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RESUMO – O objetivo desse estudo foi analisar a possível relação entre a incidência de doenças de 

veiculação hídrica e eventos pluviométricos extremos no município de Aracaju/SE. A metodologia 

da pesquisa foi baseada em duas etapas: revisão de literatura e coleta de dados. A revisão da literatura 

deu-se a partir de  buscas no portal de periódicos da CAPES e na Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações. Foram consultados artigos científicos dos últimos cinco anos, a partir das 

palavras-chave dessa pesquisa. O recorte temporal compreendeu 2013 a 2017, últimos cinco anos de 

dados disponíveis das doenças de veiculação hídrica, assim como os dados diários de precipitação 

pluviométrica a partir da Estação Meteorológica de Aracaju via Instituto Nacional de Meteorologia – 

INMET. Dentre os resultados, destaca-se que as implicações epidemiológicas decorrentes das 

enchentes e alagamentos são potencializadas por implicações sociais de infraestrutura sanitária e 

planejamento urbano inadequado. Faz-se necessária a formulação de políticas de saúde ligadas às 

condições ambientais para diminuir os números de casos dessas patologias, que além de alto custo 

para o Governo, causam elevados índices de mortalidade. Portanto, conclui-se que é urgente pensar 

a relação saúde e ambiente através da complexidade das questões ambientais com vistas a produção 

do conhecimento interdisciplinar. 

ABSTRACT – The aim of this study was to analyze the possible relationship between the incidence 

of waterborne diseases and extreme rainfall events in Aracaju city. The methodology was conducted 

on two steps: a literature review and data collection. The literature review came from searches in the 

CAPES database and Brazilian Digital Library of Theses and Dissertations. Were consulted scientific 

articles of the past five years, from the keywords of this research. The timeframe was between 2013 

and 2017, the last five years of data available from waterborne diseases, as well as the daily rainfall 

data from the Meteorological Station of Aracaju via Instituto Nacional de Meteorologia – INMET. 

One of the results is that the epidemiological implications arising from floods and flooding are 

potentiated by social implications of sanitary infrastructure and inadequate urban planning. It is 

necessary to formulate health policies linked to environmental conditions to reduce the numbers of 

cases of these diseases, as well as the high cost to the Government, causing high rates of mortality. 
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Therefore, it is concluded that there is an urgent need to think about the relationship between health 

and the environment through the complexity of environmental issues with a view to the production 

of interdisciplinary knowledge. 

Palavras-Chave – Alagamentos. Drenagem Urbana. Saneamento Básico. Saúde Pública.  

 

INTRODUÇÃO  

Define-se por saneamento básico o conjunto de serviços que objetivam alcançar níveis 

crescentes de salubridade ambiental nos meios urbano e rural, por meio de ações multidimensionais 

e holísticas, articuladas a fatores sociais, econômicos, políticos e culturais (MOTA et al.2015). Sendo 

assim, de acordo com a Lei Federal n.º 11.445/2007, tais serviços abrangem as infraestruturas e 

instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza e drenagem 

urbanas, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais (BRASIL, 2017). 

Os componentes anteriormente mencionados devem possuir uma forte interface entre si, visto 

que, por exemplo, a solução do controle da drenagem urbana depende da existência e características 

da rede de esgoto cloacal, pois as ligações clandestinas nessa rede podem causar a insuficiência 

destas, promovendo o rompimento de tubulações. Dessa forma, a drenagem urbana é o conjunto de 

medidas que tenha por objetivo minimizar os riscos relacionados às enchentes, bem como diminuir 

os prejuízos causados por elas e possibilitar o desenvolvimento urbano de forma harmônica, 

articulada e sustentável (TUCCI et al. 2007) e, apesar de sua importância, sempre foi abordada de 

maneira acessória, remontando o pensamento higienista, com ações estruturantes emergenciais, para 

correção de inundações e pontos de alagamentos. 

