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Resumo
O objetivo central do trabalho consiste em analisar a compreensão de saúde-doença pelas
populações amazônicas. O estudo foi realizado em duas áreas urbanas da Região
Metropolitana de Belém. O primeiro grupo reside mais próximo do centro, porém com
uma estrutura não satisfatória. O segundo localizado em uma área totalmente excluída de
serviços urbanos básicos. A pesquisa foi realizada por meio de questionários sócioeconômicos, sócio-demográficos e o Teste de Nottingham. Os indivíduos da área
excluída possuem renda entre 1 a 2 salários mínimos (49%), apresentam pior qualidade
de vida (p<0,01) e compreensão do processo saúde-doença. Os dados apresentados
permitem uma inferência central: mesmo em populações semelhantes do ponto de vista
socioeconômico o processo e a percepção sobre saúde e doença estão diretamente
relacionados às condições desiguais oferecidas pelo meio ambiente urbano.
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INTRODUÇÃO

Preexistente ao processo de industrialização, a história das cidades ocidentais é
marcada pela concentração de atividades econômicas perfilando um cenário físico e
social fragmentado e hierarquizado, resultando cada vez mais, em um espaço desigual e
contraditório. A fragmentação do tecido urbano é decorrente do próprio alargamento da
cidade, que se reproduz criando a periferia. Para a literatura sociológica, estas áreas
periféricas são caracterizadas como território sem Estado, quase sem ação de políticas
públicas. Ocupadas pelas pessoas de mais baixa renda, as áreas distantes do centro da
cidade foram consolidadas pelo desenvolvimento desigual do capitalismo (DIAS, 2007).
O processo de urbanização no Brasil é considerado recente, tendo início no século
passado, onde em pouco mais de uma geração, o Brasil, um país predominantemente
agrário, transformou-se em um país urbanizado (BRITO, 2007). Nesse cenário, em 1940
a população urbana que era de 26,3%, em 1980 alcançava 68,86%, já em 2000 era de
81,2% (MARICATO, 2000; MOTTA, 2004; SANTOS, 2005).
Ainda contextualizando o processo acelerado de urbanização do Brasil, Maricato
(2000) afirma que em 60 anos os assentamentos urbanos cresceram de forma acelerada
passando a abrigar mais de 125 milhões de pessoas. As profundas mudanças e
transformações estruturais sofridas pela sociedade brasileira após a década de 1960
(BRITO, 2007), assim como a ineficiência e desorganização da gestão urbano-ambiental
e de políticas públicas, provocaram o surgimento de assentamentos configurados pela
presença de ocupações informais e sem infra-estrutura. Estes se tornaram espaços
urbanos ilegais, onde seus moradores, freqüentemente, não contam com serviços de água
e esgoto capazes de garantir salubridade às habitações (DEAK & SCHIFFER, 2004;
BORJA, 2003).
O Brasil que apresenta uma população de 169.590.693 habitantes, segundo o
IBGE de 2000, pode ser considerado uma nação infestada por problemas de exclusão
social e degradação ambiental devido ao processo de urbanização acelerado e
desorganizado (RIBEIRO, 2004).
Estudos realizados por Ojima (2007) afirmam que em 2030, estima-se um
adicional de cinco bilhões de pessoas vivendo em cidades. Por isso, é importante
imaginar a situação de um cenário caótico do crescimento populacional e da pobreza
urbana gerando mais desigualdade social.
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Com base, na evolução histórica da cidade se faz necessário explicar o que essa
somatória de problemas e conflitos gerou para a população paraense. A fundação da
cidade de Belém de deu por volta do século XVIII, com o crescimento à beira do rio,
passando a partir daí a interiorizar-se até atingiu a Primeira Légua Patrimonial1 com
ocupação das áreas de cotas altas (RODRIGUES, 1996; DUARTE & GOMES, 2002).
Um outro marco histórico que caracterizou o crescimento populacional da cidade
de Belém foi a expansão do ciclo da borracha entre 1900 e 1940 (RODRIGUES, 1996;
DUARTE & GOMES, 2002).
Esse crescimento populacional de Belém foi intensificado entre as décadas de
1950 e 1960, associado aos Planos de Metas do Governo Federal, ao planejamento de
vários projetos para o desenvolvimento da região e sua integração ao mercado nacional e
à construção da rodovia Belém-Brasilia. Contudo, nesse período houve um grande
aumento do processo de ocupação de baixadas da cidade de Belém, devido o
esgotamento de áreas adequadas a moradias localizadas da parte central da cidade e
também pelo processo de verticalização que ocorre atualmente, obrigando a população de
mais baixa renda a irem para as áreas periféricas (RIBEIRO, 2004; DUARTE &
GOMES, 2002; RODRIGUES, 1996).
O processo histórico da cidade de Belém está sendo marcado por uma somatória
de problemas como a crise econômica, crescimento demográfico intenso, desemprego,
dentre outros fatores (RODRIGUES, 1996).
O município de Belém está situado na parte nordeste do Estado do Pará e possui
área total aproximada de 506 Km². Está limitado ao norte pela Baia do Marajó, a leste
pelo município de Ananindeua, ao sul pelo rio Guamá e a oeste pela Baia do Guajara,
cercada de ilhas que pertencem à parte insular do município, sendo recortada por vários
canais, igarapés e rios. A área urbana é toda cortada por uma extensa rede de curso
d’água, entrecortada por rios, canais, furos, igarapés e lagos (LOBO, 2004; COHRE,
2007).

