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RESUMO – Dentre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) destaca-se a correlação 

direta existente entre o ODS 3 – Saúde e bem-estar e o ODS 6 – Água potável e saneamento. 

Assim, este trabalho tem como objetivo identificar no âmbito do bairro Dois Unidos, inserido no 

Distrito Sanitário II (DS II), as arboviroses transmitidas pelo aedes aegypti de 2015 a 2018 e sua 

relação com o ODS 3. Através dos boletins da Secretaria de Saúde do Recife foram coletados os 

dados e analisados à luz do ODS em estudo. A maior incidência foi no ano de 2015 para dengue, 

mostrando que a falta de saneamento básico adequado está diretamente ligada a doenças de 

veiculação e transmissão hídrica. Pela análise do sistema de informação epidemiológica, constatou-

se que o bairro tem uma facilidade para a proliferação do hospedeiro das arboviroses. Assim, 

ressalta-se que para o enfrentamento das arboviroses deverá ocorrer maiores investimento em 

saneamento básico para o controle dos vetores das doenças, associado a ações de educação 

ambiental junto à comunidade. 

 

ABSTRACT - Among the Sustainable Development Goals (SDGs), the direct correlation between 

SDG 3 - Health and well-being and SDG 6 - drinking water and sanitation stands out. Thus, this 

work aims to identify within the scope of the Dois Unidos neighborhood, inserted in the Sanitary 

District II (SD II), the arboviruses transmitted by aedes aegypti from 2015 to 2018 and their 

relationship with the SDG 3. Through the bulletins of the Recife Department of Health, data were 

collected and analyzed in the light of the SDG under study. The highest incidence was in 2015 for 

dengue, showing that the lack of adequate basic sanitation is directly linked to diseases of 

transmission and water transmission. By analyzing the epidemiological information system, it was 

found that the neighborhood has a facility for the proliferation of the host of arboviruses. Thus, it is 
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emphasized that in order to face arboviruses, greater investment in basic sanitation must take place 

to control disease vectors, associated with environmental education actions with the community. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ODS, Saúde, Saneamento básico, 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A agenda 2030 é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade, 

reconhecendo que a erradicação da pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo a 

pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável para o desenvolvimento 

sustentável (ONU, 2015) 

Ainda em seu preâmbulo o ODS anunciam que todos os países e todas as partes interessadas, 

devem atuar em parceria colaborativa, implementando o plano. A decisão foi libertar a raça humana 

da tirania da pobreza e da penúria e curar e proteger o planeta até 2030. Tomando medidas ousadas 

e transformadoras que são urgentemente necessárias para direcionar o mundo para um caminho 

sustentável e resiliente. A ação coletiva, firma o compromisso de não deixar ninguém para trás. 

(ONU, 2015). O documento diz que, foram elencados 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) e 169 metas que demonstram a escala e a ambição da nova agenda universal.  

No contexto nacional e para que haja êxito no alcance da agenda 2030 o pesquisador Carlos 

Gadelha da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ, 2017) afirma que o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e o Complexo Econômico e Industrial da Saúde (CEIS) são as “pré-condições – ou as únicas 

oportunidades – para que o Brasil atinja os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030”. 

O ODS 3 - Saúde e bem-estar é o foco do presente estudo e foi escolhido por apresentar 

problemas vivenciados no contexto profissional de uma das autoras em relação às dificuldades no 

enfrentamento das arboviroses, bem como a falta de saneamento básico no bairro de Dois Unidos e 

sua relação com a doença.  

No relatório do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), tem-se que no ODS 3, a 

meta 3.3 é até 2030 acabar, como problema de saúde pública, com as epidemias de AIDS, 

tuberculose, malária, hepatites virais, doenças negligenciadas, doenças transmitidas pela água, 

arboviroses transmitidas pelo aedes aegypti e outras doenças transmissíveis (IPEA, 2018) 
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As arboviroses são infecções causadas por vírus, a doença apresenta-se como um crescente 

problema de saúde pública, pela dispersão e habilidade de adaptação do hospedeiro a novos 

ambientes, por causar epidemias extensas, ocasionar casos graves, entre outros (DONALÍSIO et al., 

2016) 

O mesmo autor relaciona o problema com mudanças climáticas, urbanização desordenada, 

crescimento das cidades, periferização, deslocamentos populacionais, ausência de água e 

saneamento básico e por isto, o enfrentamento de arboviroses “exige políticas e intervenções de 

amplo espectro envolvendo vários setores da sociedade, não somente a área da saúde”. 