Em consonância com  a 4ª edição das Guias da OMS sobre Qualidade da Água para Consumo 

Humano, milhões de pessoas morrem a cada ano por doenças transmitidas pela água e um número 

ainda maior sofre com estas patologias, principalmente crianças menores de cinco anos. A maioria 

destas doenças pode ser prevenida melhorando a cobertura e a qualidade dos serviços de saneamento 

(OMS, 2011). Dessa maneira, compreender as relações entre saneamento, meio ambiente e saúde 

pública é uma etapa crucial e importante no desenvolvimento de um modelo de planejamento das 

águas urbanas, onde não só os aspectos relacionados ao meio ambiente e à saúde pública devem ser 

levados em consideração na formulação de um modelo de planejamento amplo, mas também aqueles 

relacionados à situação econômica, financeira, social, institucional e política (NICÁCIO; PEREIRA 

JÚNIOR, 2019). 

A água pode veicular um elevado número de enfermidades e essa transmissão pode se dar por 

diferentes mecanismos. O mecanismo de transmissão de doenças mais comumente lembrado e 

diretamente relacionado à qualidade da água é o da ingestão, por meio do qual um indivíduo sadio 
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ingere água que contenha componente nocivo à saúde e a presença desse componente no organismo 

humano provoca o aparecimento de doença (BRASIL, 2006). 

De acordo com Amaral et al. (2003) as doenças de veiculação hídrica, são causadas 

principalmente por meio de microrganismos patogênicos que têm suas origens relacionadas aos 

fatores espaciais do território e, são situações específicas são determinadas pelos preceitos capitalistas 

e dicotômicos que regem a sociedade, assumindo relevância, entre outros aspectos, na determinação 

de desigualdades no que tange a qualidade da água para consumo e uso humano. Assim, as doenças 

de veiculação hídrica nas dimensões de incidência e prevalência causam inúmeros transtornos à saúde 

humana, sendo esta percebida em seu contexto patológico, social e espacial como o conjunto de 

fatores (materiais e imateriais) que podem interferir negativamente nas condições gerais de existência. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) caracteriza as doenças de veiculação hídrica em dois 

grupos: doenças de transmissão hídrica; que são caracterizadas pela presença de microrganismos 

patógenos veiculados pela água, como fungos, vírus, protozoários e bactérias; e doenças de origem 

hídrica que são caracterizadas pela presença de substâncias químicas na água, acima das 

concentrações permitidas (SANTOS NETO, 2003). Para fins desse estudo, adotou-se como objeto as 

doenças de transmissão hídrica. 

Diante de tais informações, o presente estudo propõe analisar a possível relação entre incidência 

de doenças de veiculação hídrica e eventos pluviométricos extremos no município de Aracaju/SE. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia desse estudo foi baseada em duas etapas: revisão de literatura e coleta de dados. 

A revisão da literatura deu-se a partir de  buscas no portal de periódicos da CAPES, para a área de 

Ciências Ambientais, sempre que disponível, com vistas a estudos interdisciplinares. Foram 

consultados artigos científicos dos últimos cinco anos, a partir das palavras-chave dessa pesquisa. 

Além disso, foi utilizada a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD).  

A coleta de dados se deu a partir do recorte temporal de 2013 a 2017, últimos cinco anos de 

dados disponíveis das doenças de veiculação hídrica, que tem relação ou que aumentam 

consideravelmente com os alagamentos na cidade de Aracaju, e foi realizada através do acesso à 

plataforma do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), por meio do link “acesso 

à informação”, no item “dados epidemiológicos Sinan”. Ao seguir esse caminho, o Portal da Saúde 

(DATASUS) pode ser acessado, no qual estão elencados as doenças e os agravos de notificação.      