1

No que se refere Duarte & Gomes (2002, p.65) a “Primeira Légua Patrimonial corresponde a um

semicírculo de 6,6Km de raio, partindo do Forte do Castelo estendendo-se até as Avs. Dr. Freitas e
Perimetral”.
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O processo de urbanização de Belém, não muito diferente das outras cidades do
país, também foi marcado por ser intenso e sem nenhum planejamento prévio, o que
provocou diversas crises sociais, afetando, assim, diversos problemas à população.
O município de Belém é historicamente considerado como o centro de atração da
população, caracterizado pela migração, sobretudo, do interio r do Estado. Esse
movimento findou por gerar péssimas condições de habitação e saneamento básico
(BRITO, 2007). Nesse sentido, “Belém teve um acréscimo de 26,60% na sua taxa de
urbanização passando de 78,48% para 99,35% em 2000” (COHRE, 2007, p.20).
Ribeiro (2004) afirma que Belém é caracterizada por uma urbanização
desordenada, na qual a população não pode ser tratada como uma realidade homogênea,
onde as desigualdades sócio-espaço-ambientais contribuem para a segregação das classes
na cidade, favorecendo um caráter heterogêneo da qualidade de vida no espaço intraurbano.
Como citado anteriormente, no processo histórico da cidade Belém, a população
de baixa renda era excluída das áreas centrais das cidades e passavam a morar nas áreas
mais afastadas e desvalorizadas, ocorrendo assim um processo de ocupação de forma
intensa e progressiva em locais considerados insalubres, correspondentes ao nível da
planície de inundação, as denominadas baixadas, que se encontram abaixo da cota do
nível do mar2 (RIBEIRO, 2004).
Nas ultimas duas décadas, as baixadas cedem lugar às denominadas áreas de
invasões na Região Metropolitana de Belém (RIBEIRO, 2004).
Hoje a população de Belém corresponde a 1.280.614 habitantes de acordo com o
IBGE de 2000, sendo que 99,4 encontram-se na área urbana (RIBEIRO, 2004).
Nesse contexto, em Belém, 680 mil pessoas vivem em condições precárias, na
qual 220 mil sobrevivem nas mais indignas e desumanas condições. A cidade de Belém é
caracterizada pelas áreas de invasões, onde mais de 300 áreas incham a periferia da
cidade (RODRIGUES, 1996).
Nesse sentido, Rodrigues (1996) afirma que o desenvolvimento histórico da
cidade determinou os processos espaço-ambiente, principalmente, aos relacionados à
saúde, a qualidade de vida da população e a qualidade ambiental.
2

Segundo Rodrigues (1994) e Rodrigues (1996) para Belém convencionam-se baixadas as áreas alagáveis