Assim, foi criado o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, através da lei nº 14.026, 

atualizando a lei 11.445, conhecida como a Lei do Saneamento Básico. Nela, afirma que deve haver 

uma articulação com as políticas de desenvolvimento urbano, de combate a pobreza, proteção 

ambiental, promoção a saúde, entre outros, para melhoria da qualidade de vida. 

Para Souza (2016) o saneamento é um conjunto de serviços e medidas que devem ser 

adotadas para a melhoria da qualidade de vida de uma população, ajudando assim no setor 

econômico, melhorando a saúde e prevenindo o aparecimento de doenças. 

O esgoto não tratado pode contaminar a água e o meio ambiente podendo ser oneroso para as 

comunidades. No mundo estima-se que 2,4 bilhões de pessoas ainda não tem acesso a um sistema 

de saneamento adequado. (WHO, 2017) 

Vale ressaltar que, os ODS, apresentam objetivos interligados e indissociáveis, portanto falar 

de saúde e bem-estar é compreender que sem água limpa e saneamento não teremos qualidade de 

vida. Assim, o alcance do ODS 3 está diretamente ligado a um bom desempenho também do ODS 6 

- Água potável e saneamento. 

No ODS 6, a meta 6.2 aspira ter acesso a saneamento adequado, equitativo e higiene para 

todos, bem como o fim da defecação a céu aberto. Apesar de os orçamentos nacionais em 

saneamento básico aumentarem e muitos países aderirem à agenda 2030, há discrepância entre o 

atingimento das metas globais com as realidades nacionais e locais. (WHO, 2017) 

Segundo o diagnóstico de água e esgoto (ANA, 2019) do Sistema Nacional de Informação 

sobre Saneamento (SNIS, 2017), no Brasil o atendimento por redes de esgotos da população urbana 

alcança 103,5 milhões de habitantes, um incremento de 1,4 milhão de novos habitantes atendidos, 

crescimento de 1,4%, na comparação com 2016.  
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Por outro lado, o tratamento dos esgotos tem índice médio de 46,0% no país para uma 

estimativa dos esgotos gerados e 73,7% para os esgotos que são coletados. Cabe ressaltar, que o 

volume de esgotos tratados foi de 4,1 bilhões de m³ em 2016 para 4,2 bilhões de m³ em 2017, 

correspondendo a um incremento de 3,0% (SNIS, 2017).  

Apesar de um aumento nos investimentos em saneamento básico no Brasil, o déficit ainda é 

alarmante e há lacunas na gestão e no planejamento efetivo desse serviço vulnerável nas políticas 

públicas desta área, pois prejudica a saúde, o meio ambiente e impacta na qualidade de vida, 

prioritariamente, em áreas rurais e periféricas que são mais vulneráveis (MACHADO et al., 2017).  

Para a compreensão desta conjuntura intersetorial é necessário, inclusive lançar mão de 

estudos sobre a saúde que apontam os conceitos de espaços, territórios e ambiente como categorias 

analisadas. O território aparece como eixo transversal apontando reflexões sobre as possíveis 

articulações com o ambiente e aplicações no campo da saúde. (BEZERRA, 2015) 

Segundo Milton Santos (1998), o Estado definia os lugares, ou seja, o território era a base, 

alicerçava o ESTADO-NAÇÃO e o moldava. Com a globalização a noção de território assume 

características “transnacional”, mundial, global.  

Bezerra (2015) afirma que a concepção clássica de território da Geografia política o 

influenciou, mas “também os aportes teóricos de Milton Santos sobre o território” configura para 

ele um importante instrumento metodológico ao discutir o processo de territorialização em saúde. 

Para Gadelha (2017) sem o SUS, não existe desenvolvimento sustentável. Pois o processo de 

desenvolvimento não é natural. „Não é um processo linear, uma consequência da evolução no 

planeta. Pelo contrário, a consequência natural da evolução no planeta é a desigualdade, a 

assimetria e a exclusão. É preciso diálogo entre sociedade, Estado e mercado, nesta ordem, para que 

os interesses da sociedade se expressem no Estado e no mercado, de forma que a sociedade regule 

ambos – e não o contrário. 