Foram selecionadas as seguintes patologias: Dengue, Esquistossomose e Leptospirose. Essa 

escolha se deu em detrimento de serem as que possuem ligação direta com veiculação hídrica pelas 

enchentes, além de serem as mais representativas em número de casos.  
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Inicialmente, tentou-se realizar uma comparação entre os pontos de alagamentos no município 

de Aracaju com os dados dos prontuários das Unidades Básicas de Saúde, mas esses dados não estão 

disponíveis para análise. Daí, optou-se por trabalhar com os dados dos hospitais estaduais sergipanos, 

disponibilizados pelo DATASUS. Essa fonte, disponibiliza dados de 30 patologias, sendo 06 de 

veiculação hídrica (Dengue, Hepatite A, Esquistossomose, Leptospirose, Febre tifoide e cólera), das 

quais 04 apresentam dados de Aracaju, no recorte temporal da pesquisa, porém não houve casos de 

cólera, apenas um caso de febre tifoide e nenhuma relação das enchentes com a Hepatite A, tendo em 

vista que os dados reduziram significativamente quando houve episódio de enchente na cidade. 

O recorte espacial da pesquisa é o município de Aracaju (Figura 01), capital do Estado de 

Sergipe, que apresenta cento e vinte e seis (126) bacias de drenagem, com área média de 1,28km2, 

tendo como menor área 0,018km2 e maior 10,79km2, de acordo com os dados do Plano Integrado de 

Saneamento Básico – PMSB – de Aracaju (2015). 

 

Figura 01 – Pontos de Alagamentos do Município de Aracaju-SE. 
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Foram coletados dados diários de precipitação pluviométrica a partir da Estação Meteorológica 

de Aracaju via Instituto Nacional de Meteorologia – INMET no período de 2013 a 2017 com vistas 

a identificar possíveis eventos climáticos. 

Os dados coletados do DATASUS foram armazenados e tratados por meio do aplicativo 

Microsoft Software Excel 365 (planilhas eletrônicas e gráficos). No tratamento estatístico, fez-se o 

uso de médias aritméticas, mortalidade, porcentagens e coeficiente de incidência. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De acordo com Aracaju (2015) verifica-se que há problemas de alagamentos em todos os 

bairros da cidade.  Registra-se, aqui, que entre os quatro eixos do Plano Municipal de Saneamento 

Básico, a Drenagem e Manejo das Águas Pluviais é o maior desafio a ser enfrentado. Existem pontos 

de alagamento na cidade de Aracaju, da zona norte a zona sul, atingindo a população de todas as 

classes econômicas. São 69 pontos principais de alagamentos, conforme a Figura 01. 

Levando-se em consideração o recorte temporal da pesquisa, analisou-se os dados climáticos 

de precipitação pluviométrica e, de acordo com os estudos de Gonçalves (2014), enquadraram-se os 

eventos extremos ou acidentais. 

O período chuvoso de Aracaju concentra-se entre março e agosto, com destaque da 

concentração da precipitação no mês de maio. Merece destaque dois eventos extremos: 04/11/2013 e 

24/05/2015. 

De acordo com os estudos de Carvalho et al. (2016), no mês de novembro de 2013, ocorreu o 

4º maior episódio de precipitação desde 1964. Já no evento extremo ocorrido em 24/05/2015, em 

decorrência da presença de um escoamento frontal desde a Bahia, que se estendeu até Sergipe, 

mantendo a atmosfera instável, alguns pontos de alagamento prejudicaram o trânsito nas grandes 

avenidas da cidade. Os canais transbordaram e ruas foram alagadas. A cheia do Rio Poxim, no bairro 

Jabotiana, causou alagamento em ruas dos conjuntos Santa Lúcia, Sol Nascente, JK e cerca de 60 

pessoas ficaram desalojadas na região do Largo da Aparecida, também no bairro Jabotiana. 

A partir dos dados de enchentes na cidade de Aracaju, estabeleceram-se as relações com as três 

principais doenças de veiculação hídrica: dengue, leptospirose e esquistossomose. 