e parcelas do solo urbano localizadas abaixo das curvas de nível de cota (altitude) igual a 4 metros.
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O delineamento informal da cidade e as ocupações desordenadas estão
relacionados às condições precárias de vida gerando, assim, problemas socioambientais.
Nesse cenário de precarização do ambiente urbano surgem os problemas de saúde
pública (GROSTEIN, 2001).
Seguindo essa argumentação integral para a compreensão da saúde do indivíduo,
Silveira (2007) e Trevizan (2007) afirmam que, segundo a Organização Mundial de
Saúde - OMS, “saúde é considerada como um completo bem-estar físico, mental e social
do indivíduo”.
As críticas a essa definição vêem se tornando cada vez mais freqüentes, pois nela
a saúde aparece como algo indivisível e absoluto, fazendo parte de um termo estático
como “estado” para designar algo que é mutável e pouco preciso como “bem-estar”
(OLIVEIRA & EGRY, 2000). Trata-se de uma concepção polar, sugerida pelo senso
comum como um contínuo de significados entre saúde e doença.
A construção dos códigos culturais, definida como uma espécie de lente através
da qual as pessoas interpretam o seu mundo, se altera de sociedade a sociedade. Nesse
sentido, Canesqui (2003) afirma que cada grupo social dispõe de maneiras específicas de
lidar com o corpo, onde a forma de perceber a doença explica a importância do uso social
deste corpo como meio de existência. Seguindo essa proposta compreensiva os conceitos
e categorias antropológicas ultrapassam áreas específicas do conhecimento e marcam seu
espaço como disciplina no concerto das ciências, oferecendo instrumentos teóricos e
metodológicos para a compreensão do processo saúde e doença (MINAYO, 2006 apud
CAMPOS et al., 2006).
Uma das grandes contribuições da antropologia refere-se à compreensão de
cultura. Essa ciência permite entender a interpretação de diferentes atores sociais sobre
tudo que atinge suas vidas. Distanciando-se das proposições teóricas explicativas na
busca da construção do saber científico, a Antropologia moderna propõe a interpretação
das experiências vivenciadas como a leitura possível à configuração desse saber
(MINAYO, 2006 apud CAMPOS et al., 2006). Evidenciando a produção de experiências
pela sociedade, a antropologia se distingui por exercitar uma prática compreensiva das
realidades sociais. O ser humano é capaz de observar seu próprio comportamento e
projetar interpretações sobre o que o cerca. Nesse sentido, a necessidade de valorizar as
interpretações do fenômeno saúde-doença parte da idéia de que este não se reduz a uma
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evidência apenas natural e objetiva, mas sim que está intimamente relacionado com
características organizacionais e culturais de cada sociedade (CANESQUI, 2003).
As doenças e os agravos à saúde refletem, de várias formas, o mundo em que se
vive, o que se faz nele e com ele. A representação de saúde manifesta, ativamente,
concepções da sociedade como um todo, devendo as categorias saúde e doença serem
consideradas como relevantes para a compreensão das relações entre os indivíduos e a
sociedade, partindo do pressuposto que cada grupo social tem um discurso sobre esta
relação que corresponde a sua organização social (MINAYO, 2006 apud CAMPOS et al.,
2006). Dessa forma, vale lembrar que a doença e a saúde formam um processo dinâmico
que reflete a ligação estrutural entre o corpo e a sociedade, os quais são cruciais.
A saúde da população é um objeto de inequívoca responsabilidade social. As
condições econômicas e sociais têm um efeito importante sobre a saúde e a doença e tais
relações devem ser submetidas à investigação cientifica. Por outro lado, providências
devem ser tomadas no sentido de promover saúde e combater a doença, devendo essas
medidas serem tanto sociais como na área da saúde. Assim, uma nova maneira de pensar
a saúde deve incluir explicações para as descobertas de que os determinantes de saúde
estão localizados fora do sistema de assistência à saúde, atravessando as classes
socioeconômicas. Uma concepção ampliada de saúde deve recuperar o significado do
indivíduo em sua singularidade e subjetividade na relação com os outros e com o mundo,
se expressando através de sua relação com o meio ambiente (IRIART, 2003).
Um novo instrumento para a compreensão do processo saúde e doença deve levar
em consideração as correlações entre níveis socioeconômicos e determinantes
demográficos nas formulações de políticas públicas. O fato de que as pessoas adoecem
em decorrência de processos que não estejam diretamente relacionados com assistência à
saúde tem sido negligenciado. Para analisar qualquer situação de saúde é preciso
entender suas dimensões biológicas no contexto das condições estruturais, pois esta está
vinculada as desigualdades sociais (MINAYO, 2006 apud CAMPOS et al., 2006).
O estudo das desigualdades sociais e sua relação com as condições de saúde não é
um assunto novo. A desigualdade tem como conceito, a idéia de repartição desigual,
produzida pelo processo social, onde o acesso a bens e serviços está fortemente
determinado pela posição que o indivíduo ocupa na organização social (BRODERSEN et
al., 2005). Embora a mensuração do estado de saúde e doença seja difícil, esta tem sido
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bastante utilizada, consistindo em uma variável importante entre os problemas objetivos
de saúde e o bem-estar subjetivo e qualidade de vida (ALVES, 2004).
Uma análise mais acurada da interferência do meio sobre a compreensão do
processo saúde e doença nos grupos sociais representa uma estratégia importante para
reduzir desigualdades de saúde na sociedade mais ampla. O aumento do conhecimento
pode auxiliar na adoção de estratégias. Baseado nisso, a percepção do estado de saúde
pelas populações é importante para avaliar as condições de saúde populacional, avaliar as
políticas de saúde e auxiliar na formulação de novas propostas de saúde coletiva, para
que sejam melhoradas as condições de vida da população.
Para este trabalho foram escolhidas, como objeto de análise, duas comunidades da
Região Metropolitana de Belém. Tal escolha decorreu da compreensão de que a área
urbana dessa cidade vem passando por transformações marcadas, especialmente, pela
periferização, onde espaços diferenciados, segregados surgem, repercutindo em sérios
problemas para o meio ambiente urbano.
Nesse contexto, Ribeiro (2004) afirma que a urbanização da população e o
fenômeno da periferização3 das metrópoles constituem no cenário demográfico
dominante, tornando-se ainda mais complexo o controle da transmissão intra-urbana das
doenças e proteção do ambiente hídrico, tendo em vista as péssimas condições de
saneamento dessas áreas.
Na realidade atual, vivenciada pelas famílias empobrecidas do município de
Belém que vivem em invasões e áreas insalubres, mais conhecidas como favelas, que são
conjuntos habitacionais construídas e desprovidas de recursos higiênicos e em condições
precárias, em bairros praticamente excluídos do acesso a bens e serviços públicos
básicos, como saneamento básico, transporte, coleta de lixo, infra-estrutura, água potável,
lazer e cultura, além do problema da violência e da falta de segurança publica
(RODRIGUES, 1996).
Essa questão vivida pode ser explicada por estudos realizados por Maricato
(2000, p.30), na qual, relata que “o direito à invasão é admitido, mas não o direito à

