira diz respeito às vertentes de PS subalternizantes, que englobam a 
―Promoção da Saúde do mercado‖; a NPS oficial e outras perspectivas que 
adensam uma abordagem culpabilizante do indivíduo; A segunda abarca 
nas quais a NPS é tratada na direção da emancipação (VASCONCELOS; 
SCHMALLER, 2014, p.84). 
 
 

Se a primeira vertente segue um âmbito conservador de reincorporação do 

indivíduo como responsável isoladamente pela sua situação saúde-doença, 

renovados em um cenário neoliberal; já a segunda seria a mais voltada para o 

projeto da reforma sanitária que discute uma dimensão mais crítica da realidade 

capitalista em situação de crise. 

Aliás, essa direção é elementar para formulação de estratégias visto o cenário 

de crise socioambiental e assim, corroboramos que: 

 
 

[...] os problemas de saúde não se reduzem apenas a enfermidades e a 
prevenção como fenômenos individuais. Não são, em primeiro lugar porque 
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os feitos que levam a gente a ficar doente não afetam só a uma pessoa ou 
poucas pessoas, pois operam potencialmente sobre toda uma comunidade 
e, em segundo lugar, por que esses processos não se produzem, nem se 
multiplicam, nem se distribuem proporcionalmente em uma família ou 
espaço individual, por sua vez se produzem e se estendem em toda a 
coletividade e,mais ainda, em toda uma sociedade (BREILH, 2010, p.107).  

 

 

Note-se que os conceitos alicerces como o da PS precisam refletir e 

apreender o processo de produção social da saúde. Enfim, compartilhamos o 

conceito de promoção da saúde, como um esforço crítico a hegemonia biomédica, 

tanto do sentido de organização dos serviços de saúde no âmbito micropolítico ou 

no âmbito macropolítico com a busca da interação das políticas sociais e 

econômicas. Tendo em vista minimizar as desigualdades sociais com ênfases na 

determinação social da saúde, para a fomentação de trilhos construtivos para 

efetivação do conceito ampliado da saúde15 (VASCONCELOS; SCHMALLER, 2014).  

Ressaltamos o fato de que no Brasil, a 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

realizada em 1986, deliberou e a legislação do país em vigor consagrou o conceito 

ampliado de saúde o qual deve ser compreendido como resultante das condições de 

vida da população, englobando a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer entre outros. 

A discussão acerca da política pública de saúde a partir da mudança paradigmática 

do conceito da saúde permitiu ultrapassar seu entendimento como ausência de uma 

enfermidade, assumindo uma ampla dimensão. Estas garantias legais reafirmam a 

superação da visão biomédica ao conceberem que saúde não pode ser limitada a 

garantia de tratamento das doenças em um espaço hospitalar (BATISTELLA, 2007). 

(grifo nosso). 

Parte-se da premissa de que a crítica, à perspectiva da promoção da saúde 

ao incorporar o conceito ampliado de saúde em uma relação intrínseca 

possibilitaram a incorporação da temática ambiental como um dos alicerces para a 

garantia do direito á saúde. De forma nítida na letra da legislação, a Lei Orgânica da 

Saúde (no 8.080/1990) determina como campo do SUS a colaboração à proteção ao 

meio ambiente e também a elaboração e a prática de políticas de controle ambiental. 

                                                           
15

 Vasconcelos e Schmaller (2014), reiterando Camargo Jr (2007), apontam a ―armadilha‖ do conceito 
ampliado da saúde no que tange aos recursos do orçamento de saúde que podem ser 
equivocadamente incorporado como desvio e serem utilizados em outras áreas sociais, como da 
assistência social, a partir da apreensão que ―tudo é saúde‖. 
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Então, fica claro que a legislatura incorpora a questão ambiental como um dos 

elementos inerentes ao conceito amplo de saúde e, portanto, ao ideário da Reforma 

Sanitária.  

Notamos, assim, a associação da saúde à problemática ambiental: 

 
 O próprio conceito de saúde é ampliado quando relacionado com a 
temática ambiental e integramos saúde humana com a saúde dos 
ecossistemas. As abordagens ecossistêmicas de saúde desenvolvidas nos 
últimos anos buscam estabelecer uma relação entre serviços de 
ecossistemas e bem-estar humano, ao mesmo tempo em que estabelecem 
uma separação conceitual e metodológica entre ―atenção à saúde‖ e a 
―saúde‖, evitando com isso a idéia de que atenção médica para a doença 
iguala-se à saúde, que acaba sendo reduzida meramente à ausência de 
doenças. Nessa concepção, dentre os fatores sociais e ambientais que 
afetam à saúde, podemos encontrar o emprego e a distribuição de renda, as 
condições de vida e de trabalho, a qualidade e a sustentabilidade do 
ambiente, as redes sociais e de suporte social, a maior participação nos 
processos decisórios locais que afetam a saúde, bem como outros que 
afetam o bem-estar coletivo e pessoal. A análise das condições de saúde, 
bem como o desenvolvimento de programas de melhoria de saúde, não 
podem ser reduzidos somente à análise das doenças e à redução de sua 
incidência. A saúde possui, portanto, além da dimensão biomédica, 
dimensões ética, sociais e culturais irredutíveis, sendo objeto de 
permanente negociação e eventuais conflitos dentro da sociedade, 
dependendo de como os valores e interesse se relacionam dentro das 
estruturas de poder e distribuição de recursos existentes (FREITAS; 
PORTO, 2006, p.28-29). 

 

 

Observamos que o conceito ampliado da saúde permite a politização da 

mesma, ao entendê-la como resultantes de um processo de macrodeterminação 

social, imbricados em uma sociabilidade do capital. Para validar a associação da 

questão ambiental com a garantia do direito à saúde, realizamos algumas 

considerações ao âmbito mundial.  

No contexto internacional, destacamos a II Conferência Internacional sobre 

Promoção à Saúde, no ano de 1991, a qual deixou explícita a correlação da saúde 

com meio ambiente, apresentando a tríade ambiente/ saúde/ desenvolvimento. Nesta, 

a melhoria da qualidade de vida está relacionada a preservação do meio ambiente. O 

documento aponta o compromisso político com a questão ambiental na saúde, 

embora, os enfoques ―partem ainda da capacidade da criatividade individual e grupal 

[...]‖ (Cf. CORREIA; MEDEIROS, 2014, p.119). 

No Brasil, a conquista legal da saúde também como questão socioambiental, 

já indicada, foi incorporada pelo conceito de Reforma Sanitária produzido pelo MRSB. 

Lembramos que este movimento apresenta sua base organizativa em terras 
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brasileiras em meados de 1970 a partir da divulgação de pesquisas. Estas 

constatavam a relação entre os altos índices de morbidade e mortalidade com as 

péssimas condições de vida da maioria da população brasileira. Destacam também os 

determinantes ligados as condições socioambientais (PAIM, 2007). 

Com uma herança histórica de renegação da saúde como direito16, o MRSB 

define como proposta, o Sistema Único de Saúde. Em que para a aplicação do 

conceito ampliado de saúde era necessário extinguir a medicina previdenciária que 

excluía uma grande parcela da população. Assim, afirmando a saúde como um dever 

do Estado e direito de todos os cidadãos. 

Primeiramente, a saúde na perspectiva do MRSB só materializa-se via 

investimento em uma série de macro determinações sociais, ou seja, é necessário 

garantir condições básicas de vida que por sua vez, impõe o caráter intersetorial da 

política de saúde: 

 
 

Nesta perspectiva, parte do pressuposto de que a efetivação do direito à 
saúde requer do Estado brasileiro, no caso da política de saúde, através do 
SUS, desenvolva a capacidade de realizar a articulação e a interface entre 
as políticas econômicas e sociais [...](COSTA, 2014, P.173). 

 
 

Com isso, a política de saúde apresenta como imperativo para sua real 

efetividade um engajamento para condições de vida mais dignas da população. 

Compartilhamos compreensão de Costa (2014) ao afirmar que a intersetoriedade é 

uma estratégia para a melhora dos níveis de saúde da população, mas é preciso ir 

além de um horizonte de interação e articulação das políticas econômicas e sociais, 

mas também mudanças no campo da organização social da produção.  

                                                           
16 Ao realizar um balanceamento do percurso histórico da saúde no país, temos iniciativas que 

atendiam/atendem demandas para avanços econômicos. Seja por adesões de medidas na área da 
saúde de forma verticalizadas entendendo a população como meras ―máquinas‖; seja por deixar 
grande parte da população como indigentes pela medicina previdenciária; seja por investimentos em 
medidas sanitárias somente nos grandes centros econômicos. Assim, constatamos que os horizontes 
das ações, majoritariamente, dimensionavam a garantia de mínimos sociais para a expansão e 
exploração econômica na qual precisava de uma mão de obra saudável para o progresso do país. 
Logo, o país adotou um tipo de desenvolvimento socioeconômico marcado pela concentração da 
renda, pela riqueza e poder nas mãos da burguesia que, na nossa particularidade, impôs o regime 
autoritário, denominado por Netto (1990) de regime autocrático burguês (BERTOLLI FILHO, 2002). 
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A partir desse ponto de vista, se torna possível inferir que apreender o atual 

cenário de barbárie socioambiental constitui um dos elementos para a apreensão da 

saúde em seu sentido ampliado visto a intensificação de processos de adoecimento 

e complexificação de antigos problemas com fortes relações entre problemas 

socioambientais e crise do capital.  

Por isso, o projeto do MRSB não se esgota na implementação do SUS. É a 

partir desta leitura crítica acerca da realidade brasileira que o MRSB apresenta uma 

indagação sobre a própria relação do Estado e sociedade tendo como bandeiras: a 

democratização da saúde a partir da ativa participação, a contundente crítica à 

ditadura militar da época e a radical defesa da democratização da sociedade e da 

cultura (PAIM, 2007). Sendo assim: 

 
 
A reforma sanitária brasileira parte da construção de um projeto de 
hegemonia da classe trabalhadora, protagonizada pelo movimento da 
saúde, inserida nas lutas de resistência democrática e consagrada no texto 
constitucional de 1988[...] (CORREIAS; MEDEIROS, p.138). 
 
 

Nesses termos, politiza a saúde como questão social e a qualifica como 

resultante da organização social da produção apontando a necessidade de um 

conjunto de mudanças estruturais (PAIM, 2007).  

A partir desse conjunto de apreensões da saúde em uma perspectiva critica, 

buscamos revelar uma grande problemática da saúde pública brasileira: o dengue. 

Ao adotar uma visão contra-hegemônica da materialização assistencialista médico-

hospitalar da saúde, optamos analisar a concretude da realidade como movimento 

complexo da crise contemporânea do capital.   

Tal escolha reflete na afirmação do dengue como um fenômeno que não 

representa apenas uma doença, no sentido biomédico, que aflige milhões de 

indivíduos pelo mundo, mas sim, revela em sua essência um processo de suposta 

fratura indivíduo-natureza agravada pela crise socioambiental, ou seja, o capital 

como macrodeterminador de relações sociais e dinâmicas ambientais responsáveis 

por adoecimentos em massas. 

Assim, se faz necessário apreender na singularidade e particularidade na 

cidade do Natal, como se expressam concretamente essas macrodeterminações. 

Assim, na próxima subsecção, apresentamos um recorte geográfico, buscando 

apreender as evidencias da crise socioambiental. No referido município, a partir de 
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um mapeamento dos problemas socioambientais, principalmente, no que tange o 

saneamento, escolhido em razão das intrínsecas relações com o fenômeno do 

dengue, objeto central dessa investigação.  

 
 

2.2.  A cidade do Natal e as expressões da questão socioambiental 
 
 

A região Nordeste do Brasil é composta por nove estados e entre eles está o 

Rio Grande do Norte (RN) o qual tem como capital a cidade do Natal, o locus de 

nossa investigação.  O território nordestino, na história recente brasileira, (re) 

configurou-se por um processo rápido e descompensado de urbanização, além de 

tardio ao ser comparado às grandes cidades no Sudeste e Sul (BEZERRA, 2005). 

Apesar da polarização de investimentos nessas regiões no século XX, o Nordeste 

(NE) não pode ser apresentado como uma região de miséria ou um peso para o 

país. Muito pelo ao contrário, na contemporaneidade, o NE é uma região com 

dinamismo econômico, cultural e político (ARAÚJO, 2010).  

 O contexto econômico nordestino atual é caracterizado pela redução do 

peso relativo da atividade agropecuário e pelo avanço das atividades urbanas via 

indústrias de celulose, de refino, automotiva e petroquímica entre outras. Em relação 

à base de infraestrutura, esta feita majoritariamente por concessões, destaca-se o 

protagonismo do NE em energia limpa como a eólica. Já, na dinâmica demográfica, 

teve-se o aumento da expectativa de vida e com redução do tamanho das famílias.  

No cenário socioambiental, analisa-se a contínua recorrência de secas severas, o 

aumento da desertificação e o agravamento das degradações ambientais nos 

aglomerados urbanos. Ademais, no âmbito cultural, ocorre a hegemonização dos 

valores da vida urbana e a exacerbação do individualismo (ARAÚJO, 2015).  

Esse panorama do nordeste reafirma os seguintes fenômenos, expressões 

da questão socioambiental, agrária e urbana: redução de investimentos em 

saneamento em especial nas periferias e em infraestrutura social apesar da 

crescente demanda, processos de favelização, manutenção da estrutura fundiária, 

violência urbana, problemas de transito e poluição ambiental. 

Nesta perspectiva, a cidade do Natal, inserida nesta região Nordeste, 

também é um dos retratos desse desenho socioambiental, econômico e político 
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estipulado por Araújo (2015).Conforme dados apresentados por Araújo (2015) 

constata-se que tem aumentado a:  

1) Precariedade da infraestrutura urbana;  

2) Degradação ambiental e as conseqüências/dinâmicas sociais adotadas 

pela inconstância de um saneamento ambiental qualitativo;   

3) Elevação de valores individualistas e não eco-conscientes na resolução 

das problemáticas socioambientais.  

Aliás, outra grave problemática socioambiental característica da região NE é 

a seca. Vejamos o mapa sobre este fenômeno no mês de novembro de 2015: 

 

Figura 2: Mapa sobre intensidade de seca na Região Nordeste 

 

FONTE: Agência Nacional de Águas (2015). 
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Tal imagem com dados da Região Nordeste apresenta os níveis de 

severidade da seca. No Estado do RN temos seca moderada, grave, extrema e 

excepcional. Essas classificações permitem a apreensão que a falta de chuva é um 

fenômeno com graves conseqüências socioambientais condicionante para uma crise 

humanitária via que o direito à água interfere na produção de alimentos, na higiene e 

no próprio desenvolvimento de atividades biológicas do corpo humano; Em cenário 

hostil, o adoecimento da população é evidente (ANA, 2015). 

Explicitamos que em estágio de seca moderada, a população sofre com 

reservatórios com níveis baixos e com recomendações para  restrições de uso de 

água, além de danos às culturas e as pastagens. Já, em seca grave, as restrições 

são impostas e com perdas de cultura ou pastagens, provavelmente.  Seca extrema 

promove grandes perdas de culturas/pastagens e com estado de escassez geral. E 

seca excepcional, perdas de cultivo generalizadas, com escassez de água 

determinando situação de emergência (ANA, 2015).      

Essas são as principais expressões da questão socioambiental 

correlacionadas ao fenômeno do dengue em Natal e seu controle. Por conseguinte, 

para realiza-se a caracterização da cidade do Natal-RN no que tanges os pontos 

mencionados. 

Dentro do NE, o estado do Rio Grande do Norte exprime um processo de 

urbanização insustentável e acelerado. Por exemplo, na década de 1960, no RN, 

aproximadamente 37% da população vivia em cidades e já no primeiro decênio do 

século XXI cerca de 75% habitavam em centros urbanos (BEZERRA, 2005).   

 No que diz respeito ao município do Natal, foi na década de 1920 que se 

inicia de forma mais intensa a sua urbanização a partir de um projeto de 

higienização pública para prover abastecimento de água à cidade. Mais tarde, outro 

destaque seria a participação da cidade na segunda guerra mundial que fez os 

habitantes saltarem de 50 mil para 100 mil. Mas, foi no pós- Guerra que se teve a 

ocupação desordenada da cidade sem planejamento ou infraestrutura urbano que os 

acompanhassem. Nos dias atuais, esse processo chega ao seu ápice visto que a 

capital potiguar é 100% urbana com várias problemáticas socioambientais 

(ANUÁRIO NATAL, 2014). 