A dengue é uma das principais doenças infecciosas presentes no Brasil, representando um grave 

problema de Saúde Pública no país e no mundo, principalmente em regiões tropicais e subtropicais 

(COSTA et al.2011). Fatores climáticos, crescimento populacional desordenado, migração rural-

urbana e inadequação de infraestrutura básica das cidades são algumas das condições favoráveis ao 

desenvolvimento do vetor Aedes aegypti, e consequente transmissão viral da dengue (COSTA et al. 

2008). 
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Estudos recentes (COSTA; CALADO, 2016; DIAS et al. 2010) mostram que a incidência da 

dengue parece ser maior no período chuvoso compreendido entre janeiro e maio, acompanhando as 

populações do vetor Aedes aegypti. 

Em Aracaju, merece destaque o ano de 2015, com três mil e trinta e cinco casos (Figura 02), 

quando do evento extremo de precipitação com registro de 100mm no dia. Verifica-se que com a 

diminuição da pluviosidade, os casos de dengue também diminuíram. 

 

Figura 02 – Registro de casos de dengue em Aracaju (2013-2017). 

 

A proliferação da dengue está diretamente relacionada com as condições climáticas, logo se 

tornou um dos principais problemas de saúde pública no mundo. O principal transmissor da dengue, 

o mosquito Aedes aegypti, é totalmente adaptado ao ambiente urbano e acha, junto aos domicílios 

humanos, as condições necessárias para o seu desenvolvimento, que ocorre em águas acumuladas em 

recipientes que, em sua maioria, são usados pelo homem. Além disso, as áreas que mantém 

temperaturas mais elevadas são mais suscetíveis à presença e proliferação do mosquito Aedes aegypti. 

Considera-se, então, a dengue uma doença tropical (DAHER; BARRETO; CARVALHO, 2013). 

A Leptospirose é uma doença infecciosa originada por uma bactéria, com quadro clínico que 

pode variar desde infecções assintomáticas até formas graves, podendo levar a óbito. A sua letalidade 

é alta, podendo chegar a 40% dos casos. Quando a forma da doença é branda, comumente é 

diagnosticada como síndrome gripal, virose, influenza ou dengue, pela semelhança dos sintomas. 

Trata-se, porém, de uma zoonose de grande importância social e econômica: por seus elevados índices 

de incidência, a letalidade nos casos mais graves e o alto custo hospitalar (BRASIL, 2009). 

De acordo com Brasil (2014, 2009), entre os principais padrões epidemiológicos da leptospirose 

encontrados no Brasil, merece destaque “epidemias urbanas anuais, principalmente em comunidades 

carentes, pós-enchentes e inundações, onde se encontra a maioria dos casos anuais detectados”. Ainda 

de acordo com o estudo, “a doença tem grande importância social e econômica devido à sua alta 

incidência e percentual significativo das internações, alto custo hospitalar e perdas de dias de trabalho, 

como também por sua letalidade”.  
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Diversos estudos (BRASIL, 2014) apontam a exposição a enchentes, alagamentos, lama ou 

coleções hídricas, nos últimos 30 dias, como antecedentes epidemiológicos sugestivos à data de início 

dos sintomas. 

De acordo com Galvão (1992), as enchentes não se dão somente pelas fortes chuvas, acontecem 

também pela falta de capacidade de escoamento das águas pluviais e pela incapacidade de infiltração 

da água no solo. Pesquisa realizada em Pernambuco, no período de 2001 a 2009, sugeriu que a 

leptospirose estaria relacionada com o ambiente domiciliar e com a falta de infraestrutura sanitária. 

Ressalta-se, ainda, que outros fatores devem ser considerados, como características do terreno 

(topografia e declividade), tempo de escoamento das enchentes, o período de exposição a essas águas, 

locais com presença de lixos e a infestação de roedores (VASCONCELOS, 2012). 

Em Aracaju, percebe-se que os dados de pluviosidade também demonstram relação com os 

casos de leptospirose (Figura 03), pois, a medida em que a precipitação diminui, os casos também 

atenuam-se.  