3

De acordo com Ribeiro (2004, p.87), periferização pode ser denominado como “um crescimento

populacional de um núcleo urbano cuja população desenvolve parte de suas atividades, especialmente
trabalho, em outro núcleo de maior porte, que exerce, assim, uma influência polarizadora”.
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cidade”. Essa questão tem provocado vários discursos a respeito de quais os direitos
dessas populações e torna-se um grande problema para o poder público.
Sendo assim, esta pesquisa estuda a comunidade do entorno do Igarapé Mata
Fome. Esta apresenta sua população residindo à margem do curso d’água em condições
precárias, quase totalmente excluída de serviços urbanos básicos. Em uma perspectiva
comparativa o estudo foca outra comunidade localizada no entorno da Universidade da
Amazônia-UNAMA, em área central de Belém, portanto, acessando de forma direta os
serviços urbanos disponibilizados pelo poder público.
As comunidades estudadas podem ser vistas como áreas representativas da
realidade amazônica e que apresentam características e problemas sociais semelhantes.
Nesse sentido, os resultados deste estudo apresentam relevância para o delineamento e
perfilamento de políticas públicas, sociais e de saúde, mais adequadas à cidade. A
pesquisa buscará interpretar a relação existente entre a percepção de saúde-doença de
duas populações urbanas excluídas e os serviços urbanos presentes no cenário no qual
tais populações se encontram.

METODOLOGIA

O estudo foi realizado em duas áreas urbanas da Região Metropolitana de Belém.
Um Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE foi apresentado e assinado pelos
indivíduos que compõem o universo de estudo e, no decorrer do mês de agosto de 2006 a
fevereiro de 2008, a pesquisa foi realizada. A escolha das áreas levou em consideração a
situação da estrutura de serviços urbanos oferecida pelo poder público. Áreas que ainda
não receberam sistema de drenagem de canais4, ou receberam de maneira inadequada,
foram escolhidas para compor o estudo, no caso a área do entorno da Universidade da
Amazônia (UNAMA)/ Campus Alcindo Cacela e do entorno do Igarapé Mata Fome. Para
a amostra foram utilizados os dados de 168 indivíduos, correspondendo 84 para cada área
de estudo.

4

Belém é uma cidade conhecida nacionalmente pela riqueza hídrica que a caracteriza. Permeada por

diversos igarapés, denominação local dos pequenos rios, a cidade é historicamente marcada por problemas
relativos às questões de saneamento básico.
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O primeiro grupo encontra-se composto por indivíduos oriundos do entorno da
Universidade da Amazônia (UNAMA)/Campus Alcindo Cacela compreendido pelos
bairros de Fátima, Telégrafo e Pedreira, área mais próxima do centro e, que apesar de ter
recebido macrodrenagem, esta estrutura não é satisfatória. Esta população faz parte do
Projeto de Iniciação Científica da Universidade da Amazônia intitulado “A influência de
um programa fisioterapêutico na qualidade de vida de indivíduos residentes no entorno
da Unama Campus Alcindo Cacela”5.
O segundo grupo corresponde ao entorno do Igarapé Mata Fome, área
compreendida pelos bairros da Pratinha, Tapanã e São Clemente, vinculado a um projeto
de extensão da Universidade da Amazônia, intitulado “Projeto Fazer Virtuoso:
empoderamento, geração de renda e consciência ambiental no Igarapé Mata-Fome”6.
Localizado em uma área mais periférica, onde a comunidade é quase totalmente excluída
de serviços urbanos básicos, com sua população residindo à margem do curso d’água em
condições precárias.
A pesquisa estabeleceu como critérios de inclusão, para ambos os grupos,
moradores do sexo feminino e masculino, na faixa etária acima de 40 anos e como
critérios de exclusão, os indivíduos com sintoma clínico ou indicativo de doença
cardiovascular ou neurológica e que tenham algum tipo de dificuldade cognitiva que
pudesse impedir a compreensão das perguntas.