Nos últimos decênios, como atividades econômicas, Natal, também 

conhecida como ―Cidade do Sol‖ por causa de poucas variações térmicas, expandiu 

sua atividade turística. Ademais, a capital potiguar se beneficia de recursos oriundos 
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da exploração de petróleo, da fruticultura e da produção de sal-marinho (TRINDADE, 

2010).   

E 2014, sua população foi estimada em 862.044 habitantes, composta por 

36 bairros com 4 regiões administrativas (Oeste, Leste, Norte e Sul), e a gestão da 

saúde dividida em 5 distritos sanitários: Distrito Norte I, Distrito Norte II, Distrito Sul, 

Distrito Oeste e Distrito Leste.   

 Segundo o Censo 2010 do IBGE, a região administrativa (RA) Norte ou 

Zona Norte apresenta, em números absolutos, 303.543 habitantes. A zona Sul conta 

com 166.441 habitantes. A região Leste tem aproximadamente 115.297 habitantes e 

região Oeste é a segunda com mais habitantes cerca de 218.405. Veja o gráfico: 

 
 

Gráfico 1: População da cidade do Natal por Regiões administrativas 

 

Fonte: Anuário de Natal, 2014. 

 
 

A população da RA Norte ocupa 86.484 domicílios com rendimento nominal 

de 0,92 salários.  Como o salário referência do período da elaboração dos dados era 

R$ 510,00, são cerca de R$ 469,20 por domicílio. A zona Sul apresenta 51.243 

domicílios e o valor de rendimento médio mais alto da cidade, R$ 1759,50, seguindo 

dados do censo 2010 do IBGE. A zona Leste conta com 34.897 domicílios e o valor 

do rendimento médio mensal é R$ 1458,60. A região Oeste está com 62.897 

domicílios e rendimento de R$ 504,90 (ANUÁRIO NATAL, 2014). Veja os bairros de 

acordo com as regiões administrativas e suas rendas nas tabelas a seguir: 
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Tabela 1: Rendimento mensal por domicílio dos bairros da Região Administrativa Norte 

Região Norte Rendimento mensal por domicilio 

Lagoa Azul R$ 402.90 

Pajuçara R$ 469,20 

Potengi R$ 627,30 

N. Sa. da Apresentação R$ 413,10 

Redinha R$ 428,40 

Igapó R$ 484,50 

Salinas R$ 234, 60 

Fonte: PMSB, 2014 

 
 

Tabela 2: Rendimento mensal por domicílio dos bairros da Região Administrativa Sul 

Região Sul Rendimento mensal por domicilio 

Lagoa Nova R$ 2045,10 

Nova Descoberta R$ 1055,70 

Candelária R$ 2218,50 

Pitimbu R$ 1371,90 

Neópolis R$ 1183,20 

Capim Macio R$ 2402,10 

Ponta Negra R$ 1535,30 

Fonte: PMSB, 2014 

 

Tabela 3: Rendimento mensal por domicílio dos bairros da Região Administrativa Leste 

Região Leste Rendimento mensal por domicilio 

Santo Reis R$  601,80 

Rocas R$ 612,00 

Ribeira R$ 2024,70 

Praia do Meio R$ 1096,50 

Cidade Alta R$ 1025,10 

Petrópolis R$ 3437,40 

Areia Preta R$ 2325,60 

Mãe Luiza R$ 443,70 

Alecrim R$ 734.40 

Barro vermelho R$ 2198,10 

Tirol R$ 3269,10 

Lagoa Seca R$ 1127,10 

Fonte: PMSB, 2014 

 
 

Tabela 4: Rendimento mensal por domicílio dos bairros da Região Administrativa Oeste 

Região Oeste Rendimento mensal por domicilio 

Quintas R$ 489,60 

Bairro Nordeste R$ 550,80 

Dix-sept rosado R$ 550,80 
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Bom Pastor R$ 382, 50 

N. Sa. de Nazaré R$ 749,70 

Felipe Camarão R$ 397,80 

Cidade da Esperança R$ 851,70 

Guarapes R$ 270,30 

Planalto R$ 469,20 

Cidade Nova R$  423,30 

Fonte: PMSB, 2014 

 

A Zona Leste apresenta o bairro com maior rendimento da cidade, todavia, 

tem a maior desigualdade entre os bairros da mesma Região administrativa: alguns 

domicílios ganham cerca de 7,7 vezes mais. Na zona sul, a superioridade do bairro 

de maior renda com o de menor é de 2,3 x. Já, na Zona oeste é 2,2x enquanto na 

Zona Norte é 2.7 x. Nesta perspectiva, compara-se o bairro de maior rendimento em 

toda a cidade, Petrópolis (R$ 3437,40) com o do menor que é o bairro Salinas com 

apenas R$ 234, 60 por domicílio. A diferença de renda entre este bairro da RA Norte 

com aquele da RA Leste passa para dois dígitos: os moradores de Petrópolis 

ganham cerca de 14,7 vezes a mais que os de Salina.  

Esse fosso da desigualdade como expressa os dados revela que a natureza 

exploradora da sociedade capitalista, haja vista que apenas 10% da população 

mundial concentra toda a riqueza socialmente produzida. Essa lógica se reproduz, 

quando analisarmos a renda por bairros ao constatarmos que as comunidades com 

menores rendas apresentam piores condições de vida e vivem em localidade sem 

infraestruturas e com dificuldades a acesso de serviços públicos (NOGUEIRA, 

2007).  

Nesse tipo de análise se faz necessário a utilização a categoria política  da 

pobreza como um fenômeno de natureza multidimensional e complexo que não se 

restringe a uma mera insuficiência de renda. Embora, a renda seja essencial para 

identificar a pobreza (YASBEK, 2012). 

Assim, nesta pesquisa apresentamos a renda da população buscando  

relacionar com as condições socioambientais precárias. Destacamos como  

exemplo, o saneamento ambiental inadequado como os responsáveis pelo cenário 

de crise sanitária do final de 2015 e inicio de 2016 expresso no grande aumento dos 

casos de microcefalia e comprovada vinculação com a epidemia do zika vírus. A 

associação Brasileira de Saúde Coletiva – Abrasco afirma que localização espacial 
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das mães dos bebês com microcefalia é majoritária na população mais pobre visto 

que suas moradias são em localidade com provimento de água intermitente onde 

provoca os criadouros do aedes aegypti  (ABRASCO, 2016). Assim, buscamos 

considerar tais variáveis ao investigarmos a arbovirose do dengue em Natal.  

Destaque-se o fato concreto de que nos espaços urbanos mais pobres da 

cidade apresentam como criadouros hegemônicos ―vasilhames destinados ao 

armazenamento de água para consumo [...] e recipientes que são descartados, mas 

permanecem expostos ao ar livre [...] por não se dispor de coleta de lixo adequada.‖ 

(TEIXEIRA; BARRETO; GUERRA, 1999, p.9). Por outro lado, estudos apontam que 

nas áreas mais nobres das cidades, os depósitos como criadouros dos mosquitos 

são vasos de plantas ou tanques com água tratada sem tampas.   

Essas investigações apontam que as dinâmicas urbanas propiciam lugares 

suscetíveis de oviposição das fêmeas do aedes aegypti através de condições 

sanitárias insuficientes. Sendo assim, mapear as áreas com abastecimentos de 

água precários no município de Natal é importante para o debate e o enfrentamento 

do dengue na perspectiva da produção social da saúde.     

 E consequentemente, como caminho analítico para visualizar a barbárie 

socioambiental, é preciso analisar as condições ambientais do Município a partir de 

sua relação com seus recursos naturais tais como praias, mangues, dunas, rios, 

lagoas entre outros. Por isso, se faz necessário, conhecer e discutir as zonas de 

proteção ambiental. 

A cidade de Natal tem 10 zonas de proteção ambiental (ZPAs). O 

zoneamento ambiental caracteriza-se por delimitações de áreas estratégicas da 

cidade no que tange ocupação e uso do solo pelas restrições do meio físico. O 

objetivo é preservação dos recursos naturais, melhoria e recuperação da qualidade 

ambiental (PMSB, 2014).  

Segundo estudo produzido pela Prefeitura Municipal do Natal (PMN, 2010), 

tais ZPAs, apresentam a seguinte localização e características socioambientais: 

 

► A ZPA- 01 localiza-se nos bairros de Pitimbu, Candelária e Cidade Nova e 

inserida no complexo do parque das Dunas e na existência da recarga do aqüífero 

subterrâneo. Por ocupações irregulares sobre vertentes dunares, a vulnerabilidade 

socioambiental apresenta-se por risco de deslizamentos de terra e alagamento visto 

a impermeabilidade do solo e da topografia rebaixada;  
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► A ZPA- 02 contempla a área do parque das dunas. As ocupações irregulares 

estão na comunidade Alto da Colina e Sopapo. No bairro de Mãe Luiza, tem 

problemáticas ambientais como desmatamento e destinação irregular dos resíduos 

sólidos;  

 

► A ZPA- 03 limita-se entre o Rio Pitimbu e Conjunto Habitacional Satélite.  O 

problema em destaque da área é a erosão devido o desmatamento da mata ciliar 

das bases dunares; 

 

► A ZPA- 04 encontra-se limitações entre os bairros Guarapes e Planalto. É uma 

zona com perigos apontados pela ocupação habitacional a margens dos rios Potengi 

e Jundiaí;  

 

► A ZPA 05 insere-se no bairro de Ponta Negra. A área caracteriza-se por espécies 

da mata atlântica, lagoas interdunares, dunas e em um sistema de água 

subterrânea. Ademais, a região apresenta grande especulação imobiliária e por tal 

pressão por ocupação.  

 

► A ZPA-06 busca a preservação do Morro do Careca ao extremo sul do Natal 

localizada em Capim Macio e Ponta Negra e em Parnamirim;  

 

► A Zona de Proteção Ambiental 7  abrange o Forte dos Reis Magos e seu entorno. 

Caracteriza-se por estuário, vegetação de mangue, zona de praia entre outras; 

 

► A ZPA 8 refere-se ao estuário Potengi/ Jundiaí e os mangues nos bairros de 

Salina, Potengi, Redinha , Quintas, Nordeste, Bom Pastor , Felipe Camarão e 

Guarapes. A problemática em destaque seria a ETE do bairro Salinas a qual lança o 

esgoto ―in natura‖ no rio Potengi.  

 

► A ZPA 9 abrange parte dos bairros de Lagoa Azul, Pajuçara e Redinha no que 

tange o ecossistema de lagoas e dunas ao longo do Rio Doce.  

 

► E a ZPA 10 limita-se a Mãe Luiza e seu entorno. 
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Natal, vista a partir de suas condições ambientais naturais como zonas de 

praias, dunas, rios, mata atlântica, mangues entre outras em relação com ocupação 

humana marcada por interesses antagônicos com a hegemonia mercantil que 

determina degradação ambiental, requer uma clara politica de saneamento 

ambiental.  Nos próximos parágrafos, buscamos problematizar a questão do 

saneamento ambiental como expressão da questão socioambiental a qual está 

diretamente correlacionada a questão saúde.      

O saneamento ambiental engloba ações integradas de controle dos 

determinantes ambientais para prevenção de doenças e preservação do meio 

ambiente e está intimamente relacionada à saúde coletiva e à infraestrutura das 

cidades. O controle envolve o tripé do saneamento básico: abastecimento de água, 

coleta e tratamento dos efluentes e coleta, disposição e tratamento dos resíduos 

sólidos, ademais se associa também atividades de educação ambiental. E serão 

essas 4 dimensões que se destacam em nossa análise para a apreensão do 

dengue. Todavia, o saneamento ambiental também integra drenagem de águas 

pluviais, o controle de roedores e artrópodes entre outros (ARAÚJO; LOPES; 

TAVARES, 2005).     

Em relação ao saneamento ambiental no município de Natal, conforme  

dados do Plano municipal de saneamento básico de 2014 e do Anuário de 

Natal/2014, as quatro regiões administrativas da cidade do Natal apresentam 

coberturas de serviços de saneamento no seu tripé (esgotamento sanitário, coleta 

de resíduos sólidos e abastecimento de água). Tais documentos demonstram a 

ínfima infra-estrutura de esgotamento sanitário do referido município. E, que os 

índices de cobertura de abastecimento de água pela cidade, apesar dos altos, este 

fato não representa que há um fornecimento de água de forma regular, em outros 

termos não significa que há água nas torneiras todos os momentos. Além do fato de 

não explicitar e considerar os problemas relacionados à qualidade dos serviços 

prestados. Observa-se as disparidades entre rede de esgoto, abastecimento de 

água e coleta de resíduos sólidos na tabela 5: 
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Tabela 5: Saneamento básico nas regiões administrativa do Natal-RN referente ao Censo 2010. 

Região Rede geral de 
esgoto 

Abastecimento de 
água 

Coleta de 
resíduos sólidos 

Norte 13,56% 98,11% 97,83% 

Sul 19,74% 97,89% 99,89% 

Leste 89,23% 98,35% 99,75% 

Oeste 48,20% 98,55% 97.97% 

Fonte: PMSB, 2014 

 

 

Em relação a coleta de resíduos sólidos, observa-se apesar de altíssimos 

números de coleta, a realidade é ainda de acúmulos de resíduos sólidos em lugares 

irregulares conforme retratam os registros publicado em xxxx pelo Jornal A Tribuna 

do Norte ilustrados nas seguintes fotografias: 

 

FIGURA 3: Acúmulo de lixo a céu aberto na rua das pimenteiras, bairro Potengi no 
Natal-RN em registro da matéria da Tribuna do Norte do dia 21/02/2016 

 
Fonte: NASCIMENTO(2016) 

 

 

FIGURA 4: Terreno Baldio no bairro Bom- Pastor no Natal-RN em registro da matéria da 
Tribuna do Norte do dia 05/04/2016 

 
Fonte: NASCIMENTO(2016) 
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Observe-se que a região Norte da cidade apresenta o menor índice de rede 

geral de esgoto seguida pela zona sul, ambas com menos de 20% da região coberta 

por este serviço. Esse dado é preocupante visto tanto pelos impactos ambientais 

negativos como para a saúde pública. Considere-se que este aspecto sanitário 

associa-se diretamente ao processo saúde-doença com o uso e contato direto ou 

indireto de águas contaminadas pelos efluentes. Inclusive, destaque-se que há 

outras doenças relacionadas à água como as infecções causadas por mosquitos. 

Veja a tabela:  

 

Tabela 6: Doenças promovidas pela precariedade de esgotamento sanitário e abastecimento de água 

CATEGORIA DOENÇAS 

Doenças de transmissão feco-oral Diarréia; Febres entéricas; Hepatite A. 

Doenças transmitidas por inseto vetor Dengue; Febre amarela; 

Leishmanioses; Leishmaniose 

visceral; Filariose linfática; Malária; 

Doenças de Chagas; Leishmaniose 

tegumentar; 

Doenças transmitidas pelo contato 

com a água 

Esquistossomose; Leptospirose. 

Doenças relacionadas com a higiene Doenças dos olhos; Tracoma; 

Conjuntivites; Doenças de pele; 

Micoses superficiais. 

Geo-helmintos e teníases Helmintíases; Teníases. 

Fonte: FUNASA, 2014 

  
Na relação natureza- indivíduo, a falta de acesso à infraestrutura básica 

reveladora de um sistema insustentável conforma um quadro geral com 

repercussões diretas na organização do meio ambiente, conforme explicitados nos 

estudos produzidos pela FUNASA (2014), o lançamento de efluentes em rios, 

lagoas, mares pode promover diversos impactos ambientais negativos: a morte de 

peixes pela ausência de O2; contaminação da água por micro-organismos 

patogênicos; diminuição da diversidade ecológica; eutrofização em corpos d´água; 

efeito tóxico da amônia aos peixes; Poluição das águas superficiais e subterrâneas 

entre outros. 
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Em relação a coleta de lixo, conforme expõe a tabela 7, destacam-se as 

principais doenças associadas a vetores transmissores que tem relação direta com o 

acúmulo de lixo que se adensa concomitante a um cenário de precariedade de 

esgotamento sanitário e de abastecimento de água. 