É importante entender que a Saúde não pode ser vista apenas como um sistema de cuidados e 

de tratamento de doenças, que agrega alguns indivíduos e exclui outros tantos. É necessário 

problematizar as metas dos ODS‟s e os meios de alcançá-las, dizendo que do jeito que está posto a 

saúde, ela se relaciona ao tratamento de doenças e pauta-se em indicadores clássicos. (GADELHA, 

2017) 

Nesta perspectiva a agenda 2030 tem sido estudada, divulgada e adaptada para a realidade 

local. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2018) organizou um relatório que 
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apresenta a proposta de adequação das metas globais da Agenda 2030 para o Desenvolvimento 

Sustentável à realidade brasileira.  

Ressalta-se que, a desigualdade social e o saneamento básico são condições que interfere nos 

ciclos epidemiológicos de um lugar. As doenças ambientais afetam principalmente a população de 

baixa renda, sendo esses com menos acesso a água, a coleta de esgoto e a coleta de lixo. Mesmo que 

esses serviços tenham sido ampliados, ainda possui um índice muito baixo. Assim, a população que 

está excluída de algum desses sistemas de saneamento básico, está mais vulnerável aos impactos na 

sua vida e na qualidade da saúde. (MOISÉS et al., 2010) 

O contexto relado acima, se aplica no âmbito do Distrito Sanitário II - Dois Unidos, em 

Recife, onde mesmo tendo ocorrido ações de melhoria do saneamento nos últimos anos através de 

políticas públicas, ainda precisa avançar com vistas ao alcance do ODS 3. Portanto, este trabalho 

visa identificar as arboviroses transmitidas pelo aedes aegypti no DS II - Dois Unidos, no período 

de 2015 a 2018, e a situação com vistas ao alcance da meta 3.3 descrita anteriormente. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa tem caráter exploratório no que se refere aos sistemas de informação utilizados na 

saúde epidemiológica e ambiental. Apresenta o levantamento documental com base nos boletins 

epidemiológicos, indicadores e registros locais do DS II. O trabalho é descritivo considerando a 

observação, análise e correlação do sistema de informação utilizado no serviço com os ODS e suas 

metas e seus indicadores avaliados no território, com toda a sua dinâmica dentro do contexto 

periférico no SUS. 

As informações sobre a área territorial, população residentes e epidemiológicas foram 

disponibilizadas pela equipe de epidemiologia do DS II da Secretaria de Saúde da Prefeitura do 

Recife (FIGURA 1). 
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Figura 1. Mapa do Bairro de Dois Unidos. 

Fonte: Prefeitura da Cidade do Recife, 2011. 

 

O bairro de Dois Unidos está localizado na região norte do município e pertence a uma Área 

de Proteção Ambiental (APA), em uma área periférica limitando-se com o município de Olinda, sua 

população 32.805 mil habitantes desses 47,6% são homens e 52,4% são mulheres, em sua maioria 

de baixa renda, na região se encontram diversos problemas sociais, como a alta densidade 

populacional, grande número de construções irregulares e de vulnerabilidade no entorno de 

encostas, além de alto índice de violência (ATLAS, 2011).  

Os principais dados pesquisados foram: os casos confirmados de arboviroses no âmbito do 

bairro de Dois Unidos, as fichas de notificação utilizadas e o sistema de informação utilizado pela 

atenção básica para os registros do período de 2015 a 2018. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos serão detalhados a seguir, discorrendo-se sobre o território da área de 

estudo, os planos e as ações realizadas na área de saneamento básico, e na sequência serão 

apresentados os dados epidemiológicos do bairro de Dois Unidos analisados à luz dos ODS. 