5

O projeto de Iniciação Cientifica da Universidade da Amazônia ocorreu no período de agosto de 2006 a

julho de 2007, com aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa com o protocolo Nº 25145/07 de autoria de
Biatriz Araújo Cardoso, sob orientação de Daniela Teixeira Costa e permanece em execução como projeto
permanente da Universidade da Amazônia.
6

O projeto de Extensão da Universidade da Amazônia atua na área desde 2002, no entanto, o cadastro das

residências foi realizado por alunos voluntários no período de junho a novembro de 2007, sob orientação
da Professora Voyner Ravena Cañete e as atividades permanecem na execução do projeto.
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As fotos a seguir ilustram as condições do meio urbano apresentadas para a
escolha das áreas de pesquisa.
Foto1: Entorno da Unama Campus Alcindo Cacela.

Fonte: Dados dos autores, 2007.

A área do entorno da Universidade da Amazônia apresenta serviços urbanos.
Foto 2: Entorno do Igarapé Mata Fome.

Fonte: Dados dos autores, 2007

A área do entorno do Igarapé Mata Fome é excluída de serviços urbanos.
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A pesquisa retrospectiva foi realizada por meio de interpretação dos dados
contidos nos questionários sobre condições socioeconômicas, saneamento básico,
sociodemográfico, percepção de saúde7 e de Qualidade de Vida8. O questionário
socioeconômico contém perguntas referentes a renda e educação; o de saneamento básico
refere-se à presença de esgoto, água encanada, coleta de lixo e energia elétrica; o
questionário sociodemográfico possui perguntas em relação ao sexo, faixa etária,
situação conjugal e arranjo familiar; o de percepção de saúde refere-se à procura por
atendimento à saúde, tipo de serviços de saúde, proximidade do serviço de saúde que
freqüenta e especialidade médica mais necessitada. Já o questionário de qualidade de
vida foi realizado por meio do Teste de Nottingham, questionário auto-administrado,
constituído de 38 Itens, baseado na classificação de incapacidade descrita pela OMS,
com respostas no formato sim/não. Os itens estão organizados em seis categorias que
englobam nível de energia, dor, reações emocionais, sono, interação social e habilidades
físicas. Cada resposta positiva corresponde a um escore de um (1) a cada resposta
negativa corresponde a um escore zero (0), perfazendo uma pontuação máxima de 38,
quanto mais próximo da pontuação máxima pior é considerada a qualidade de vida do
individuo (TEIXEIRA-SALMELA et al, 2004).
O método de estudo utilizado foi comparativo entre as duas áreas urbanas no que
se refere às características do meio ambiente em que vivem os indivíduos, considerando
especialmente a compreensão do processo saúde-doença.
Por questões éticas, os participantes tiveram a garantia do sigilo das respostas,
bem como o direito de não responder a perguntas que pudessem ocasionar
constrangimento de qualquer natureza e, ao final da pesquisa, os questionários e as
entrevistas foram arquivados e mantida a completa integridade e sigilo dos mesmos.
A análise estatística foi realizada por meio do pacote estatístico Biostat 4.0 Ayres
(2005), o qui-quadrado, sendo considerado o nível alfa de 0,05 para rejeição da hipótese
de nulidade.

7

O projeto ao qual está vinculada esta pesquisa já possui um instrumento padrão para a coleta de dados

socioeconômicos, saneamento básico, sociodemográfico e de percepção de saúde. No caso do Igarapé Mata
Fome a atualização da base dos dados acontece a cada três anos.
8

Os resultados do teste de Nottinghan foram coletados do resultado do projeto de Iniciação Cientifica da

Universidade da Amazônia.