 

Tabela 7: Vetores transmissores de doenças relacionadas aos resíduos sólidos. 

Vetores Doenças 

Ratos Leptospirose e peste bubônica 

Mosquitos Leishmaniose, febre amarela, dengue, malária 

Baratas Febre tifóide, cólera e giardíase  

Moscas Febre tifóide, Cólera, Amebíase, Disenteria (diarréia), 

Giardíase, Ascaridíase; 

Fonte: FUNASA, 2013. 

 

Os dados expostos possibilitam afirmar que o dengue também é um dos 

retratos que compõe esse quadro de doenças associados à precariedade de 

saneamento básico. Ademais, corroboramos que as ações de saneamento básico 

são iniciativas integrantes para a materialização de direitos sociais como ―moradia 

adequada‖ e ―saúde‖.   

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2010) aponta como 

insuficiente a intersetoriedade entre as políticas de saúde pública e o saneamento 

básico, ou seja, não há uma interlocução ou articulação entre estas políticas. 

Argumenta-se a partir da grande ausência da saúde na Lei Nacional de Saneamento 

Básico (LNSB) – Lei Federal no 11.445/2007, embora haja clara consideração dos 

indicadores epidemiológicos na elaboração dos planos de saneamento. Apesar 

dessa não articulação direta na execução dos serviços públicos, advogamos que o 

saneamento ambiental é um dos determinantes dos níveis de morbidade de uma 

população (IPEA, 2010).    

 Na cidade do Natal, a responsabilidade de abastecimento de água potável e 

do esgotamento sanitário é responsabilidade da Companhia de Águas e Esgotos do 

Rio Grande do Norte- CAERN através de um contrato de concessão com a 

prefeitura do Natal. A CAERN é uma sociedade de economia mista de âmbito 

estadual, gerenciada pelo governo do Estado. 
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Esclarecemos que a carta magna de 1988 define o Estado como 

responsável pela prestação de serviços de saneamento básico. A União apresenta 

como competência definir diretrizes gerais. Aliás, define como competência dos 

entes federativas em cada esfera de governo a promoção de construções de 

melhoria de condições de saneamento. E no que tange ao município, afirma o dever 

público de organizar e prestar direta ou indiretamente, sob concessão ou permissão, 

serviços de interesses locais. Já, as legislações infraconstitucionais regulamentam a 

concessão (FUNASA, 2014a, IPEA. 2010). 

Alertamos que a regulação e a instituição de serviços públicos 

historicamente privilegiam o interesse econômico.  O prestador do serviço público 

busca hegemonicamente preservar seus investimentos e expandir sua remuneração 

ao invés de tomar medidas para satisfação de necessidades coletivas apesar dos 

limites regulamentares do contrato.  Assim, a contraposição de interesses públicos e 

privados atravessa a prestação de serviços públicos por concessão para empresa 

de economia mista (FUNASA, 2014a).  

Quanto a responsabilidade pelos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de 

Resíduos Sólidos na cidade do Natal- RN é da Companhia de Serviços Urbanos de 

Natal (URBANA), a qual também é uma sociedade de economia mista a qual, 

compete organizar o sistema de limpeza das vias públicas, realizar a coleta regular 

de resíduos sólidos domiciliares e especiais, ademais apresenta como atribuição 

controlar e planejar a destinação final dos resíduos sólidos (URBANA, 2016). 

Como já explicado as ações de saneamento ambiental também englobam 

medidas educativas. Na realidade de Natal, tais medidas são realizadas por diversos 

órgãos e instituições que realizam programas, projetos e ação de educação 

ambiental, dentre os quais, a CAERN, SEMURB, ARSBAN, URBANA e SMS/Natal.  

Ressalte-se que as ações promovidas pela SMS- Secretária Municipal de 

Saúde do município do Natal, cuja responsabilidade vincula-se a sua atribuição geral 

de promover campanhas educacionais para melhoria de qualidade de vida da 

população, observa-se que na pratica as ações são residuais e focalizadas, haja 

vista que os principais protagonistas dessas ações no âmbito da saúde, são os 

profissionais agentes de saúde, segundo o documento PMSB, quando deveria ser 

ação transversal pertinente a todos os programas, projetos, politicas e competência 

de todos membros da equipe de saúde.  
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Para além do saneamento ambiental como expressão da questão 

socioambiental, revelamos o cenário de barbárie ao analisar o retrato do perfil 

epidemiológico contido no Plano Plurianual de Saúde do ano de 2012-2015 do Rio 

Grande do Norte, não sendo uma exclusividade do RN, constamos que as doenças 

que levam a óbito, tais como: neoplasias/tumores (21,45%), doenças endócrinas 

nutricionais e metabólicas (12,12%) e às doenças do aparelho respiratório (10,80%) 

têm forte relação com a exacerbação da questão socioambiental.  

Ressalte-se que o câncer é considerado o mal do século não por acaso, os 

seus índices vem crescendo em progressão geométrica. O próprio documento relata 

que as mudanças ambientais e a urbanização insustentável são justificativas para 

tais dados alarmantes. Ressaltamos que a epidemia de câncer não pode ser 

analisada sem considerar que a comida que chega à mesa da classe trabalhadora é 

envenenada seja por agrotóxico17 ou por ser transgênico. Ademais, por a realidade 

ser uma interconexão do diverso, o estilo de vida também interfere em tal fenômeno.  

Esclarecemos que as condições materiais da população é a determinação 

da consciência.  Essa afirmação é preliminar para refutar a culpabilização dos 

indivíduos por sua situação saúde-doença.  Haja vista que ao elencarmos as 

―causas‖ de doenças endócrinas nutricionais e metabólicas, como a diabetes, temos: 

a falta de exercício físico, a alimentação ―adequada‖; o tabagismo e o consumo de 

álcool. E assim, podemos facilmente cair em uma discussão que essas ações de 

risco são de escolhas individuais.  

Já o aumento de doenças do aparelho respiratório e a questão 

socioambiental relaciona-se claramente ao processo de industrialização e 

urbanização descompensada a qual aumenta a poluição atmosférica. Vale salientar 

que a suscitação dessas três doenças com um grande impacto por sua letalidade 

atreladas as problemáticas ambientais não são inéditas visto que o próprio plano já 

registra, de forma superficial e acrítica, essas discussões.  

Todavia, buscarmos redimensionar o discurso e a interpretação desses 

dados científicos ratificando a importância de ações de natureza de intersetorial com 

vistas à promoção da saúde, que extrapolam  e questionam o  modelo  biomédico, 

                                                           
17

 os agrotóxicos, para além de impactos ambientais, promovem sérias conseqüências para a saúde 
humana: ―[...]formação de cataratas, mutagenicidade, reações alérgicas, distúrbios neurológicos, 
respiratórios, cardíacos e pulmonares, distúrbios nos sistemas imunológico e endócrino, ou seja, na 
produção de hormônios, e desenvolvimento de câncer[...] ― (FOLGADO, 2011, p.11). 
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técnico e a mera disseminação de informações sem condições objetivas de 

concretizá-las, que representam tentativas de adestramentos comportamentais.  

 Analisar o dengue como expressão desse debate, considerando que o 

Plano Plurianual de Saúde a aponta como uma das responsáveis pela elevação do 

número de mortes no estado, cuja epidemia se exacerba entre  2006-2010, 

perdurando até a atualidade.  Note-se que ano de 2011, segundo dados do Sistema 

de Informação de Agravos Notificáveis – SINAN, o dengue estava entre a maior 

causadora de óbito no estado no que tange a doenças com notificação obrigatória. O 

documento destaca o dengue, porque no ano de 2011, 4,69% dos casos de dengue 

resultaram em óbitos. Para ser ter um parâmetro como a situação é grave, 

considere-se que a recomendação da OMS é de até 1%. Sendo que o município 

com maior número de casos foi cidade do Natal, cuja determinação será discutida no 

próximo capítulo.  
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3.  O DENGUE COMO QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL NO MUNICÍPIO DO NATAL 

  

Na contemporaneidade, o dengue é a doença viral transmitida por mosquito, 

mais significativa no Mundo, por atingir vários países e continentes inteiros.  Tem 

atingido o status de fardo nos serviços de saúde, que passa a conviver impotente 

com sua alarmante tendência nas últimas 50 décadas, teve-se um aumento de 30 

vezes de sua incidência global. Estima-se que ocorra de 50 a 100 milhões de 

infecções de dengue em um período anual. A ponto de  que a propagação pelo 

mundo atinja cerca da metade da população mundial diversificando os locais em que 

há relatos desta patologia (OMS, 2012).  

Ademais, as situações epidêmicas de apresentação desta infecção 

reemergente impõem anualmente óbitos, ocorrências mais graves, sofrimento, 

elevados gastos hospitalares (ARAÚJO, 2016) e aumento do uso de venenos como 

forma de controle18.  

De acordo com Gubler (1998), durante o período de 1780 à 1940, o dengue 

tornou-se uma endemia em muitos centros urbanos tropicais. E foi no cenário de 

destruição imposto pela Segunda Guerra Mundial que arboviroses disseminaram-se 

para outros continentes como a parte sudeste da Ásia e do Pacifico. A partir deste 

cenário, o avanço do dengue com a circulação de múltiplos sorotipos alastrou-se 

também pelas Américas, havendo, assim, o seu ressurgimento em panorama global. 

O dengue apresenta variedades em sua manifestação clínica. Esta patologia 

pode ser apenas uma síndrome viral simples, conhecida como dengue clássica, ou 

até mesmo um quadro grave e fatal representado pela dengue hemorrágica e às 

vezes, a síndrome de choque da dengue (BRAGA; VALLE, 2007; SILVA et. al, 

2003). Explicamos que o dengue clássica ou a Febre Dengue (FD) caracteriza-se 

por uma febre aguda com cefaléia e dores articulares e musculares. Já, a Febre 

                                                           
18

 Nesta direção, em fala pública no VII Seminário de Extensão Universitária PROEX/UFRN em 03 de 
junho de 2016, uma das representantes da SESAP-RN externou sua preocupação com o perfil 
epidemiológico do RN, principalmente, no  que tange as arboviroses emergentes e as conseqüências 
das respostas contemporâneas. Sua ponderação é por em surtos epidêmicos ocorrer o aumento da 
demanda de veneno em todo o estado e não se sabe até que ponto isso afeta o meio ambiente e até 
mesmo as dinâmicas das doenças, apesar do acompanhamento das orientações do Ministério da 
Saúde. 
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Dengue Hemorrágica (FDH), casos mais graves, manifesta-se por uma febre aguda, 

diátese hemorrágica19 e uma tendência a síndrome de choque (MARZOCHI, 1991)20. 

De acordo com Pontes; Ruffino; Netto (1994), o ciclo de transmissão do 

dengue precisa de 4 atores, sendo:  

 

1) o individuo doente;  

2) um dos quatro sorotipos da dengue;  

3) o mosquito do gênero aedes21 da dengue;  

4) o individuo suscetível.  

 

Como características biológicas do mosquito destacam-se as temperaturas 

elevadas e precipitações pluviométricas abundantes e hábitos domésticos e 

peridomésticos, esse último, no caso, dos aedes aegypti (PONTES; RUFFINO 

NETTO, 1994). 

As fêmeas adultas do aedes aegypti infectadas pelo vírus transmitem esta 

enfermidade por se alimentar do sangue humano para a maturação dos seus ovos. 

Na sua fase larvária, os criadouros são objetos ou qualquer local que retenham água 

(CHIARAVALLOTI-NETO, 1997). O mosquito vive por cerca de 30 a 35 dias e suas 

fêmeas põem média de 400 ovos os quais sobrevivem por 450 dias. O ciclo 

biológico das larvas até a fase adulta é de 5 a 10 dias. Segundo Araujo (2016, p.34):  

 
 
Essas características conferem elevada resistência ao Aedes aegypti em 
seu ciclo de vida – nas fases ovo, larva e pupa – até que chegue à fase 
adulta, o que se traduz em grandes chances de procriação do vetor - 
principalmente devido ao longo período que seus ovos podem resistir, o que 
lhe dá chances de ―esperar‖ por períodos chuvosos - e, consequentemente, 
implica em dificuldade em exterminá-lo. 

 

                                                           
19

 ―[...] é uma tendência à hemorragia. Essa diátese é devida, em parte, à diminuição do tempo de 
coagulação do sangue e, em parte, a lesões vasculares. A hemorragia pode ocorrer na pele, nas 
mucosas, nas articulações, espontaneamente ou sob o efeito de causa externa.‖ (CAMPOS, 2003. 
p.1). 
20

 Todavia, destacamos que no início do ano de 2014, o Ministério da Saúde seguiu as 
recomendações da OMS a qual definiu uma nova classificação do dengue nas seguintes classes: 
dengue sem sinais de alarme (somente dengue), dengue com sinais de alarme e dengue grave. Aliás, 
é essa classificação que conta no formulário online do Sistema Agravos e Notificações (Sinan) 
(ARAÚJO, 2016). 
21

 As principais espécies envolvidas são o Aedes aegypti, os Aedes albopictus e as espécies do 
complexo Aedes scutellaris. Destacamos que ―No Brasil, o Aedes aegypti é o único vetor da dengue, 
estando amplamente presente em 4.318 municípios. O Aedes albopictus, importante vetor da dengue 
na Ásia, está presente em 2.126 municípios, no entanto, não existem evidências de seu envolvimento 
na transmissão da doença no País.‖ (BRASIL, 2015, p.8) 
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Ademais de características entomológicas, o mosquito é adaptado ao 

ambiente urbano e principalmente, por seus criadouros serem em locais com 

acumulo de água que tomamos o dengue como um fenômeno que precisa ser visto 

no campo interventivo da saúde ambiental. Sobretudo por na contemporaneidade, o 

dengue ser uma doença hegemonicamente tratada de forma deslocada de sua 

determinação social e ambiental. De forma majoritária, as pesquisa sobre o dengue 

concentram-se na investigação biológica e comportamental do vetor e na eficácia de 

estratégias adotadas nesse enfoque para o ―controle‖ do inseto. Consideramos que 

estudos combinados de dimensões ecológicos, biológicos e social são poucos 

(ARUNACHALAM et al, 2010). 

Assim, apreender o dengue enquanto uma das expressões da questão 

socioambiental, ou seja, como um fenômeno imbricado a sociabilidade 

contemporânea em estágio de crise do capital por duas vias centrais:  

 

1) a falta de condições socioambientais sustentáveis como saneamento e 

infraestrutura urbana; 

2) as expressões globais da crise socioambiental.  

 

A primeira sustenta-se pela premissa que a falta de condições 

socioambientais sustentáveis agrava e promove índices desta doença. Esta 

afirmação pode ser feita a partir do próprio acúmulo de debates sobre o seu 

(re)surgimento22. Tauil (2001) assinala que a precariedade das condições 

socioambientais potencializa e facilita a disseminação do vetor. S. Tana et al (2014) 

aponta que o movimento da realidade como as mudanças ambientais e as 

transformações na população estão intrínsecas com a disseminação do vetor e do 

vírus. Essas contribuições, às vezes não apreendidas, são fundamentais e impõem-

se como desafios para o enfrentamento desta doença.  

Ressalte-se que o processo de urbanização insustentável, orquestrado pela 

implacável selvageria do desenvolvimento capitalista na atualidade, é central para 

apreensão do ressurgimento do dengue como uma séria problemática da saúde com 

                                                           
22

 Acentuamos que nas décadas de 1950 e 1960, devida as medidas de combate ao mosquito para o 
enfrentamento a febre amarela, o mesmo foi considerado erradicado no Brasil (MENDONÇA et al., 
2009). 
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perspectiva agravante visto as mudanças climáticas. Nesta direção, alcança-se a 

segunda via que consolida o dengue com expressão da barbárie socioambiental. 

O processo de aquecimento global evidente pela elevação da temperatura e 

da umidade combinado com o desmatamento favorece a incidência da doença pela 

proliferação dos aedes aegypti em áreas urbanas. Em nível mundial, os cientistas da 

ONU divulgam que pelo aquecimento do planeta o mosquito poderá se espalhar por 

regiões antes ―protegidas‖ por condições desfavoráveis – baixas temperaturas- para 

a proliferação do vetor. Tais regiões seriam grandes porções da Europa e regiões 

montanhosas da América do Sul (G1, 2014).  