 

O Território e as Ações de Saneamento Básico 

 

A Região Metropolitana de Recife (RMR) é constituída por 15 municípios, sendo eles: 

Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ilha de Itamaracá, 
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Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife, São Lourenço da 

Mata. Recife é a capital do estado de Pernambuco, localizado na Região Nordeste do país. Com 

área territorial de aproximadamente 218 km², e uma população de 1.637.834 habitantes (IBGE, 

2018). É dividida em seis Regiões Poliíticos Administrativas (RPA). O bairro de Dois Unidos está 

localizado na RPA 2 microrregião 2.3, como representado na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Localização da Região Metropolitana do Recife, da Cidade do Recife e das RPA 

Fonte: Os autores, 2020, com base nos dados da Prefeitura da Cidade do Recife, 2013 

 

A Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA) é responsável pelos serviços de 

água e esgoto. De acordo com esta companhia, 32% da Região metropolitana do Recife possui 

coleta de esgoto e desse total apenas 60% é coletado e tratado (MACHADO et al, 2017). 

Está em fase de ampliação a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Minerva que fica no 

bairro de Dois Unidos e recebeu em 30.06.2018 uma complementação que está em andamento e 

deve atender o bairro, bem como o município fronteiriço Olinda. (RECIFE, 2018) 

A finalização desta ação é imprescindível para o avanço nas questões de bem-estar da 

população, pois é consenso que um maior investimento na área de saneamento básico no país, no 

estado e nos municípios se gastaria menos com problemas ambientais decorrentes da falta de 

tratamento de efluentes, minimizando o risco de contaminação das pessoas e das águas. 

 

Análise dos Dados Epidemiológicos do bairro de Dois Unidos, Distrito Sanitário II  
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No período estudado, as notificações de casos confirmados de dengue e zika vírus no bairro 

de Dois Unidos foram maiores no ano de 2015, sobretudo no 2º semestre. Já o registro da 

Chikungunya foi maior em 2016 (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Dados de dengue, zika e chikungunya total de casos nos anos de 2015 a 2018 no bairro de 

Dois Unidos. 

Fonte: Dados da Prefeitura da Cidade do Recife, 2020. 

 

Quando se observa a evolução a dengue, a mesma aparece como a doença de maior incidência 

e o período revela o ciclo endêmico dessas arboviroses.  

Os resultados obtidos apontaram que no bairro de Dois Unidos existe uma grande incidência 

de casos de arboviroses nos últimos anos, os quais estão diretamente relacionados com a falta 

adequada de saneamento básico local e assim, atestam a importância de se acompanhar ao longo do 

tempo as ações voltadas para o alcance das metas do ODS 3, em especial a meta 3.3 - que é até 

2030 acabar, como problema de saúde pública, com as epidemias de AIDS, tuberculose, malária, 

hepatites virais, doenças negligenciadas, doenças transmitidas pela água, arboviroses transmitidas 

pelo aedes aegypti e outras doenças transmissíveis, a qual para ter um bom desempenho até o ano 

de 2030, precisa que as metas do ODS 6, mais especificamente a meta 6.2 – que aspira ter acesso a 

saneamento adequado, equitativo e higiene para todos, bem como o fim da defecação a céu aberto, 

também sejam contempladas no processo de territorialização das ações no bairro, o que poderá 

minimizar os efeitos das doenças de arboviroses localmente. 

Neste sentido, destaca-se que é importante que os profissionais do Distrito Sanitário II possam 

assumir um papel no acompanhamento ao longo do tempo do desempenho das metas pesquisadas 
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no presente estudo, registrando os avanços no alcance do desenvolvimento sustentável, reunindo 

esforços as metas globais da agenda 2030. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A implementação de ações de saneamento básico intersetoriais e territorializadas no bairro de 

Dois Unidos foram levantadas como potencialidades para o enfrentamento contaminação da 

população pelas doenças tipo arboviroses. Entretanto, as condições socioambientais do bairro ainda 

são favoráveis para proliferação do hospedeiro, comprometendo o bem-estar dos moradores do 

bairro devido à vulnerabilidade, colocando em risco à saúde.  

Diante desta situação real, torna-se imprescindível se envidar esforços voltados para se 

superar os desafios enfrentados pela população do bairro de Dois Unidos no Distrito Sanitário II, 

como a convivência com os transtornos causados pela insuficiência do serviço de saneamento 

básico, a ocorrência das arboviroses, passando a difundir e acompanhar as metas dos ODS 3 e 6 da 

agenda 2030 no local, de forma integrada a outras políticas públicas, lançando mão da educação 

ambiental com ferramentas populares e participativas que fortaleçam a cultura local e o ambiente. 
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