11

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A compreensão do processo saúde-doença é um componente importante na vida
das pessoas, e deve ser visto como fator de destaque para elaboração de políticas públicas
adequadas, a fim de melhorar as condições de vida dos indivíduos.
Brêtas (1999) apud Rosa (2005) afirma que quanto maior for a desigualdade
social de um país, maior será a repercussão na qualidade de vida, onde pode se afirmar
que a saúde não se limita às dimensões biológicas, mas está diretamente relacionada com
a influência das políticas sociais e econômicas adotadas pelo país.
Para Canguilhem (1995) apud Rosa (2005) as condições desfavoráveis do meio
influenciam diretamente na compreensão de saúde, pois “a saúde não é só a vida no
silêncio dos órgãos, é também a vida na descrição das relações sociais” (p.580). O meio
não pode ser visto como algo neutro, mas sim como cenário sociocultural e político,
sofrendo influências de determinantes sociais.
Uma das características mais marcantes do espaço é destacada por Villaça (1998)
como a segregação das camadas, principalmente por classes sociais, onde observa-se que
a sociedade constrói um espaço urbano pior para os pobres.
A idéia de que as periferias são caracterizadas como território sem Estado, quase
sem ação de políticas públicas, ocupados pelas pessoas de mais baixa renda é reforçada
pela informação obtida na variável renda mensal. Os indivíduos residentes no entorno do
Igarapé Mata Fome possuem renda entre 1 e 2 salários mínimos (49%), encontrando-se
excluídos dos serviços de esgoto

e água encanada, enquanto que os indivíduos do

entorno da Universidade da Amazônia (UNAMA)/Campus Alcindo Cacela, apresentam
renda superior a 3 salários mínimos (42%).

12

TABELA 1 - Características socioeconômicas dos indivíduos estudados
(Total de indivíduos entrevistados: 168).
Igarapé Mata Fome
Unama
Características
N
%
N
%
Renda mensal
Sem rendimento
02
2
00
0
Até 1 salário mínimo
25
30
10
12
Mais de 1 a 2 salários mínimos
41
49
33
39
Mais de 2 a 3 salários mínimos
05
6
06
7
Mais de 3 salários mínimos
11
13
35
42
Educação
Sem escolaridade
25
30
00
0
1º grau incompleto
48
56
31
37
1º grau completo
05
6
07
8
2º grau incompleto
03
4
08
10
2º grau completo
03
4
35
41
3º grau
00
0
03
4
Fonte: pesquisa de campo, 2007.

Diante dos dados é possível afirmar que as condições econômicas e sociais têm
um efeito importante sobre a compreensão do processo saúde-doença da população,
acarretando problemas relacionados ao processo de qualidade de vida. Tal afirmação
pode ser reforçada pelos dados relativos ao teste de qualidade de vida de Nottingham.
Neste, detecta-se a média de respostas positivas em 16,67 para a comunidade do entorno
da Unama e 6,88 para o entorno do Igarapé, ou seja, estes últimos apresentam pior
qualidade de vida (p<0,01), fato explicado na metodologia, onde, quanto mais o valor
final se aproxima da pontuação máxima de 38 pontos, pior é a qualidade de vida do
indivíduo.
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TABELA 2 - Comparação entre as médias dos domínios de qualidade de vida entre as
Comunidades do Igarapé Mata Fome e a Comunidade do entorno da Unama Campus
Alcindo Cacela.
Entorno da Unama
Domínios
Mata Fome
Campus Alcindo
(média±DP)
Cacela
p
(média±DP)
Nível de energia
(1,52±1,23)
(0,33±0,70)
<0,00
Dor
(4,15±2,88)
(1,88±2,25)
<0,00
Reações emocionais
(4,30±2,52)
(2,03±1,87)
<0,00
Sono
(2,16±1,58)
(1,46±0,16)
<0,00
Interação social
(1,59±1,34)
(0,53±0,89)
<0,00
Habilidade física
(2,88±2,06)
(1,25±1,44)
<0,00
Qualidade de vida global
(16,67±9,68)
(6,88±5,99)
<0,00
DP=desvio padrão
p=p-valor
FONTE: pesquisa de campo, 2007
A segregação é descrita por Villaça (2003) como uma forma de exclusão social, só
sendo possível, a partir de uma dominação. O mercado é citado pelo mesmo autor como o
principal instrumento desta dominação. Essa forma de exclusão é responsável pelo
impedimento ou dificuldade ao acesso dos segregados a algum serviço, seja público ou
privado.
Através da segregação, as camadas sociais de melhor renda dominam o espaço
urbano, produzindo suas áreas residenciais nas áreas mais agradáveis, bem localizadas, e
de melhor estrutura urbana (VILLAÇA, 1997).
No gráfico 1 pode-se observar que este fato foi evidenciado nesta pesquisa, pois
na área do Igarapé Mata Fome tem-se uma população com maior exclusão a serviços
urbanos, fato diferente foi observado na população no entorno da Unama, como descrito
no gráfico 2.
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Gráfico 1 - Características de saneamento básico das moradias
estudadas na Comunidade do Igarapé Mata Fome.
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Fonte: pesquisa de campo, 2007.