Além disso, segundo Canziani (2007), o aquecimento global acelera o 

desenvolvimento do vírus dentro do vetor e amplia a zona de influencia do vírus por 

potencializar a capacidade do vetor a adaptação em temperaturas mais frias (IPS, 

2007). 

Procederemos com reflexões sobre os dados do dengue no Brasil e na 

realidade da cidade do Natal, compreendendo o dengue como fenômeno 

contemporâneo, cujo ressurgimento no Brasil23 envolve diretamente os intensos 

fluxos migratórios para as periferias urbanas com a falta de serviços públicos para 

atender a demanda como a falta de abastecimento de água e a coleta de lixo 

(GUBLER, 1997 apud in SILVA et al, 2003):  

 
 

A intensificação da urbanização decorreu principalmente do avanço da 
industrialização, que atraiu grandes fluxos de mão-de-obra do campo, 
associada ao crescimento vegetativo da população urbana; no último meio 
século (XX) a urbanização brasileira caracterizou-se predominantemente 
por uma dinâmica desordenada e sem infra-estrutura adequada, com 
grandes contingentes populacionais em condições de pobreza e 
miserabilidade (MENDONÇA et. al, 2009, 259). 
 
 

Apesar de Tauil (2001) analisar as razões da reemergência da dengue no 

Brasil e até mesmo em um panorama mundial como complexas e não totalmente 

esclarecidas pela dengue ser um fenômeno multifacetado, este pesquisador reforça 

o processo de industrialização e urbanização acelerado nos anos 1960 como chão 

analítico para discussão da dengue.  

                                                           
23

 Acentuamos que nas décadas de 1950 e 1960, devida as medidas de combate ao mosquito para o 
enfrentamento a febre amarela, o mesmo foi considerado erradicado no Brasil (MENDONÇA et al., 
2009). 
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Como se averigua, o desenvolvimento desordenado das cidades promove o 

crescimento de facilitadores, entre eles, a carência do saneamento ambiental, por 

exemplo. Este último está atrelado ao armazenamento de água de forma precária os 

quais perpetuam o dengue por serem criadouros potenciais do mosquito. 

Enfim, o cenário de urbanização descrito acima é favorável a disseminação 

tanto que na década de 1970 ocorre a reemergência do dengue no Brasil. Nesta 

perspectiva, esclarecemos que epidemias de dengue no país ocorrem desde o 

século XIX, incluindo decreto da erradicação do mosquito aedes aegypti.  Todavia, 

no ano de 1976 ocorre o ressurgimento e permanência do mosquito o qual se 

expande em progressiva dispersão em todo o país a contar de então; Com casos de 

surtos isolados em Roraima, no ano de 1981, e no Rio de Janeiro e em estados do 

Nordeste, no ano de 1986, e daí por diante alastrou-se por todo país. Nesse quadro, 

o dengue torna-se uma endemia com manifestações de epidemias com introdução 

de novos sorotipos24. Explicitamos que no período de 1981- 1998 houve mais de um 

milhão e meio de notificações de casos de dengue (MENDONÇA et. al, 2009). 

Na cena mais atual constata-se que apesar dos esforços para o controle 

deste flagelo, os dados não são animadores. Apenas nos primeiros meses de 2015 

(janeiro à maio) foram cerca de 845,9 mil e 290 mortes em todo o território 

brasileiro (PORTAL DA SAÚDE, 2015). No Estado do Rio Grande do Norte, nesse 

mesmo período, os números indicam 19.153 casos suspeitos de dengue com 

2.480 confirmados (PREFEITURA DO NATAL, 2015). 

 

3.1. Abastecimento intermitente de água e o fenômeno do dengue em Natal-RN 

 

Esclarecemos, como já exposto, que a proliferação do aedes aegypti está 

correlacionada com o acúmulo de água em depósitos que pode ser diversos. Em 

Natal-RN, foi constatado que os depósitos predominantes com infestação do Aedes 

aegypti são depósitos fixados em nível do solo para armazenamento de água para 

consumo humano. Vejamos a seguinte tabela: 

                                                           
24

 Em relação o seu âmbito epidemiológico, no Brasil, há a circulação de 4 sorotipos do vírus que, 
ressalvamos, não apresentam diferenças em relação a severidade do quadro clínico.  Destacamos  
também que a sazonalidade das infecções promovidas pelas condições de temperatura e umidade da 
estação as quais são determinantes para o aumento da população do mosquito (BRAGA; VALLE, 
2007; MENDONÇA et al, 2009; SILVA et. al, 2003). 
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Tabela 8: Depósitos predominantes com infestação do Aedes aegypti no município do Natal-RN de 
2008 a 2014 

Ano Levantamento Rápido do Índice 

de Infestação por Aedes aegypti 

(LIRAa) no município de Natal 

Percentagem de A2( depósitos nível do 

solo para armazenamento de água para 

consumo humano)  como Depósitos 

predominantes com infestação do 

Aedes aegypti 

2008 1º LIRAa 51.8% A2 

2009 1º LIRAa 52,7%A2 

2010 1º LIRAa 62,5 % A2 

2011 1º LIRAa 57,3%  A2 

2011 2º LIRAa 48,6%  A2 

2011. 3º LIRAa 55,4 %  A2 

2011 4º LIRAa 55,4 %  A2 

2012 2º LIRAa 44%  A2 

2012 3º LIRAa 51.7%  A2 

2013. 1º LIRAa 52,5%  A2 

2013 2º LIRAa 43, 9%  A2 

2014 1º LIRAa 57,5%  A2 

2014 2º LIRAa 45,4%  A2 

2014 3º LIRAa 60,8%  A2 

Fonte: Boletim epidemiológico da dengue, 2011-2014 

 

 

Note-se que em um período de 7 anos (2008-2014), os números expostos 

corroboram com a premissa da relação, predominante- visto a média ser mais de 

50%- do abastecimento de água com o dengue,sendo esses dados a primeira 

grande evidencia que sustenta essa relação. Assim, inferimos que neste município, 

a intermitência do fornecimento de água está intimamente correlacionada com o 

fenômeno da dengue. Visto que a população guarda água para consumir no dia-a-

dia.  

A fim de promover validação cientifica a essa premissa, buscamos por uma 

pesquisa documental pelos noticiários de jornal expresso e televisivel do Rio Grande 

do Norte do ano de 2014-2015 os bairros de Natal os quais apresentaram relatos de 

um abastecimento intermitente de água.  Os dados conseguidos foram 

sistematizados na tabela: 
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Tabelo 9: Bairros da cidade do Natal com fornecimento intermitente de água 

Bairros Fornecimento intermitente de água 

Guarapes ―Esse é um problema que vem sendo muito comum 

em nossa comunidade... passa um período com 

água e em um período muito curto o problema volta 

a se repetir‖ (Morador do bairro em entrevista ao 

jornal RN TV em 18 de abril de 2015) 

Bom pastor Moradora do conjunto Monte Líbano, no Bom Pastor, 

relata que há mais de 20 anos o bairro enfrenta a 

falta intermitente de água. (Em reportagem ao Jornal 

Hoje do dia 21 de março de 2014). 

Bairro Nordeste Na Travessa Jandira, um morador de dois anos do 

bairro afirma: ―Geralmente falta um dia e no outro 

vem. Às vezes chega a faltar até dois dias‖ 

(Reportagem ao Jornal Hoje do dia 21 de março de 

2014). 

Felipe Camarão Na comunidade Sitio Novo a qual fica margens do 

Rio Potengi não tem acesso à água encanada 

(Reportagem ao jornal RN TV do dia 09 de junho de 

2015). 

Pajuçara ―Péssimo, péssimo. Porque é assim: no dia que é 

para ter água, tem, mas vem fraca. Ontem, inclusive, 

teve água. Mas tava fraca na minha torneira e não 

subiu para minha caixa[...]. Um dia e outro  não, não 

tem água. Como é que vou usar se não tem? E 

quando tem, não tem na minha caixa‖ (Moradora do 

Loteamento Novo Horizonte em entrevista ao jornal 

RN TV em 30 de novembro de 2015) 

Fonte:  Elaboração própria (PAIVA, 2016). 

 
 
E na procura de dados de bairros com reclamações recorrentes de um 

serviço intermitente de água, houve articulação com a ARSBAN. Ressalte-se que no 

dia 16 de novembro de 2015, uma das técnicas da instituição ARSBAN ao ser 

questionada sobre os bairros com abastecimento intermitente de água no município 

do Natal chamou o responsável da ouvidoria da ARSBAN. Este esclareceu que não 

são todos os cidadãos que utilizam ou mesmo conhecem esse canal de 

reclamações, todavia os lugares que recebem mais reclamações são: 
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- Rocas 

-Santo Reis 

-Mãe Luiza (uma parte do bairro- Alto da Colina de topografia mais alta) 

- Bom Pastor (Comunidade do Salgado) 

-Felipe Camarão 

 
 Ademais, para enriquecer os dados coletados mediante pesquisa 

documental, também destacamos que nos pré-testes com roteiro do grupo focal, 

obtivemos as seguintes informações sobre estes determinados bairros com a falta 

de água: 

 
 

Tabela 10: Bairros com relatos de abastecimento intermitente através de depoimentos de ACS 

Bairros Depoimento dos ACS das unidades 

Redinha ―Geralmente, é um dia sim e no outro, não. Todos já 

sabemos disso... Mas na época do verão, fica ainda mais 

irregular... vem um dia e fica dois dias sem... a situação se 

complica no veraneio quando aumenta a população na 

cidade e nas praias e requerem maior consumo de água.‖  

Pajuçara ―Os moradores reclamam muito que a água é um dia sim, 

um dia não‖  

Passo da Pátria ―Nunca teve água na Pedra do Rosário, as pessoas 

acumulam em baldes. Na casa do senhor  A[...] ele tem 

muitos baldes e todos na casa dele teve  zika‖  

Fonte: Elaboração própria (PAIVA, 2016) 

 

Para correlacionar os bairros com abastecimento intermitente de água com o 

fenômeno do dengue, inicialmente se fez necessário analisar os dados de 2014 e 

2015 sobre o dengue em Natal-RN, demonstrados através das tabelas 11 e 12, 

conforme exposto a seguir.   

: 
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Tabela 11:  Dengue no município do Natal no ano de 2014 

Boletim epidemiológico da dengue- 2014 

Período de 
2014 
 
 
Dados 
referentes as 
Semanas 
Epidemiológic
as de 01 a 49 
(01/01/2014 a 

06/12/2014) 

Distrito 
Sanitário 
(DS) com 
maior 
incidência 
de 
dengue  
 

Faixa 
etária 
mais 
afetada 

Gênero Bairros 
com 
maior 
incidên-
cia de 
casos 
de 
dengue 

Depósitos 
predominantes 
com infestação 
do Aedes 
aegypti no 3º 
LIRAa de 2014 
do município 
de Natal 

Índice de 
Infestação 
Predial 
(IIP) 

DS SUL 
(682  por 
100mil 
habitante
s) 
DS 
LESTE 
409,78 
DS 
OESTE 
301, 24 
DS 
NORTE II 
162,40 
DS 
NORTE I 
176, 54 
 

A mais 
afetada é 
a de < 1 
ano com 
inci-
dência 
de 
682,48 
por 100 
mil 
habitan-
tes. E a 
segunda 
é a faixa 
etária 20-
34 anos 
com a 
incidên-
cia de 
480,04. 

Maio-
ria 
sexo 
femini-
no 

Capim 
Macio 
Ponta 
Negra 
Neo-
polis 
 
 

A(armazenam
ento de água 
para consumo 
humano 
a2 (depósitos 
ao nível do 
solo como 
barril, tina, 
tonel, tambor, 
etc.)‖ - 60,8%  
 

Alto risco- 
Guarapes 
e Mãe 
Luiza 

Fonte: Boletim Epidemiológico da Dengue, 2015 

 
 

TABELA 12: Casos de dengue por distrito sanitário de Natal- RN em 2014 

2014 

Distrito 
Sanitário  

Casos de 
dengue 

Óbitos por 
dengue 

Casos de 
dengue grave 

Taxa de 
letalidade 

NORTE I 260 CASOS 3  6  21,43 
NORTE II 292 CASOS 0 0 

 
0 

SUL 1430 CASOS 5  3  12,50 
LESTE 493 1  1  0 
OESTE 593 0  0 0 

Fonte: Boletim epidemiológico da dengue, 2014 
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Observe-se que no ano de 2014, a maior incidência do dengue foi no Distrito 

Sanitário Sul o qual apresenta a região administrativa sul como a parte da cidade 

com maior rendimento mensal por domicilio. Essa informação poderia fortalecer o 

dengue como uma enfermidade democrática, ou seja, atinge a população de mesma 

forma sem corte de raça, gênero e classe social.  Entretanto, se considerarmos que, 

por exemplo, a falta de água pode ser resolvida de forma distinta, ainda que por 

soluções individuais, quem pode perfura poço artesanal, faz cisternas cobertas, 

compra água mineral. Quem não tem recursos financeiros para soluções individuais 

menos arriscadas, armazena água em pequenas vasilhas e/ou arranja baldes e 

depósitos como tonéis, muitas vezes enferrujados, correndo o risco não apenas de 

contrair dengue, mas também outras doenças. Além disso, uma vez infectado 

vivência de forma distinta o acesso aos serviços de saúde e às diversas formas de 

tratamento e recuperação da saúde, que envolvem desde alimentação, cuidadores à 

assistência médica propriamente dita.  

Em cenário de epidemia, a densidade e a capacidade de dispersão do vetor 

são os principais condicionantes. De tal forma, as condições precárias de vida, 

nesse caso, não se relaciona ao surgimento da doença, ou seja, os casos desta 

enfermidade ocorrem tanto em bairros com alta renda como os considerados 

pobres.  O debate do dengue como democrático se esvai quando em período de 

baixa densidade é nas regiões de condições socioambientais precárias que o aedes 

é encontrado e são endêmicos. Isto é, por variáveis como baixa renda, 

abastecimento de água intermitente e coleta de resíduos sólidos são fundamentos 

das áreas de alto risco para dengue e onde estão os casos mais graves (LENZI, 

2008).  

Portanto, as populações mais pobres estão mais expostas em razão das 

desigualdades sociais, que as levam a morar em áreas de risco e sem infraestrutura 

e não porque são elas as responsáveis pela persistência do dengue. 

Em uma pesquisa sobre o dengue na cidade de Caraguatatuba (SP), aponta 

um corte social e racial no dengue. Em relação a renda, apresenta-se o dado que o 

aumento de 1% na proporção de domicílios com renda per capita de até 3 salários 

mínimos promove a elevação de 71 vezes a incidência do dengue. Demonstrou que 

as residências próximas (raio de 300m) a borracharias e depósitos de matérias 

recicláveis apresentam o aumento de incidência do dengue em 67%, domicílios 

predominantes na periferia. Outro ponto seria que os domicílios de alta renda são, 
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geralmente, em altos prédios e por sua vez, os mais pobres instalam-se em áreas de 

encostas e em residências baixas. Dado destacado por o vôo do vetor ser até 1 m 

de altura.  Já, em relação a raça, afirma que quanto mais negros e pardos em uma 

localidade, maior é a incidência do dengue nesta cidade paulistana (JOHANSEN, 

2014). 

Nesta mesma pesquisa, Johansen (2014) concluiu que as condições de 

saneamento ambiental estão relacionadas com a taxa de incidência de dengue em 

apenas 10% da área urbana do município de Caraguatatuba.  E por este resultado 

apontou que houve uma série de aspectos ambientais e sociodemográficos 

intangíveis por sua análise. Destacamos a intermitência no serviço de provimento de 

água. Ou seja, os dados fornecidos pelo IBGE com altos índices de rede 

abastecimento de água não avalia a qualidade deste serviço, se há ou não o 

fornecimento de água de forma ininterrupto. Outro fato importante é a 

subnotificação. O pesquisador mencionou que é impossível saber quantidade de 

casos reais de dengue existentes em um município. Ademais há quadros de dengue 

que não apresentam sintomas, tem-se também que a dengue é ―é confundida com 

outras enfermidades como gripe ou viroses transitórias‖ (JOHANSEN, 2014, p. 89). 

