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RESUMO 

Este artigo destaca os principais impactos das inundações na saúde dos seres humanos com 

o objetivo de propor a inclusão do assunto na discussão de políticas públicas para drenagem urbana. 

Está baseado na tese apresentada à Escola Politécnica da USP para doutoramento da autora e retrata 

situação real de levantamento de campo realizado na bacia hidrográfica do rio Pirajuçara em São 

Paulo. 
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INTRODUÇÃO 

As inundações são o resultado de complexa interação dinâmica entre o clima, a bacia 

hidrográfica e o homem; estão inseridas no contexto sistêmico da vida moderna, notadamente 

marcado pela produção industrial tecnológica e pela urbanização; por sua vez, geram um ciclo de 

enfermidades e de aumento de custos sociais associados. 

O crescimento da população mundial, as mudanças climáticas, a degradação ambiental e o 

aumento da taxa de pobreza são fatores favoráveis a inundações com efeitos cada vez mais graves 

sobre a população humana. A severidade dos impactos está diretamente relacionada à 

vulnerabilidade do grupo social afetado, pois decorre tanto dos processos geradores (a intensidade 

da chuva e a capacidade de amortecimento das vazões) quanto das características da população em 

se antecipar, controlar e recuperar-se do evento. Em Desdren, Alemanha, uma moradora comparou 

os momentos dramáticos vividos na inundação do rio Elba em 2004 com os momentos vividos 

durante o bombardeio de fevereiro de 1945 na guerra mundial. 

Estudos econômicos têm sido desenvolvidos para avaliar os prejuízos decorrentes de 

inundações. Collins (2004) destacou que enquanto as perdas econômicas devidas a inundações 

chegam a 2% do PIB de países desenvolvidos, para países em desenvolvimento essa proporção 

pode chegar a 13%. Saito e Sausen (2011), avaliando as inundações de 2009-2010 no Rio Grande 

do Sul, encontraram prejuízos totais entre 10 e 30% do PIB dos municípios atingidos. Entretanto, a 

maioria dos estudos se atem a calcular os prejuízos materiais, não se enveredando aos montantes 

gastos para reparar danos intangíveis. 

IMPACTOS NA SAÚDE ASSOCIADOS A INUNDAÇÕES URBANAS 

Os principais impactos na saúde verificados em decorrência de inundação podem ser 

categorizados em dois grupos: 

 Efeitos físicos: doenças infecciosas, acidentes causados pela velocidade das águas, 

contaminação do solo e deslizamentos de terra, lesões, ferimentos e picada de animais 

peçonhentos. As doenças infecciosas verificadas com maior incidência são a leptospirose, 

hepatite dos tipos A e E, doenças diarreicas, febre tifoide e cólera.  

 Efeitos sobre a saúde mental: evidências confirmam que desastres naturais levam a problemas 

que incluem o transtorno de estresse pós-traumático, depressão, alcoolismo e ansiedade. 

Há mais problemas relacionados com inundações que perdas monetárias. Quando é pedido a 

uma pessoa, que tenha passado por pelo menos uma inundação em sua residência, descrever o que 

vivenciou, via de regra a história é a seguinte. No primeiro momento, quando está tentando 

empacotar seus pertences, as pessoas vivenciam um senso de irrealismo, um sentimento do tipo 

“isso não pode estar acontecendo comigo”; outros sentimentos que surgem nesse momento são 
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pânico, raiva, desespero, ansiedade e desorientação. A maior dor, no entanto, ocorre geralmente 

depois de as águas baixarem e o esgotamento físico começar. Ao olhar para suas perdas materiais, 

as pessoas relatam aflição, desespero e depressão. Em seguida, são comuns sentimentos de tristeza, 

insegurança, desânimo, angustia pessoal e estresse familiar. Os adultos, ao considerar que tudo foi 

perdido e que terão de começar de novo, sentem medo de deixar um passado no qual a identidade 

deles foi fundamentada. As crianças ficam amedrontadas, pois dependem de seu ambiente para 

sentir-se seguras. Quando a crise fica crônica, surgem pesadelos frequentes, explosões de raiva, uso 

exagerado de bebida, preocupação excessiva, culpa, desconfiança exagerada. A Organização 

Mundial da Saúde estima que entre 1/3 a ½ das pessoas afetadas sofre algum tipo de angústia 

(WMO,2001). Pesquisas internacionais identificaram aumento de 50% de mortalidade entre as 

pessoas cujas casas foram inundadas (Hajat,2003). Por exemplo, na bacia estudada, foi registrado 

um caso de enfarte posteriormente seguido de diabete; muitas histórias de desespero e doenças 

foram relatadas.  

Para identificar o quê é mais forte para a vítima, mais difícil de ser enfrentado, dentre todos 

os impactos que podem resultar de uma inundação, foi realizada uma pesquisa com moradores da 

área inundável da bacia hidrográfica do rio Pirajuçara na região metropolitana de São Paulo, 

exposta a frequentes inundações. Os moradores foram solicitados a atribuir uma nota de 

importância a 29 impactos listados previamente. Este mesmo procedimento foi repetido para um 

grupo de profissionais da área de saúde e para um grupo de profissionais das áreas de meio 

ambiente e recursos hídricos. Os grupos de profissionais de saúde e de meio ambiente e recursos 

hídricos avaliaram como mais importantes os impactos de perda de vidas humanas, soterramento 

por deslizamento de terra e leptospirose. Entretanto, o grupo que vivencia as inundações quase que 

anualmente, apontou como os impactos mais importantes o retorno de esgotos para as residências, a 

perda de bens de valor afetivo e a depressão; em quarto lugar este grupo posicionou o soterramento 

por deslizamentos e somente em quinto lugar, a leptospirose; como na área de estudo não é 

frequente a ocorrência de casos de morte, este impacto ficou posicionado em 24º lugar.  

CONCLUSÃO 

Constatado, com surpresa, que os impactos prioritários, na visão da comunidade diretamente 

afetada, é diferente da avaliação feita por especialistas, cabe fazer algumas sugestões: 

 Uma política pública de macrodrenagem que inclua a avaliação dos aspectos sociais e de saúde, 

juntamente com os aspectos ambientais e econômicos; 

 Um arranjo institucional que contemple o posicionamento de profissionais de saúde quanto a 

avaliação dos impactos, no processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos; 

 A inclusão dos custos intangíveis, como segurança pessoal, na análise econômica dos 

empreendimentos. 
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