Gráfico 2 - Características de saneamento básico das moradias
estudadas na Comunidade no entorno da Unama Campus Alcindo
Cacela.
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Fonte: pesquisa de campo, 2007.

Os problemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário são os mais
comuns na cidade de Belém, na qual 16,35% da população não apresentam água
encanada e apenas 10,79% possuem sistema de rede de esgoto (COUTO et al., 2002).
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A população vive da água adquirida de poços artesanais que não apresentam
nenhuma estrutura, levando a se considerar que a água não é potável, podendo trazer
graves problemas de saúde para a população.
Ribeiro (2004) em pesquisas sobre a Região Metropolitana de Belém cita que
70% dos domicílios sem água encanada que utilizam água procedente de poços estavam
contaminados.
Grande parte da população também armazena essa água em potes e contêiner
impróprios e abertos ao ar livre, o que também propicia a proliferação de doenças e de
mosquitos, como o da dengue.
A coleta de lixo é realizada nas duas comunidades, no entanto, em algumas
ocasiões, no entorno do Igarapé Mata Fome ocorre de forma irregular, o que favorece a
formação de lixões a céu aberto e atrae animais e roedores.
A questão da energia elétrica é um grande problema enfrentado pela população
do entorno do igarapé mata fome, pois o governo oferece esse tipo de serviço a
comunidade, no entanto, como a população é formada por indivíduos que possuem baixa
renda, estes não podem pagar pelo serviço, provocando a formação de rede de energia
clandestina, popularmente chamada de “gato”, o que favorece os riscos à saúde, já que os
fios não possuem nenhum tipo de segurança.
Um dos fatores de grande importância para a qualidade de vida de uma população
é mobilidade que esta possui para que possa realizar suas atividades de vida diária e de
locomoção para o próprio trabalho. Baseado nessa questão, observa-se que Comunidade
do entorno do Igarapé Mata Fome possui apenas duas linhas de ônibus circulantes no
entorno. Moradores relatam que além de não terem opção de transporte, este ainda
demora a passar, o que provoca o aparecimento de transportes alternativos que não
possuem garantia de vida e segurança para os indivíduos. Muitos moradores sem opção,
aderiram como meio de locomoção a bicicleta, que também não é uma das melhores
opções devido a violência, provocado pelos assaltos, e a falta de segurança pública.
Essas disparidades demonstram que a sociedade belenense é desigual,
determinados por grupos populacionais que não possuem a oportunidade de atingirem os
patamares mínimos de acesso à bens e serviços básicos. (COUTO et al., 2002).
Mesmo pensando saúde na dimensão do coletivo, é imprescindível considerar o
indivíduo como ponto de referência. Sabe-se que somente existe o social porque existe o
ser. A população estudada apresenta características demográficas próprias, nas duas
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comunidades pode ser observado uma proporção maior de mulheres, que de homens. Este
número pode ser esperado, pois estudos como de Alves (2004) informam que as maiores
taxas de mortalidade são esperadas pelos homens, apresentando as mulheres maior
longevidade. Dentre os determinantes demográficos, a idade é considerada por muitos
pesquisadores como um fator fundamental da saúde. A idade é um significativo
determinante da percepção de saúde em ambos os sexos. Na tabela 2 evidencia-se que as
duas populações são consideradas relativamente “jovens” onde mais da metade dos
indivíduos ainda não se encontra com mais de 60 anos, classificados pela OMS como
idosos.
Nota-se na tabela 3 que a condição de casado foi mais freqüente. Esta diferença
pode ter se dado em função das normas culturais e sociais da nossa sociedade. O
casamento está correlacionado com a percepção de saúde, onde em seus estudos foi
demonstrado que os divorciados e casados mostram freqüentemente uma pobre percepção
de saúde.