Vejamos os dados do dengue no município do Natal no ano de 2015 nas 
tabelas 13 e 14: 

 
 

Tabela 13:  Dengue no município do Natal no ano de 2015 

Boletim epidemiológico da dengue de 2015 

Período de 2015 DS com 
maior 
incidênci
a de 
dengue – 
referente
s aos 
pacientes 
residente
s 
 

Faixa 
etária mais 
afetada 

Gênero Bairros 
com 
maior 
incidên-
cia de 
casos 
de 
dengue 

Distribuição 
espacial dos 
índices de 
densidade de 
ovos  

Dados referentes 
as Semanas 
Epidemiológicas 
de: 01 a 52 - 
Períodos de 
04/01/2015 a 
02/01/2016 

DS 
LESTE 
(1250,11 
por 
100mil 
habitante
s) 
DS Norte 

O grupo 
abaixo de 
1 ano 
apresenta 
a maior 
incidência 
com 
1592,38 

Maioria 
sexo 
femi-
nimo 

Rocas 
Cidade 
Alta 
Praia do 
Meio 
Santo 
Reis 
 

Alto- Nossa 
Senhora da 
Apresentação
, Redinha, 
Rocas, Mãe 
Luiza, 
Nordeste, 
Bom Pastor, 
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I 863,67 
DS Norte 
II 842,57 
DS  Sul  
827,46 
DS Oeste 
784,85 
 

por 100 mil 
habitantes. 
E a 
segunda é 
a faixa 
etária 20-
34 anos 
com a 
incidência 
de 
1066,90. 

 Dix Sept 
Rosado,  

Fonte: Boletim epidemiológico da dengue, 2015 

 
Note-se que em ambas tabela que o Distrito Leste e o Norte têm o maior o 

numero de casos do dengue, exatamente nas comunidades com menor 

infraestrutura sanitária. 

 
Tabela 14: Casos de dengue por distrito sanitário de Natal- RN em 2015. 

2015 

Distrito 
Sanitário  

Casos de dengue 
notificados 

Óbitos por dengue Casos de dengue 
grave 

NORTE I 1.285  1 óbito e 2 em 
investigação 

1 

NORTE II 1.571  2 em investigação 0 
 

SUL 869,43  1 em investigação 0 
LESTE 1.545 3em investigação 0 
OESTE 1.555 2 em investigação  0 

Fonte: Boletim Epidemiológico da Dengue, 2015 

Tanto nos dados de 2014 como os de 2015 percebemos que os doentes são 

em sua maioria do sexo feminino. Araújo (2016) aponta que a explicação da 

hegemonia do gênero feminino como a mais acometida pela doença dengue, nos 

relatos dos estudos, é por a mulher permanecer mais no domicilio e 

peridomicilio, locais onde aedes aegypti se abriga com maior intensidade.  

Quanto a renda, Araujo (2016) destaca o fato que essas populações de 

baixa renda estão expostas a condições precárias de moradias, de saneamento 

ambiental inadequado e de adensamento populacional, além de baixo nível de 

escolaridade que dificulta a sensibilização coletiva ao problema.  

Após informações sobre o dengue no ano de 2014 e 2015, passamos para a 

análise dos dados no que se refere à correlação das condições socioambientais 

precárias com a doença em questão.         
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Para tanto, nos debruçamos sobre considerações com vistas a buscar 

estabelecer relações entre a ocorrência do dengue e os problemas relacionados ao 

abastecimento de água. 

Observe-se que na tabela a seguir sistematizamos os dados e busca cruzar 

as informações já expostos tais como a ZPA, a renda dos bairros, os bairros com 

incidência de ovos de 2015 e os bairros com relatos de abastecimento precário de 

água: 

 
 

TABELA 15: Bairros com maiores índices de densidade de ovos de 2015 correlacionados com 
relatos de abastecimento intermitente de água. 

Bairros Renda Relatos de 

abastecime

nto 

intermitente 

de água 

Fonte ZPA 

Ouvidoria 

da 

Arsban 

ACS Noticiário  

Nossa 

Senhora 

da 

Apresenta-

ção 

R$413,10      

Redinha R$ 

428,00 

X  X  ZPA 

8 e 

9 

Mãe Luiza R$443,70 X X   ZPA 

2 

Nordeste R$ 

550,80 

X   X ZPA 

8 

Bom 

Pastor 

R$ 

382,50 

X X   ZPA 

8 

Dix Sept R$      
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Rosado 550,80 

Fonte: Elaboração Própria (PAIVA, 2016). 
 
 

Dos seis (06) bairros com altos índices de ovos do aedes aegypti do ano de 

2015, quatro (04) apresentam relatos de abastecimento intermitente de água, ou 

seja, 66.6% dos bairros, sendo a segunda evidencia do dengue como doença 

socioambiental.  Importante, esclarecer que os bairros com mais índices de 

criadouros não são os mesmos bairros com maiores notificações da doença.  

Em seguida reflitamos sobre os dados relativos aos bairros com maior 

incidência do dengue com registros de falta d´água sistematizados na tabela 16: 

 

Tabela 16: Bairros com maior incidência de dengue em 2015 com relatos de abastecimento 
de água. 

Bairros Relatos de abastecimento intermitente de água- 

ouvidoria da Arsban 

Rocas X 

Cidade Alta  

Praia do meio  

Santo Reis X 

Elaboração própria (PAIVA, 2016). 
 

 
 Apesar da subnotificação que dificulta a aproximação com o movimento do 

real, observe-se que embora sejam áreas centrais da cidade, as áreas afetadas tem 

sido ocupadas ao longo da construção da cidade sem dispor de infraestrutura 

adequada, sobretudo saneamento, revelando a clara correlação de condições 

socioambientais precárias com o processo de adoecimento é constada nos dados, 

Importante salientar que essa relação saneamento e dengue precisar ser 

aprofundada visto que o vetor desta doença é responsável pela transmissão de 

outras doenças e assim, agravando o nível e grau dos agravos, como se tem 

revelado na crise sanitária estampada com a epidemia zika 
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3.2. (Des)considerações da questão socioambiental no controle do dengue 

 
 

  Ao averiguar a existência das condições socioambientais nas ações de 

controle do dengue, notamos que o Plano de Contingência Nacional para Epidemias 

de Dengue de 2015 apresenta como aspectos introdutórios a situação de dengue no 

cenário nacional: os ―fatores ambientais‖. Estes seriam as lacunas de infraestrutura 

nos centros urbanos como a dificuldade de garantia de um abastecimento contínuo 

de água e destino e coleta aos resíduos sólidos. Ademais, colocam no cerne do 

debate o crescimento de indústrias de matérias nãobiodegradáveis e o clima 

favorável. E apontam que estas ―macrodeterminações‖ impedem a proposição de 

ações que possam erradicar o transmissor.  

Todavia, a terceira diretriz da Sala Nacional de coordenação e controle para 

o enfrentamento à dengue, ao vírus chikungunya e ao vírus zika de maio de 2016, 

aborda sobre o saneamento básico no que tangue o abastecimento e 

armazenamento de água e à eliminação de resíduos sólidos como potenciais 

criadouros do mosquito.  O objetivo é a construção de ações que apresentem como 

finalidade a garantia de fornecimento ininterrupto e armazenamento adequado de 

água e a destinação regular dos resíduos sólidos. Essas buscam como um dos 

públicos alvos os prestadores de Serviços de Água e Esgoto para melhoria do 

abastecimento.  

Apesar de considerações para a efetivação de um abastecimento de água 

permanente, as medidas ainda centralizam-se para ―morte‖ do vetor por meio 

químico (exemplo: inseticida) e disseminação de informações de adesões de ações 

comportamentais (prevenção da doença) como não ―deixar água parada‖ adicionado 

com ―não acumulo lixo‖ permite limitar a problemática a uma dimensão individual a 

qual no seu limite ―vilaniza‖ a própria vitima ao culpá-la pela situação de epidemia. 

Ou seja, a correlação de um saneamento ambiental inadequado com o 

aedes aegypti e doenças associadas apresentam-se nos debates sobre a situação 

atual de crise sanitária. Todavia, essa discussão centraliza-se na responsabilidade 

individual, ações paliativas importantes que se esgota por não trazer a complexidade 

da realidade social. Por exemplo, embora se recomende a disposição adequada dos 

resíduos sólidos domésticos, há uma coleta regular?  
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Denúncias que essa percepção minimalista do processo saúde-doença da 

dengue mascara a realidade de condições socioambientais insustentáveis da 

população já eram feitas por representantes dos moradores do Rio de Janeiro. Estes 

trouxeram para o debate que um abastecimento de água e uma coleta de lixo  

irregular ―obrigam‖ a população a adotar ações de conviver com essa precariedade 

que promovem condições de reprodução do mosquito (OLIVEIRA; VALLA, 2001): 

 
 

[...] os moradores da região, em sua maioria residentes em favelas, 
representados através de associações de moradores e outras entidades, 
como grupo de mulheres, pastoral de favelas e pastoral da saúde, 
apontavam que as ações individuais que poderiam desenvolver, enquanto 
indivíduos, estavam limitadas pelo alcance das políticas públicas de 
saneamento que, historicamente têm seu alcance restrito aos setores mais 
abastados da população. (OLIVEIRA; VALLA, 2001, p.79) 

   
 

  Essa denúncia contra a culpabilização da população como forma de 

desresponsabilização do Estado também foi feita na audiência pública da prefeitura 

do Natal com temática ―Combate ao Vetor Aedes aegypti e a Profilaxia das Doenças 

Decorrentes da Contaminação pelo Vírus‖ no dia 15 de dezembro de 2015. Os 

representantes da sociedade expuseram a complexidade do problema em questão: 

 
 

[...] no bairro Guarapes, a gente tem como cartão postal no adentrar no 
nosso bairro, montantes de lixo que de alguma forma o poder publico não 
tem recolhido. É muito bom criticar as populações periféricas, mas 
também a gente tem que saber a responsabilidade que tem o poder público. 
Pois, nos pagamos impostos e é para ser atendido no seu contexto geral no 
âmbito das políticas públicas. E o recolhimento de lixo, diga-se de 
passagem, é uma política pública de limpeza urbana. A gente sabe que 
todos os bairros periféricos, eles estão tendo este destratamento por parte 
da companhia de limpeza pública de natal. Tendo vista que nós 
solicitamos a quatro a cinco meses atrás a limpeza de nossa comunidade e 
estende-se a outras quanto representantes de entidades [...] fizeram o 
mesmo, o senhor secretário  [...] diretor-presidente da urbana, atendendo 
uma determinação do prefeito Carlos Eduardo disse, foi categórico em dizer 
que o prefeito havia determinado que a preferência das vias de Natal para 
limpeza pública seria do corredor turístico. É bem verdade que o poder 
público sempre se comportou desta forma, limpar o corredor turístico 
para não mostrar aos turistas onde estar os aedes aegypti. 

 
 

Há uma falta tremenda de água na zona oeste de natal nos bairros de nova 
cidade, bom pastor [...] e não é falta de um dia não, já faz quatro a cinco 
dias [...]. em algumas comunidade da zona norte do mesmo jeito [...]. Sabe 
o que isso ocorre? Acumulação de água. As pessoas usam reservatórios, 
diga se de passagem mal estruturado, aí água parada limpinha é o que o 
mosquito gosta. [...] A gente usa essa água acumulado por essa falta de 

abastecimento de água pela Caern que não vem dando explicação; 
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Nas duas contundentes falas/denuncias formuladas por e representantes da 

população durante a citada audiência pública, evidenciam que os cidadãos precisam 

ser ouvidos e que a participação dos mesmos na avaliação das políticas públicas é 

necessária para construção de modelos efetivos de controle do dengue.  

Aliás, destacamos que por ignorar a crise urbana e ambiental uma análise 

do modelo de controle do dengue realizado a partir de um estudo de caso de um 

município nordestino por Santos e Augusto (2005) identifica a sua ineficiência por 

não reduzir situações que favorecem essa situação-doença. Ademais as ações 

adotadas não seguem à ―[...] integralidade, à intersetorialidade e à prioridade de 

métodos mais ecologicamente sustentáveis.‖ (SANTOS, 2009, p.57) proposições do 

MRSB garantidas em leis para a materialização do SUS e a última sendo expressão 

da exigência das discussões sustentáveis, face à exacerbação da questão 

socioambiental. 

Vejamos o modelo de controle utilizado pelo Ministério da Saúde apresenta 

o foco de suas ações no vetor em revelia a considerações com o saneamento 

ambiental. Apesar de o modelo apontar várias formas de controle, o incentivo na 

prática é para o uso de inseticida ao invés de ações mecânicas. Na sua 

operacionalidade as ações de promoção de saúde são no âmbito individual, embora 

se mencione que as ações devem ser  

 
 

[...] também coletivas. Compreender que devem ser considerados os 
problemas contextuais e de infra-estrutura urbana, além da situação 
domiciliar e peridomiciliar; A culpabilização do indivíduo não tem sido útil 
para a promoção da saúde. (SANTOS, 2009, p.59). 
 

 
Porém, tem sido útil para camuflar a especulação imobiliária, a concentração 

da terra, renda e poder que em última instância condena a população a viver em 

precárias condições de vida e saúde. E, no caso em tela, ao imputar ao indivíduo a 

culpa pela sua situação, visa esconder que as reais prioridades do poder público 

destinam-se a garantia dos interesses privatistas e não das necessidades coletivas.  
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3.3. Impasses frente ao (des) controle do dengue 

 

Ao considerarmos os agentes de controle de endemias profissionais co-

responsáveis pelo trabalho de campo para questões de arboviroses enquanto um 

dos principais protagonistas da política de controle do dengue no município do Natal, 

como parte dos procedimentos metodológicos da pesquisa de campo, optamos por 

realizar um grupo focal (GF) com tais profissionais.  

A sessão de grupo focal teve a participação de 7 profissionais de saúde 

sendo 6 agentes de controle de endemias e um supervisor técnico do Centro de 

Controle de Zoonoses. Os ACE eram representantes dos 5 diferentes distritos 

sanitários da cidade, sendo dois do DS Leste. O GF aconteceu na sala cedida pelo 

CDC (Centro de Defesa do Consumidor) por ser um local acessível localizado no 

centro da cidade e constituir-se espaço independente, assegurando exclusividade de 

uso para a realização da sessão, ou seja, sem riscos de interrupção ou interferência. 

A sessão durou duas horas e buscou problematizar as diferentes realidades 

socioambientais e o dengue nos citados distritos sanitários do Natal- RN, com vistas 

a apreender, a partir da análise dos ACE, efetivamente quais os rumos de política de 

enfrentamento ao dengue no que tange a questão socioambiental, às ações 

intersetoriais, principalmente, o saneamento ambiental.   

Por tais propósitos, a partir da indagação sobre as condições 

socioambientais nas áreas de referências dos ACE, o discurso revela um quadro 

sanitário preocupante tanto quanto se trata da intermitência de abastecimento de 

água, como na coleta de efluentes e também na coleta de resíduos sólidos.  

Apesar dos profissionais estarem em pontos e realidades diferentes da 

cidade, constata-se um amplo consenso no que se refere á precariedade de serviços 

públicos. Porém também apontam a existência do que denominam ―descaso‖ da 

própria população, ainda que reconheçam que problemas socioambientais são 

emblemáticos em áreas denominadas como periferias. 

Ao indagarmos acerca da existência de esgoto à céu aberto e se essa 

realidade não se concentra nas áreas de classe alta da cidade, houve consenso de 

que as áreas onde os pobres residem são mais afetadas pelos problemas 

socioambientais, mesmo quando não estão localizadas na periferia da cidade. 

Vejamos o seguinte representativo e significativo depoimento:   
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[...] também visitamos áreas que não tem esse problema. [...] são sim; barro 
vermelho, Tirol, entendeu? Mas essas outras partes aí que é um pedacinho 
da cidade que se chama ocidental de baixo encontramos essas 
dificuldades. (PARTICIPANTE A, 2016). 