O principal reservatório da leptospira é o rato, principalmente nas áreas urbanas. A transmissão 

para o homem ocorre através de contato direto com sangue, tecidos, órgãos ou urina de animais 

infectados, ou por meio do contato indireto, quando a mucosa ou pele lesada entra em contato com 

água contaminada (DAHER; ABREU; SILVA JÚNIOR, 2010). 

 

Figura 03 - Registro de casos de Leptospirose em Aracaju (2013-2017). 

 

Segundo Genovez (2009), a ocorrência de leptospirose está intimamente relacionada a fatores 

ambientais. As formas mais comuns de se adquirir a doença são em situações de inundações e 

enchentes, quando a urina dos ratos, presentes em esgotos e bueiros, mistura-se à enxurrada e à lama 

das enchentes. Assim, na área urbana, especialmente no período chuvoso, as inundações são o 

principal fator de risco para a ocorrência de surtos da doença. 

A esquistossomose ocupa o segundo lugar dentre as doenças infecto-parasitárias de maior 

prevalência no mundo, afetando cerca de 240 milhões de indivíduos em 76 países (USEH, 2012).  

De acordo com Gomes (et al. 2014), as variações climáticas sazonais também influenciam o 

processo de expansão da doença, uma vez que os períodos de fortes chuvas propiciam o alastramento 
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dos CRs temporários e permanentes de Biomphalaria ssp., aumentando as chances de contato com o 

homem e, consequentemente, a transmissão da doença. 

Os estudos de Sucen (2009) e Ramos (et al. 1969), apontam que devido ao alto índice de 

enchentes, o risco de contaminação aumenta consideravelmente, uma vez que parte do ciclo do 

Schistosoma mansoni se desenvolve em ambiente hídrico. 

Em Aracaju, percebe-se em 2013, quando ocorreu o 4º maior episódio de precipitação desde 

1964, registrou-se o maior número de casos da doença (Figura 04). Estudos futuros são necessários 

para entender os motivos da redução dos casos em 2013, quando também houve um evento extremo 

de precipitação. 

 

Figura 04 - Registro de casos de Esquistossomose em Aracaju (2013-2017). 

 

De acordo com estudos de Carvalho e Mendonça (2017), a pluviosidade exerce influência sobre 

a ecologia do Biomphalaria glabrata, hospedeiro intermediário do Schistosoma mansoni prevalente 

no município de Aracaju, sendo, portanto, um elemento que deve ser considerado como importante 

na análise do modelo (re)produtivo da esquistossomose. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As implicações epidemiológicas decorrentes das enchentes e alagamentos são potencializadas 

por implicações sociais de infraestrutura sanitária e planejamento urbano inadequado. Faz-se 

necessária a formulação de políticas de saúde ligadas às condições ambientais para diminuir os 

números de casos dessas patologias, que além de possuírem alto custo para o Governo, causam 

elevados índices de mortalidade. 

A partir dos dados referentes às doenças de veiculação hídrica, podem ser gerados gráficos e 

mapas com número de casos, taxa de incidência, entre outras variáveis. 

Com exceção de períodos de El Niño e La Niña, têm-se a concentração de chuvas sempre no 

mesmo período, devendo o Estado investir em medidas, a exemplo da abertura e alargamento de 

canais, bem como desobstrução dos mesmos para evitar cenários de alagamentos e posterior epidemia 

de doenças, conforme apontam os estudos referenciados nessa pesquisa. 
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Não foi possível estabelecer a relação entre a distribuição espacial das doenças com os dados 

das Unidades Básicas de Saúde e nem com os dados dos hospitais, tendo em vista a ausência das 

informações municipais. 

Portanto, é urgente pensar a relação saúde e ambiente através da complexidade das questões 

ambientais com vistas a produção de um conhecimento interdisciplinar. 

A partir dos resultados, é possível afirmar que há relação entre incidência de doenças de 

veiculação hídrica e eventos pluviométricos extremos no município de Aracaju/SE, porém, outros 

estudos devem ser realizados, tendo em vista que outras variáveis também devem ser analisadas. 
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