TABELA 3 - Características sociodemográficas dos indivíduos
estudados (Total de indivíduos entrevistados: 168).
Igarapé Mata
Unama
Fome
Características
N
%
N
%
Sexo
Feminino
49
58
81
96
Masculino
35
42
3
4
Faixa etária
40-49 anos
28
33
31
37
50-59 anos
25
30
27
32
60-69 anos
22
26
22
26
70-79 anos
6
7
4
5
80 anos ou mais
3
4
0
0
Situação conjugal
Solteiro(a)
32
38
27
32
Casado(a)
42
50
32
38
União consensual
01
1
00
0
Separado(a)
05
6
06
7
Viúvo(a)
04
5
19
23
Arranjo familiar
Sozinho
02
2
02
2
Acompanhado
82
98
82
98
Fonte: pesquisa de campo, 2007.
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Embora a mensuração do estado de saúde seja difícil, englobando diversos
aspectos da vida do indivíduo, a compreensão do processo saúde-doença tem sido muito
utilizada. Assim, a percepção é considerada uma medida válida e confiável, consistindo
em uma variável importante entre os problemas de qualidade de vida.
Os dados sobre compreensão de saúde neste estudo apontam um cenário peculiar.
Este se perfila diante da perspectiva apresentada pelos moradores da comunidade do
entorno do Igarapé Mata Fome, já que essa população considera que a procura por
serviços básicos de saúde acontece apenas no quadro do processo de doença deflagrado.
Esta interpretação pode ser identificada pelos dados relativos à pergunta com que
freqüência procuram atendimento de saúde, onde 35% relatam que apenas quando estão
doentes, 5% não procuram nunca, 6% não souberam responder. Todavia, para os
moradores do entorno da Unama a compreensão de saúde desta comunidade pode ser
considerada melhor, já que 49% dessa população procuram atendimento de saúde
periodicamente, e apenas 20% só procuram quando estão doentes e apenas 2% não
procuram nunca.
A noção de saúde ainda carece de definição satisfatória, isto é, fundada para além
das referências à doença, consagrada como direito do povo e dever do Estado pela
primeira vez nas Cartas Constitucionais Brasileiras, de 1988, pelo Sistema Único de
Saúde - SUS, que emerge constituindo uma política pública cujo princípio fundamental é
a saúde como direito universal. Observando esta realidade verifica-se que 77% dos
moradores do entorno do Igarapé utilizam os serviços de saúde do SUS. Confrontando
estes dados com a outra comunidade os moradores que utilizam tais serviços totalizam
48%. Seguindo estes resultados tem-se ainda que 51% dos moradores do entorno do
Igarapé Mata Fome afirmam ter estes serviços próximos da residência e, apesar de não
ser o de melhor qualidade estrutural, é o utilizado por ser mais próximo. O resultado
encontrado na outra população do entorno da Unama para o uso do SUS é de 31%, porém
estes procuram não somente as unidades de saúde mais próximas, mas aquelas que
apresentam os melhores serviços. Essa situação parece estar relacionada à ligação
estrutural entre o corpo e a sociedade, de cada grupo. Observou-se também a
especialidade médica mais necessitada, no Igarapé Mata Fome 71% procuram por clínico
geral e apenas 14% por outras especialidades e 15% não souberam responder.
Diferentemente ocorre na comunidade do entrono da Unama, onde apenas 40% procuram
por clínico médico, 46% por médicos especializados e 14% não souberam responder,
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indicando que essa comunidade apresenta uma percepção de saúde vinculada ao
oferecimento de serviços, ao contrário do que ocorre na comunidade do Igarapé Mata
Fome.

TABELA 4 - Características da percepção de saúde dos indivíduos
estudados (Total de indivíduos entrevistados: 168).
Igarapé Mata
Unama
Fome
Características
N
%
N
%
Procura por atendimento à saúde
Periodicamente
47
55
49
63
Quando doentes
29
35
20
26
Nunca
04
5
02
3
Não souberam responder
04
5
06
8
Tipo de serviços de saúde
Publico
65
77
48
57
Privado
19
23
36
43
Proximidade do serviço de saúde
que freqüenta
Próximo
43
51
26
31
Distante
20
24
42
50
Não souberam responder
21
25
16
19
Qualidade do serviço de saúde
que freqüenta
Melhor qualidade estrutural
20
24
42
50
Pior qualidade estrutural
43
51
26
31
Não souberam responder
21
25
16
19
Especialidade
medica
mais
necessitada
Clinica médica
59
71
34
40
Outras especialidades
12
14
38
46
Não souberam responder
13
15
12
14
Fonte: pesquisa de campo, 2007.

Diante dos dados apresentados é possível dizer que uma compreensão mais ampla
dos fatores que influenciam na percepção do processo saúde-doença representa uma
estratégia para reduzir as desigualdades de saúde, expressa também nas desigualdades
sociais.
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CONCLUSÃO

A doença e a saúde formam um processo dinâmico. Na percepção do estado de
saúde é importante para avaliar as condições de saúde populacionais, avaliar as políticas
de saúde e auxiliar na formulação de novas propostas de saúde coletiva, para que sejam
melhoradas as condições de vida da população. Nesse sentido, os dados apresentados
sobre a perspectiva de saúde-doença entre duas populações de áreas periféricas, mas
estruturalmente diferentes, da cidade de Belém, permite uma inferência central: mesmo
em populações semelhantes do ponto de vista socioeconômico o processo e a percepção
sobre saúde e doença está diretamente relacionado às condições oferecidas pelo meio
ambiente urbano.
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