 
 

Sobre a zona da cidade com menor rendimento mensal identificado pela 

Zona Norte, a representante do DS Norte I mencionou sobre a realidade da coleta 

de efluentes:  

 
Na Norte I, quase todos os bairros não são saneados e há águas nas ruas. 
Principalmente casas, que a maioria das vezes, não tem quintal, não tem 
como fazer sumidor [...] As águas vão para rua a céu aberto. 
(PARTICIPANTE E, 2016). 

 
 

Sobre o fornecimento de água especificamente: ―Oeste é bem critica.‖  

(PARTICIPANTE C, 2016).   

No que se refere ao abastecimento de água, houve relatos de falta constante, 

como, por exemplo, no Passo de Pátria: ―[...] não é só um dia não, é dois, três quatro 

dias, eles reclamam. Hoje mesmo eles estavam reclamando.‖ (PARTICIPANTE B, 

2016).   

 
 

No distrito sul: ― [...] em nova descoberta,  lá tem muita vila . Aquelas 
casas... 14 a 20 casas para dois banheiros e tonéis de água para todos. 
Falta  água constantemente em nova descoberta.‖ (PARTICIPANTE G, 
2016).   

 
 
Todos os participantes apontaram que o abastecimento intermitente de água 

―ajuda‖ a população a acumular depósitos com água sendo potenciais criadouros do 

vetor do dengue: 

 
 

Os bairros que apresentam essa característica de intermitência de água 
consequentemente a incidência de foco é maior.  As ovitrampas que são 
instaladas nessas áreas conferem isso, elas são mais reincidente para o 
aedes aegypti (PARTICIPANTE D, 2016).   
 
 

O novo instrumental de coleta de informações utilizado pelos ACE inclui 

perguntas sobre o abastecimento de água, inclusive possibilitando identificar se é 

intermitente. Sinaliza, portanto, reconhecimento acerca da importância desse 

determinante para a ocorrência do dengue. Embora relevante, constatamos que 
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esse dado não tem sido sistematizado ou mesmo considerado oficialmente no 

processo de formulação da politica de combate e enfrentamento do fenômeno 

dengue. Porém, nos depoimentos dos ACE que participaram do GF, ficou nítida a 

compreensão acerca da forte relação entre falta de água e aumento dos casos de 

dengue. Portanto da necessidade de articulação intersetorial para efetivo combate 

ao dengue.  

É preciso compreender porque há falta de água ou abastecimento 

intermitente de água? Dentre as explicações destacam-se duas grandes razões, que 

na maioria das cidades ocorrem de forma simultânea e combinadas:  

 

a) Ocorre por um problema técnico e geoespacial da região; 

b) Não há água no reservatório para atender a demanda populacional das 

cidades - Racionamento planejado de água; 

 

Na realidade potiguar, a CAERN reconhece que uma das grandes 

dificuldades seria a perda hídrica no processo da saída do reservatório até as 

casas/moradias da população. Diariamente, há um considerável volume de água 

tratada desperdiçada cerca de 128.087,43 m3/ dia, dados de 2012. Aliás, avalia-se 

que o monitoramento do sistema (pressão, vazão e níveis de reservatório) é feito de 

forma precária o que agrava a situação. Completando o quadro seria o problema 

com os índices acima do permitido de nitratos nas águas que por sua vez promoveu 

o fechamento de dezenas de poço (DANTAS JUNIOR, 2012). 

Em um contexto para além de técnico, a problemática de falta de água 

potável é uma das grandes preocupações da humanidade. A relação da sociedade 

com os recursos hídricos no que tange sua preservação para garantia de vida à 

humanidade perpassa a ocupação solo e o desflorestamento.   

Em geral, associado a questão do abastecimento d‘água, desponta como 

problemática central a questão do saneamento ambiental, principalmente os 

problemas relativos à coleta de resíduos sólidos.  

Houve consenso no GF que nos bairros onde não há coleta regular, a 

ocorrência do dengue é endêmica.  Porém, embora reconheçam que em muitos 

bairros em razão de condições particulares decisivas para que a coleta não se 

realize com o tradicional ―caminhão de lixo‖,  
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[...] na periferia, não tem como o carro do lixo ir. [...] na favela do mosquito e 
do Japão, não tem como carro do lixo ir [...] e colocam tudo nos terrenos. 
(PARTICIPANTE C, 2016).   

 

Geralmente, culpa-se a população por tal situação, não se avança no sentido 

de questionar o fato de que se o carro do lixo não chega lá, existem obstáculos que 

compete ao poder público buscar sanar. Assim, as análises não superam a 

aparência, conforme revela os seguintes depoimentos: 

  
 

O lixo acumulado não está passando no dia... terreno baldio. Eles mesmos 
reclamam, eles mesmos fazem. A gente sempre ver um lixinho da casa para 
cima dos murros. (PARTICIPANTE G, 2016). 
 
Quando entrei, eu trabalhava ali naquela favela do mosquito [...] Ali então o 
quintal do pessoal já é a maré, então eles jogavam o lixo tudinho para maré. 
Até hoje ainda tem muitos quintais que tenta e o carro de lixo passa até uma 
certa parte que é uma carroça porque lá as ruas são estreitinhas, não passa 
o carro. Mas tem uma carroça que vai até eles terem a consciência pegar o 
lixo e botar lá fora para o carro pegar, eles preferem jogar dentro da maré 
que já é o quintal deles (PARTICIPANTE C, 2016).   

 
 

Nesta perspectiva, o consenso foi que a problemática agrava-se pela falta de 

comprometimento, educação, conscientização da população apesar do trabalho do 

ACE de orientação. Vejamos algumas falas representativas: 

 
 

Eu vejo ali como falta de educação e uma falta maior de auto-estima. 
Pessoas pobres, ganham pouco, a casa né? Então, faz com que ele tenha 
por dentro uma revolta. Entende? Que ele: ― não vou botar o lixo não, vou 
jogar no terreno‖. A gente avisa ele, nos que somos de combate a 
endemias, você colocando teu lixo ai, o que vai acontecer? Vai dá rato, 
proliferar, entrar na sua casa, vai dá barata, vai dá escorpião. A agente 
avisa tudo isso, a gente amedronta ele com a realidade. Mas, a gente fala 
com ele, explica a situação. A gente tenta como agente levantar a auto-
estima dele e mostrar que ele é importante. Que ele deve fazer parte da 
comunidade. Para ele reivindicar,  fazer parte da associação. Né? Para ter 
coleta de lixo ali [...] (PARTICIPANTE F, 2016).   

 
 

Ao refletirmos sobre tais depoimentos, passamos a questionar: o que seria a 

auto-estima que o ACE deveria buscar aumentar? A concepção sobre a realidade 

revelada nessas falas permite inferir que as péssimas condições de vida da 

população sepulta e determina uma relação desarmônica com a natureza em que 

ações ditas conscientes e ambientalmente corretas não são adotadas pela 

população. E não se problematiza que essa reação pode ser uma forma de rebeldia 

à situação cotidiana. Ainda que uma reação sem consciência crítica ao fato de não 
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terem seus direitos básicos respeitados, por isso mesmo não têm consciência 

sanitária crítica.  

A rigor, fenômeno este, que não afeta só as classes populares em terras 

potiguares, haja vista a cena comum de pessoas em carro de luxo, pararem em 

esquinas e jogarem sacos de lixo em terrenos, muitas vezes próximos às suas 

nobres residências.    

Ressalte-se também que os ACE apontam a necessidade de que o trabalho 

do ACE deva contemplar ações e posicionamentos no sentido de estimular a 

população a buscar formas de participação social tais como entrar em conselhos, 

em associações para cobrar dos gestores, exemplo dado pelo mesmo, uma coleta 

de lixo regular. 

Porém, até mesmo nesse momento o sentido do discurso concentra-se na 

compreensão de que ―a falta de conscientização da população‖ constitui causa 

importante da problemática do dengue. 

Essa compreensão se explicita também, ao valorizarem o 

redimensionamento na atuação dos ACE que resultou na exclusão da 

reponsabilidade de que a limpeza seja realizada pelos agentes de saúde de modo a 

redirecionamento sua ação no sentido de atuar orientando a população e até mesmo 

mobilizando-a. Vejamos os seguintes depoimentos:        

     
Antes, a cultura do agente de endemias era eu tenho que  colocar larvicida 
na caixa d´água. O papel é esse. Eu tenho que eliminar o 
criadouro/deposito quando na verdade isso é obrigação do cidadão, do 
morador. (PARTICIPANTE D, 2016).   
 
 

Assim, na atualidade, reivindicam outro perfil profissional: 
 
 
[...] eu lembro que quando comecei, a gente cavava buraco para enterrar 
lixo no quintal das pessoas. A gente cavava buraco ou arranjava um saco 
de lixo para botar[...] a gente limpava o quintal. Hoje em dia não, a gente 
conversa com morador para o morador fazer a parte dele. (PARTICIPANTE 
C, 2016). 

 
 

Nessa perspectiva, deixam patente que cabe a população ―cuidar‖ de sua 

casa para a mesma está ―livre‖ do aedes aegypti. Dessa forma, os profissionais 

argumentam que apesar de detectarem essa necessidade de ―trabalho‖ conjunto 

com a população no qual a mudança comportamental é central na metodologia 

adotada, indicam a forte compreensão de que classificam a população como 
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―ignorante‖ ou incapaz, a despeito de todo o esforço do profissional, de se 

responsabilizar por sua condição de saúde. E, por isso, adoce. Assim, a culpa é do 

indivíduo, que não sabe adotar as medidas comportamentais adequadas ao 

ambiente hostil. 

O discurso indica que apesar de se considerar o meio ambiente como um 

cenário do outro e do meu, concebem que a parceria se extingue ou se torna 

inexistente em razão da população não se engajar para mudar o ―seu‖ espaço. 

Nesse sentido, o discurso é de ―limpar‖ a sua moradia, o ―seu‖ quintal, com um lema 

de cada um fazer sua parte. Portanto, ainda que se perceba que o problema é 

comunitário e a mobilização deva ser em âmbito coletivo, as ações praticas são 

atribuídas aos indivíduos, ou de ordem individual. Isto é, de ordem preventiva.  

Nesse sentido, as ações concentram-se no como evitar que o meu corpo 

entre em contato com um ambiente insalubre, uma ação importante e necessária. 

Mas, sem apontar saídas coletivas, apreendidas, em buscar a organização de um 

meio ambiente salubre a partir, de investimentos em politicas públicas, tais como 

educação e saneamento, dentre outras que certamente têm potencial de promover 

um cenário mais saudável, em outras palavras, avançarem na perspectiva da 

promoção da saúde. 

Conta-se uma forma de apreensão da organização da segunda natureza  

entendida como somas de ações individuais desconectada de um contexto mais 

amplo. Em que as práticas cotidianas são configuradas em microrealidades no qual 

o cotidiano obstaculariza a apreensão crítica da realidade. Nesses termos, o 

fenômeno do dengue é visto na sua dimensão aparente que seria o mosquito e as 

ações individuais. E quando se avança para o entendimento do dengue como um 

fenômeno multifacetado, no qual não se esgota no controle desta enfermidade pelo 

Ministério da Saúde, nota-se a limitação da problemática na gestão.  

Vejamos este depoimento sobre o combate do dengue para além das ações 

da secretaria de saúde: 

 
[...] você tem que criar parcerias porque a questão da dengue, a questão de 
adoecimento da população em função de transmissão vetorial, isso não é 
uma responsabilidade só da Secretaria Municipal de Saúde. Isso tem uma 
correlação, deve que tá participando junto a  Urbana que é responsável pelo 
lixo, CAERN responsável pela água, SEMURB, responsável pelo meio 
ambiente. Então, hoje a gente já trabalha, se reuni quinzenalmente  com 
esse órgão temos gabinete de crise[...] Nessa reunião de gabinete, está 
presente em todas as reuniões, esses representantes  da Urbana, da 
SEMURB, o da CAERN, eles dificilmente aparecem, eles são difíceis... O 
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CCZ como representante legal da secretaria que executaras ações. Lá a 
gente discute os problemas  que a gente identifica a nível das informações e 
esses dados que chegam nas estatísticas das informações. Porque ela 
disse ali que hoje a gente preenche boletim se tem cão, gato, falta de água. 
Porque essas informações hoje para gente dentro da metodologia de 
trabalho, elas são extremamente importantes. Porque você pode direcionar 
as ações conforme a situação econômica, social daquele ambiente 
conforme informações epidemiológicas e etnológica analisadas 
semanalmente [...] É um processo em construção [...] entendemos que está 
ligado esses órgãos, as parcerias. (PARTICIPANTE D, 2016).   

 

 

A metodologia de trabalho adotada é de caráter de emergencial, em 

situações de crise que se aciona essa parceria. O controle apesar de considerar 

esse cenário ambiental, as ações são as seguintes: limpeza dos terrenos baldios em 

bairro em situação crítica, ou seja, a detecção de maior presença do mosquito25.  

Indica portanto que as articulações se dão apenas em situações 

emergenciais, e são ações pontuais, recurso acionado em casos de calamidade 

pública que não perduram por longo prazo ou como parte da ação cotidiana, com 

vistas a regularidade, por exemplo em relação a terrenos baldios. Muito distante de 

considerar a própria produção de resíduos sólidos em uma sociedade de consumo.   

                                                           
25

Antes de avançar, precisa-se comentar sobre esta mudança metodológica: a política municipal de 
controle do dengue a partir do final do ano passado com a problemática do aedes aegypti vetor da 
zika correlacionado com casos de microcefalia direcionou-se para uma nova metodologia 
denominada Vigiadengue. Vejamos a explicação desta nova forma de processo de trabalho. Com a 
palavra, os próprios trabalhadores: ―Quando se fala mudança de metodologia, precisa dizer o que foi 
criado não se fazia antes porque não tinha instrumentos para se fazer diferente [...] Que é o que uma 
grande equipe de epidemiologistas que são as pessoas que analisam todos os dados que são 
coletados por vocês, pela rede, pelos hospitais que é através dessa rede que você tem a informação 
do adoecimento da população de alguma coisa. Que essa equipe tem condições hoje de gerar um 
diagrama de controle aonde possa medir os níveis, ou seja, de adoecimento, ou seja, nos chamamos 
dentro da epidemiologia, incidência de casos. Essa incidência vai determinar onde você vai 
executar... Tá incidindo caso de dengue aonde? Conforme entraram dados no sistema hoje [...] Hoje 
tá adoecimento lá no bairro de Nossa Senhora de Apresentação, se está adoecendo pessoa hoje lá e 
o sistema está dizendo, se tá adoecendo é porque tem mosquito infectado e gente doente. Precisa 
atuar onde? Precisa atuar onde está adoecendo a população. O que era que a gente fazia antes [...] 
antigamente a gente trabalhava com os agentes espalhados na porta [...] Só que tinha gente 
trabalhando em áreas que não tinha nem mosquito. Enquanto tinha área que tava adoecendo gente, 
morrendo gente torto a direito. Dessa forma tava errado e Por que tava errado? Porque tinha gente 
trabalhando em área que não precisava e onde precisava não tinha gente para cobrir e cobrir em que 
tempo... E aí quando você tem ferramenta para analise semanal, eu tenho que intervir. Qual o tempo 
oportuno?  É quando está adoecendo alguém. E aí tem que levar em consideração a picada do 
mosquito,  a transmissão do vírus [...] Isso leva quando tempo? Eu tenho em media a 7 a 15 dias para 
intervir ali. Se eu não intervir o que vai acontecer uma epidemia generalizada. O que a metodologia 
nova nos oferece, essa ferramenta, esse instrumento que você chega no tempo oportuno para intervir 
e eu posso cortar uma transmissão [...] Que essa mudança que Natal vem fazendo, natal foi ousado 
[...] vamos fazendo os ajustes. E é um projeto que está andando[...]‖ 
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Essas iniciativas de parcerias são importantes, obviamente, em cenário de 

crise. Todavia, o alicerce do pensar em saúde no SUS, prerrogativas do MRSB, é 

investir na existência de infraestruturas que permitam garantir condições básicas de 

vida. Isto é, a elaboração de ambientes saudáveis para a população em geral.  

Assim, a saúde seria resultado de uma série de determinantes que precisam 

ser apreendidos pelo SUS, só que, todavia o extrapola, impondo, o seu caráter 

intersetorial. Compartilhamos com a formulação de Costa (2014) de que a 

intersetoriedade é uma estratégia para a melhora dos níveis de saúde da população, 

entretanto, a mesma é incapaz de erradicar as desigualdades sociais. 

Assim, quando se pensa na política municipal de controle do dengue na 

busca de ―parcerias‖ como os mesmos denominam, nota-se que a direção não é no 

planejamento de políticas sociais conjuntas e correlacionadas em um trabalho em 

rede em caráter de promoção de saúde. Na materialização das práticas, restringe-se 

em ações pontuais. Desta forma, buscamos revelar que o dengue como expressão 

da questão socioambiental é vista exclusivamente como um problema micro e assim, 

desfigurado da organização social, alimentando um panorama de esforços 

individuais em detrimento a um projeto coletivo. 

Essa constatação perpassa as falas dos participantes e no próprio processo 

de trabalho dos ACE, como já argumentado, reiterada no seguinte depoimento: 

 
 

[...] a gente percebeu e isso é mesmo uma questão de dados estáticos, 
dados epidemiológicos, nós criamos outras ferramentas de informação que 
nos dá condição hoje de avaliar essa mudança de processo trabalho em 
relação a todo esse contexto ambiental. Antes, a cultura do agente de 
endemias era eu tenho que colocar larvicida na caixa d´água. O papel é 
esse [...] Eu tenho que eliminar o criadouro/deposito quando na verdade 
isso é obrigação do cidadão, do morador. Por isso eu digo por meio desse 
contexto geral, o que temos que trabalhar é que cada cidadão, ele consiga 
resolver seu problema ambiental. (PARTICIPANTE D, 2016).   

 
 

 Nesse depoimento constata-se que há consideração do contexto ambiental, 

porém a questão ambiental é posta na agenda do combate, captado na perspectiva 

acrítica. Assim, o foco é na focalização em mudanças comportamentais e em 

atitudes meramente individuais apartadas das macro determinações, sobretudo as 

relações entre especulação imobiliária e ocupação do solo urbano, parcialmente 

revelada na Operação Impacto! Além da própria exploração predatória da natureza, 

pelo capitalista e não pelo homem em sí. Portanto, não se toca no consumismo e na 
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programação obsoleta estruturantes do lucro burguês (MOTA; SILVA, 2009) os 

quais são fundantes do crescimento dos resíduos sólidos. 

Aliás, a perspectiva da orientação consiste em repassar uma série de 

recomendações higienistas, sem considerar as condições objetivas para tal ação. 

Nessa construção de debate coletivo do GF ratifica a afirmação de  Rangel-S (2008) 

o qual afirma que a caracterização do modelo de prevenção atual adotado para o 

enfrentamento ao dengue segue prerrogativas do modelo higienismo/campanhismo 

historicamente rompido no âmbito legal na Constituição de 1988. Nesse sentido, as 

ações prioritárias para o combate do vetor no setor da saúde levam os agentes 

comunitários de saúde e os agentes de controle de endemias a reproduzirem o 

discurso de higienização do ambiente para a população. Repercutindo uma visão 

unilateral da situação doença apartada de determinações socioambientais.   

Ademais, ao buscar romper com tais práticas, advogamos que para 

construção de saberes é preciso de uma dimensão pedagógica que considere o 

outro como um sujeito capaz de opinar com acúmulos de experiências de vida os 

quais precisam ser ouvidos e considerados e não ditos como inexistentes. Pois, 

assim no final, reitera uma ação verticalizada no qual o agente de saúde é dito como 

aquele que sabe e por sua vez, a população como aquele que se deposita o que o 

outro fala. 

Por tal caminho, acontece o que os profissionais de saúde classificam de: 

―entra pelo ouvido e sai pelo outro‖. Isto significa, não há efeito esperado ou 

mudança de ação da população. Isso torna-se claro, em um episódio trazido por um 

dos participantes:  

 
 

Eu me lembro que antigamente  vocês entregavam umas telas para vedar 
as caixas da água. E a gente distribuiu bastante em nova descoberta. Então 
quando a gente passava outra vez, os moradores estavam utilizando como 
enfeite de mesa de cozinha. E a caixa continua lá do mesmo jeito e o 
trabalho da gente não estava sendo eficaz, a gente orientava e entra por um 
e sai por outro (PARTICIPANTE G, 2016).   

 
 
 

Esse processo é identificado como algo que frustra o trabalhador e é 

reforçado pelas análises também equivocadas do problema residir na falta de 

capacidade do agente de saúde, ou seja, culpabilizando os usuários e os agentes, 

em geral como questão meramente relativa à qualificação ou falta de empenho 
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profissional, desconsiderando as péssimas condições de trabalho.  Diante de tal 

cenário, os próprios trabalhadores reproduzem esse discurso dizendo que precisam 

de capacitação. 

Nesse cenário, destaca-se o conceito de conscientização como mera  soma 

da consciência teórica com a prática no dia-a-dia. No caso do dengue, profissionais 

apontam que apesar de repetitivas vezes orientarem os cidadãos sobre medidas de 

precaução, não sentem efeito. Nessa perspectiva, considera-se que os moradores 

saibam quais atitudes devem seguir, todavia não colocam em prática.  Para analisar 

criticamente tal conclusão, destacamos essa reflexão: 

 

É entender que quando uma pessoa joga lixo no chão não é algo que esta 
deve ser cruelmente ridicularizada por tal ato, mas é buscar apreender que 
este ato é apenas uma expressão de uma série de determinantes 
socioculturais como a educação que está intimamente relacionado ao 
capitalismo. É entender que quando vários indivíduos desperdiçam 
inutilmente uma folha de ofício, por outro lado, uma série de indústrias 
destrõem 1000 árvores para construir seus produtos em um dia. (PAIVA; 
MEDEIROS, p.15, 2012).  
 
 

Portanto, se faz necessário compreender a realidade em sua totalidade para 

não reiterar a ideologia burguesa individualista na qual se responsabiliza o cidadão 

pela degradação ambiental e pelo seu adoecimento: 

 
 

Pensar em uma transformação da realidade socioambiental causada pela 
transformação da prática de um indivíduo isoladamente (o que não significa 
dizer que sua ação não possa fazer parte de um processo de transformação 
de uma realidade), como se fosse um ser autônomo em relação à 
sociedade, é uma ilusão. (VIEGAS; GUIMARÃES, 2004, p.58) 

 
 

Para além de uma ilusão, é alicerce de um ideário burguês de descartar o 

modelo de produção vigente para apreensão das expressões da questão 

socioambiental. Essa ponderação não menospreza a importância de ações 

individuais, todavia deve se considerar um contexto de determinações que 

constituem a realidade e expressa-se no cotidiano. 

E é com essa serie de limites de apreensão do dengue em sua totalidade que o 

ACE integra-se no engajamento comunitário o qual na constituição prática distancia-se 

de ações coletivas, mas verdadeiramente, seria cada um faça sua parte, exaltando, o 

individualismo. Ressaltamos que no Brasil, historicamente o ―combate‖ era concentrado 
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em ações em volta do controle ao mosquito em um aspecto mais tecnicista da questão 

(SILVA et. al,2008).  

Além do combate químico, a ênfase foi colocada na população. Só que os 

caminhos de educação escolhidos apontam para a minimização da problemática do 

dengue. O enfrentamento dominante, nas grandes mídias, coloca a responsabilidade 

da epidemia na população. E quando a situação agrava-se o discurso no limite 

reitera a falta de vontade ―popular‖ de fazer sua parte e assim, a culpa, no fim, é 

dela: 

 
[...] a população é resistente, ignorante e pouco ativa na busca da melhoria 
de sua saúde, e no controle do dengue, ficando obscurecidos os 
determinantes sociais e culturais. [...] as idéias centrais dos discursos 
circulantes sobre dengue, atribuem a culpa de contrair dengue aos próprios 
doentes, que seriam pessoas que mantêm os criadouros, consideradas 
imprudentes e sem consciência. [...] estão as idéias de que é a população 
que não tem responsabilidade, é descuidada, não compreende e não tem 
informação (RANGEL-S, 2008,p.437). 

 
 

Rompemos com essas abordagens e corroboramos com o posicionamento 

que a comunicação, a mobilização social e a educação em saúde são estratégias 

importantes para o enfrentamento desta patologia. Todavia, utilizadas no horizonte 

do Movimento da Reforma Sanitária Brasileira (MRSB) no sentido de conferir 

relevância à determinação social, rechaçando portanto a ―culpabilização da vítima‖. 

As ações devem promover a prevenção como a potencialidade de diálogos e 

trocas de experiências entre os agentes de saúde com a população e outros 

profissionais para buscar resoluções aos problemas e não no sentido pequinês de 

só promover mudanças comportamentais sem considerar condições objetivas como 

um acesso efetivo de água ou coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana 

regulares.  

Nesta perspectiva, ressaltamos que se deve recorrer a promoção da saúde a 

partir de medidas intersetoriais como: de natureza econômica- controle de produção 

de descartáveis-, de dimensão jurídica , tem-se a responsabilização das indústria do 

destino final de seus produtos entre outros (RANGEL-S,2008). Assim, defendemos 

a: 

 
[...] mobilização social no sentido da proteção e respeito da cidadania pela 
Saúde Pública, priorizando-se as medidas de saneamento ambiental, com 
garantia da potabilidade da água de beber, como parte do respeito aos 
Direitos Humanos e orientados pelos princípios da Política Nacional de 
Educação Popular em Saúde; (ABRASCO, 2016, p.16). 
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E concordamos que:  
 
 

[...] o SUS deve rever as estratégias e conteúdos da comunicação social à 
população, tirando o foco na responsabilidade individual e das famílias, 
explicitando as responsabilidades dos diversos setores estatais, com ênfase 
na importância das medidas de saneamento, coleta de resíduos, 
cumprimentos das políticas de resíduos sólidos, garantia de abastecimento 
de água (ABRASCO, 2016, p.16). 

 

 

Neste cenário, reiteramos que precisamos fortalecer ações de saúde que 

construam um horizonte para além de uma saúde meramente curativa e preventiva. 

Mas também, na dimensão da promoção da saúde, ou seja, na defesa por 

condições dignas de vida. E não como uma política minimalista a qual via 

socialização de informações que buscam elucidar a população para questões da 

dengue, estas também são importantes, mas não resolvem a problemática de forma 

isolada. 

Aprofundando a discussão desta questão, o grupo focal teve como consenso 

que a falta de consciência sanitária, geralmente, independe de classe social. 

Durante o debate, houve menções de casos que permite entender porque os 

participantes chegaram a esta conclusão:  

 
 

[...] já aconteceu de eu ter em área nobre e o morador/a jogar o lixo e não 
bateu na minha cabeça porque sou pequeninha demais, mas caiu no carro 
do vizinho. Isso para mim foi um espanto grande porque se tivesse em uma 
área afastada da nobreza seria é área de periferia [...] Existe isso a 
educação é importante, mas o comportamento conta muito. 

 
 

Esse trecho revela a compreensão de que para além de ter acesso a 

educação através de informações sobre o dengue e a relação indivíduo-natureza, 

também deve se considerar como sair do campo de saber para a prática no dia-a-

dia. Por esse depoimento, nota-se que esperava da população com maior renda, 

ações mais preventivas em relação ao adoecimento e constituição de um ambiente 

salubre visto que a população de baixa renda, muito das vezes, não apresentam 

condições diárias para tal comprometimento como aborda a declaração a seguir: 

  
 
[...] o cidadão que tem condições financeiras, ele está lá na mansão dele, 
ele tem um empregado para limpar todo dia, não tá muito preocupado. A 
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população que é aquela que não tem empregado, muito pelo ao contrário, 
ele é empregado, ele chega em casa a noite, ele deixa de fazer muita coisa, 
muitas vezes por questões econômicas para poder fazer. Lógico que ele 
conscientizado, no final de semana, no sábado ou no domingo, aquilo que 
ele poderia fazer [...] (PARTICIPANTE D, 2016). 

 
 

Assim, os profissionais realizam um corte social principalmente no que tange 

condições objetivas para sua contribuição o que, aliás, na percepção do mesmo, não 

o exime de sua responsabilidade com visto a questão do dengue. Destaca-se que 

não há menção de buscar melhorar essas condições de vida os quais levam a 

classe trabalhadora à subordinação e exploração. O discurso revela uma imposição 

da realidade desigual e injusta como final da história no que cabe cada cidadão 

adéqua-se.     

Por fim, constatamos que a política de saúde do município de Natal é 

formulada e implementada desconsiderando as questões centrais acerca das 

relações entre ocorrência do dengue e a questão socioambiental de forma crítica e 

ainda concentra-se no controle químico, sobrevalorizando a utilização de larvicidas e 

inseticidas em períodos epidêmicos; Em detrimentos de ações intersetoriais, 

educativas e principalmente muito distante de promover medidas de âmbito 

estrutural, particularmente no que se refere à infra-estrutura urbana, tais como 

acesso contínuo à água, esgoto, enfim saneamento básico e coleta regular de lixo e 

destino adequado do lixo.         

 O GF, todavia, contempla: 

 
 
Ainda mais que política nacional através quanto menos  inseticidas e 
larvicidas, hoje é recomendado  não uso. Porque cada vez mais isso 
impacta a população, o meio ambiente, o lençol freático  e isso é um risco 
que mira a população como termos gerais, ela vem  sofrendo com impactos 
a anos. Porque que hoje estamos mudando a metodologia de trabalhos, 
mudando o formato da execução (PARTCIPANTE D, 2016). 
 
 

Porém, a materialização dessa prerrogativa tem dois grandes obstáculos: a 

cultura do veneno e o lucrativo cartel de agrotóxico. E por tal na realidade do Natal, 

tem-se: 

 
Não sei porque natal hoje mesmo inovando com novas tecnologias ainda é 
uma das capitais do nordeste que gasta mais larvicida [...] Porque viemos 
de uma cultura, não só ele [ o agente] como a própria população cobra 
deles, tem que colocar e muitos para satisfazer vai lá e coloca o remedinho 
até no ralo. Há um desperdício de larvicida por questões de compreensão 
[...] Há 20 anos usando larvidas mudou o que? (PARTCIPANTE D, 2016). 
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Para responder tal indagação, destacamos as denúncias da Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva – ABRASCO para a contínua utilização de larvicidas 

químicos na própria água de consumo da população nas últimas 4 décadas, 

associado com a utilização da Ultra Baixo Volume- UBV, conhecido como ―fumacê‖, 

motorizada nas vias públicas e domiciliares.  Aliás, em situação crítica de epidemia, 

o fumacê está entre as medidas adotadas. 

A denúncia utiliza como principais contra-argumentos ao enfrentamento 

hegemônico: a ineficácia evidente a partir da não redução de doenças do dengue, 

ao contrário, ocorreu o agravamento do quadro epidemiológico e a relação direta do 

dengue com condições socioambientais precárias. A resposta apontada para a 

insistência no modelo do controle químico apesar do cenário de tragédia sanitária 

brasileira contemporânea é por este modelo ser produzido e patrocinado por um 

lucrativo cartel atuante em todo mundo (ABRASCO, 2016). Aliás: 

 
 

Os fornecedores são os mesmos cartéis de empresas produtoras de 
agrotóxicos que operam na agricultura, tornando-a também tóxica e 
químico-dependente. Esse modelo, pós-II Guerra Mundial, destacamos, 
impôs-se também para o controle das doenças vetoriais em Saúde Pública 
(ABRASCO, 2016, p.5). 

 
 

Estes produtos químicos apresentam conseqüências trágicas para o meio 

ambiente e ser humano. São substâncias que provocam sintomas agudos como 

vômitos, diarréia, problemas respiratórios e fraqueza muscular, além dos crônicos, e 

são altamente tóxicas para o meio ambiente (ABRASCO, 2016). 

A irracionalidade desta lógica é por a mesma gerar um ambiente de veneno 

mais veneno. Em situações epidêmicas é demandada a utilização intensa de 

inseticidas (substâncias tóxicas) e aplicação de larvicidas nas águas as quais 

promovem resistências do mosquito e amplia a utilização destes. As conseqüências 

são drásticas e incontroláveis, as vítimas são a população e o restante da natureza: 

o primeiro por intoxicação aguda e crônica desde alergias, agravamento de quadro 

de doenças, enfraquecimento imunológico e câncer e o segundo via o desequilíbrio 

em dinâmicas das espécies que afetam todo o ecossistema (ABRAHÃO, 2005). 

Sobre outras saídas apontadas dentro do controle do dengue são os 

mosquitos transgênico os quais estão intrinsecamente relacionado as expressões da 
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questão socioambiental. Os participantes do grupo focal demonstraram totalmente 

contra: ―Não estamos combatemos eles? Para que vamos soltar o mosquito?‖ 

(PARTICIPANTE F, 2016). Ademais, também houve o comentário sobre a hipótese 

de associação do agravamento do quadro sanitário pelo aumento dos casos de 

microcefalia com testes de liberação de mosquitos transgênicos no meio ambiente: 

 

Tempos atrás teve uma coisa terrível, nos queremos acabar com o 
mosquito. os cientistas, vocês souberam disso? Fizeram um mosquito 
transgênico, um macho para copular com a fêmea e a fêmea ficar estéreo. 
Só que a natureza tem antibiótico, o que aconteceu combateu contra isso 
aí. Causando a microcefalia (PARTICIPANTE F, 2016). 

Revelamos, logo, que em um cenário de transformações societárias, o 

fenômeno da terceira revolução científica caracterizada pela revolução da 

microbiologia e da engenharia genética impacta a política de saúde e o próprio 

combate a dengue. Este avanço tecnológico abre perspectivas para mudanças 

genéticas em plantas e animais que ideologicamente justificam-se pelo seu potencial 

para combater a fome, a desnutrição26( SILVA, 2010) e doenças. E esse processo 

está relacionado e integra a radicalização da questão socioambiental com 

conseqüências incontroláveis: 

 

 [...] a destruição do meio ambiente a serviço dos interesses cegos do 
capital, assumiu proporções dramaticamente ilustradas pela terrível 
calamidade [...] ademais, implicações potencialmente letais de se brincar 
com a natureza pelo uso imprudente da ―biotecnologia‖, ―clonagem‖ e pela 
modificação genética descontrolada de alimentos, sob os ditames de 
gigantes empresarias ganancioso de seus governos. Tais implicações 
representam a abertura de uma nova ‗caixa de Pandora‘. (MESZÁROS, 
2003.p. 87). 
 
 

Nesta perspectiva o movimento global do capital precisa ser apreendido para 

entender as razões que o combate ao dengue a partir do mosquito geneticamente 

modificado, ou seja, a utilização de mosquito transgênico para a redução da 

população do aedes aegypti vem ganhado força. Ademais, essa concretiza a 

tecnologização da saúde (em detrimento do resgate do seu conceito ampliado) com 

                                                           
26

 Realizamos uma ressalva sobre os próprios princípios éticos da utilização de ações cientificas com 
seres vivos, além do próprio capital: ―[...] o fato de que as novas tecnologias não representam melhor 
qualidade de vida, sem mencionar a apropriação desigual da riqueza social (que inclue as 
tecnologias).‖ (SILVA, 2010, p. 48). 
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experiências consideradas ―exitosas‖ tornando-se uma viabilidade real e não apenas 

mais uma possibilidade em um futuro distante.   

Segundo a análise de Melgarejo (2015) sobre os mosquitos transgênicos, 

apesar da constatação da redução do aedes aegypti, por outro lado, houve o 

aumento da incidência da dengue em pequenas cidades da Bahia as quais foram 

―cobaias‖ para o teste. Para ele, o interesse econômico parece enaltecer a eficiência 

desta forma de controle a qual não conseguirá combater a dengue por 

desconsiderar a relação da doença com ecologia. A refutação acontece, pois se esta 

medida for adotada poderá contribuir o aumento da febre de Chikungunya via 

explosão na população do Aedes albopictus ao ocupar o nicho ecológico do aedes 

aegypti entre outras conseqüências incontroláveis.     

Além disso, outro fato relevante sobre o controle do dengue é trazido pelo 

supervisor geral de fiscalizações da zona Sul, Zenilton Torres, em entrevista a um 

jornal potiguar em maio de 2014 sobre a dicotomia da incidência da dengue com os 

focos do mosquito. Esta realidade, para ele, pode ser entendida pelas próprias 

condições de vida, de trabalho e de renda existente em cada zona da cidade: os 

moradores da zona sul, geralmente, buscam os serviços de saúde privado que 

registram os dados de forma mais contínua, além dos cidadãos contraírem a doença 

nas zonas em que trabalham, mas são notificados nas zonas onde residem. Quando 

indagados sobre essa problemática, temos como avaliação, há: 

 
 

[...] uma resistência enorme dos médicos e das enfermeiras, lógico que a 
agente entende que eles têm uma tarefa desumana de atendimento nas 
unidades e lógico atender o paciente e notifique [...] tem que preencher. A 
ficha de notificação é um varal de informação e normalmente é delegado a 
segundo plano, e isso gera uma subnotificação enorme. 
 
 

Essa problemática é importante para o debate de bairros terem maiores 

criadouros do mosquito, todavia não são os que apresentam maiores incidência da 

enfermidade.           

Os impasses do enfrentamento ao dengue no município do Natal envolvem 

macrodeterminações do capital que se expressam na materialização da política de 

saúde seja no seu foco na população como ―culpada‖ pela situação da doença, seja 

pelo controle químico e pela apreensão da questão socioambiental em uma visão 

acrítica e apolítica. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A exploração da natureza pelo capital constitui determinante central da crise 

ambiental e impõe um deterioramento civilizatório. A (in)sustentabilidade do capital 

impacta na determinação de condições depreciadas de saúde para a classe 

trabalhadora e por tal, na garantia do direito à saúde. Por isso, ao longo da análise 

realizamos o resgate da produção social em saúde e o modelo capitalista como 

central na determinação social da saúde, expresso em doenças emergentes, 

pandemias e no recrudescimento de epidemias como o do dengue, determinando o 

agravamento do quadro sanitário para colocar em xeque o suposto caráter 

progressista do capital. 

Resgatamos aspectos fundamentais que explicitam o quanto a 

incontrolabilidade do capital alcançou seu ápice ao esbarrar na hostilidade da 

segunda natureza. Dentre outras, são evidenciadas nas catástrofes ambientais, 

cada vez mais recorrentes e graves, reveladoras dos descaminhos de um projeto 

societário que nega a valorização da vida. Nesse sentido, a barbárie socioambiental 

em sua complexidade designa as massas à miserabilidade e ao adoecimento.  

Nesse cenário do pior, a intimação é do agora, não para as gerações futuras, e é 

para a classe trabalhadora. 

O capital em tempos de crise com falência de suas engrenagens não 

significa seu fim e nem tentativas estruturais de ―humanização‖, na realidade o 

capital é o que é na sua essência: mesquinho, explorador e destruidor. Mudar essas 

características impõe outra ordem societária. E essa luta historicamente é dos/as 

trabalhadores/as coletivamente organizados, única alternativa para se contrapor às 

ameaças a continuidade da vida da humana, que requerem permanente luta contra 

a manutenção do capital que se sustenta com respostas cada vez mais déspotas e 

exploradoras.  

Em tempos de crise de acumulação a reatualização do modo de produção 

capitalista eleva ao extremo sua lógica destrutiva e mercantilista, buscando 

transformar tudo em mercadoria, incluindo as políticas sociais de saúde, 

materializadas a mercê de interesses mercantis, a despeito da resistência interposta 

pelos movimentos contrahegemônicos. Razão pela qual, tais movimentos precisam 

ser fortalecidos, adensados para podermos nos contrapor à barbarização da vida.  O 
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apelo, que tratamos como intimação, é feito em um cenário de ―canto da sereia‖ do 

capital, sua ideologia. Explicito nestas reflexões críticas acerca da ocorrência do 

dengue.  

Constata-se que a proliferação de arbovirose, nas últimas décadas, ganhou 

um combate próprio de guerra com ―armas químicas‖ como aliadas. Nessa lógica, a 

população é chamada a agir como soldados contra o mosquito. O terror ao mosquito 

é imposto e se ele se prolifera a culpa é de uma população que não entende as 

repetidas instruções. Tal forma de apreender a realidade é repercutida em discursos 

dos profissionais de saúde que marcaram os depoimentos durante a realização do  

Grupo focal. 

O combate, a pesar da incorporação da temática ambiental, concentra-se no 

âmbito preventivo, no individualismo e no meu local (lê-se minha casa), ou seja, uma 

apreensão distante da perspectiva politizada da saúde, aliás descartando as 

determinações socioambientais do dengue como a ocupação do solo e o uso 

mercantil dos recursos naturais.   

Essa perspectiva de análise opera uma nítida separação do indivíduo com o 

restante da natureza.  Assim, o convívio com as dinâmicas da natureza  são tratadas 

como nocivas à humanidade, sem considerar que as causas intrínsecas aos 

processos de desmatamento, urbanização e a degradação ambiental não são 

provocadas por mosquitos e sim pela exploração sistemática e vil com vistas à 

obtenção de e acumulação de capital.  

Do ponto de vista da teoria social crítica, esta suposta ruptura é resultado da 

crise socioambiental, na qual a proliferação do mosquito está atrelada a uma 

ocupação inadequada do solo, por um desenvolvimento insustentável e por serviços 

públicos de infraestruturas e saneamento ambiental precários. Ademais, tem forte 

relação com fenômenos como o aquecimento global provocado pela extrema 

exploração predatória da natureza, que promove o alastramento do vetor e 

proliferação do vírus. Assim, o vetor está mais resistente e adaptado ao espaço 

urbano descompensado, conforme revelam inúmeras pesquisas em âmbito nacional 

e internacional.  

Entretanto, fundados na ideologia burguesa por um discurso que ―seduz‖ a 

classe trabalhadora a repetir um discurso individual e desintegrado com o restante 

da natureza. E ao desconsiderar a exacerbação da questão socioambiental em uma 

perspectiva crítica, o enfrentamento hegemônico não é eficiente, aliás o quadro só 
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se agrava, expressando-se na atualidade a associação do vetor aedes aegypti ao 

zika e chikungunya.  

De tal forma, reforçamos a crítica ao combate do dengue por suas duas vias 

centrais: no que se refere às instruções para população e ao combate químico. A 

crítica do primeiro é por culpabilizar a população ao invés de associar a uma 

discussão de mobilização para reivindicação de serviços públicos. Ou seja, a 

educação é incorporada no controle do dengue pela imposição de uma série de 

instruções higienistas ao invés de um direcionamento na educação popular através 

da problematização da realidade.  O segundo, por seu impacto socioambiental 

negativo através de provas científicas. 

Ao avaliar a realidade socioambiental da cidade do Natal, constata-se que o 

abastecimento intermitente de água concorre decisivamente para a ocorrência 

endêmica do dengue, haja vista que em sua maioria os depósitos utilizados para 

armazenar água se tornam criadouros de larvas dados a constante falta ou 

insuficiência do fornecimento de água pela CAERN.  

Dadas as desigualdades sociais adensadas pela especulação imobiliária, 

verifica-se que a ampliação da ocupação de solo inapropriada, como moradias 

precárias construídas nas dunas, nos mangues e encostas revelam não só a falta de 

políticas de habitacionais e ambientais, mas também uma relação indisiosa com a 

natureza. 

Embora aparentemente o mosquito do dengue não escolha classe social, 

chegando a ser visto como um democrata. O reconhecimento de que há grande 

subnotificação, inclusive nas denominadas ―áreas descobertas‖, sem acesso a 

nenhum tipo de assistência médica e social, comprovou-se que os bairros com 

condições socioambientais precárias, apresentam o dengue como uma grave 

problemática até no que tange ao grau de suas complicações e probabilidade de 

matar, uma vez que as complicações ou a capacidade de reagir tem relações com a 

qualidade de vida em geral de quem adoece. Portanto a vulnerabilidade daqueles 

que não tem direitos humanos e sociais  básicos assegurados são infinitamente 

maiores e letais. 

Conclui-se que as iniciativas de saneamento ambiental constituem medida 

estratégica fundamental para o efetivo enfrentamento da proliferação de doenças, 

dentre as quais o dengue. A falta de investimentos em projetos coletivos revela que 

um padrão de desenvolvimento urbano industrial voltado para a produção de valor 
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de troca em detrimento da qualidade de vida e bem-estar da população e de 

relações harmônicas com a natureza. Assim, os rumos da política de controle do 

dengue revelam as macros tendências do capital.   

Não à toa, as projeções futuras concentram-se em busca de uma vacina ou 

de aposta na produção de mosquitos transgênicos que em tese solucionarão a crise 

sanitária brasileira. A primeira significa uma resolução para o fenômeno do dengue, 

todavia não elaboraria um cenário salubre visto a continua precariedade em 

saneamento ambiental, já, o segundo, as suas repercussões e os desequilíbrios 

ambientais inerentes ainda são desconhecidos.  

Enfim, a totalidade complexa que marca a proliferação do dengue como 

endemia de âmbito local e nacional, ao ser analisada e compreendida a partir das 

determinações da voracidade do capital em suas reconfigurações contemporâneas, 

permite resgatar a unidade indivíduo-natureza e reconhecer a centralidade da atual 

crise socioambiental para a repolitização da questão da saúde e da formulação e 

implementação da política de saúde na perspectiva da Reforma Sanitária Brasileira, 

o que requer luta contra a mercantilização da vida e da saúde, bem como a defesa 

do SUS como sistema público estatal e em defesa da vida, como condição para se 

desenvolver políticas e ações voltadas para apreender a estrutura insalubre da 

lógica do capital vista a barbárie socioambiental.  

Em suma, efetivamente enfrentar o dengue, significa lutar para superar as 

desigualdades que por sua vez requer a superação da ordem burguesa em prol de 

uma sociedade mais justa e igualitária, sem dominação de classes. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A: ROTEIRO DA ENTREVISTA E PROPOSTA PARA O DEBATE DOS 

GRUPOS FOCAIS 

 

PREÂMBULO: A mediadora assinará com um ―X‖ as diretivas mencionadas pelos 

sujeitos de pesquisa ao longo do debate e trará para a discussão as que não foram 

ditas. E no tópico ―Outros‖ serão colocados pontuações trazidas pelos participantes 

que não foram contempladas no roteiro. 

 

QUESTÃO-CHAVE 1) QUAIS SÃO AS DETERMINAÇÕES DA DENGUE NA 

CIDADE DO NATAL? 

 

(   ) Falta de limpeza urbana 

(   ) Ocupação irregular do território 

(   ) Abastecimento irregular e intermitente na cidade 

(   ) Falta de esgotamento sanitário 

(   ) Falta de ―conscientização‖ dos indivíduos; 

(   ) Clima 

(   )Acúmulo de resíduos sólidos 

(  ) Por que as pessoas armazenam água em depósitos diversos em seus 

domicílios?   

(   ) Descreva as condições socioambientais  (saneamento, abastecimento de água 

regular, coleta de resíduos sólidos...) do referido DS. 

(   ) Outros:            

 

 

QUESTÃO- CHAVE 2) QUAIS SÃO AS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA 
DENGUE NA CIDADE DO NATAL? SÃO DE PROMOÇÃO? DE PREVENÇÃO? 
 
 
(   ) Educação em saúde/ socialização de informações 

(   ) Investimento em saneamento ambiental 

(   ) Eliminação química do mosquito 

(   ) Vigilância epidemiológica 

(   ) Investimento em tecnologia informacional  



111 

 

(   ) Integração do controle da dengue com a atenção básica 

( ) Que medidas de natureza intersetorial e ação de promoção da saúde são 

efetivadas? 

(  ) Concordam com as medidas de enfrentamento predominante? 

(   ) Outros:            

 

 

QUESTÃO 3) QUAIS SÃO OS ENTRAVES DAS MEDIDAS DE COMBATE? 

 

(  ) Problemas com as notificações 

(  ) Poucos trabalhadores/ Condições de trabalho 

(  ) A falta de consciência sanitária da população  

(  ) Solicitar exemplos 

(  ) Por que os lugares de mais criadouros do mosquito não são os bairros com 

maiores incidência da dengue? 

(   ) Outros:             


