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RESUMO 

 

Morar em áreas consideradas desconformes ou de ocupação mista tem sido fato 

cada vez mais frequente nos grandes centros urbanos. A especulação imobiliária 

expulsa a população de mais baixa renda, criando áreas de exclusão social, cujo 

deslocamento não é acompanhado de infraestrutura de saneamento básico, saúde e 

educação. A Zona Noroeste de Santos é o típico exemplo dessa situação. 

Residências cercadas por indústrias químicas convivem com pouca atenção das 

autoridades municipais. Viver essa realidade pode impactar negativamente na saúde 

de seus moradores. Este estudo tem por objetivo comparar as taxas de internação 

hospitalar no Sistema Único de Saúde (SUS) entre comunidades com diferentes 

perfis de ocupação de solo e condições socioeconômicas, em Santos e Mongaguá, 

entre 2010 e 2014. Este estudo ecológico analisou dados de internação hospitalar 

de residentes na Zona Noroeste e na Zona Leste de Santos e na cidade de 

Mongaguá. Taxas de internação anuais, mensais e para todo o período foram 

construídas para toda a população de cada área e para grupos etários (crianças e 

adolescente – até 19 anos; adultos – entre 20 e 59 anos; e idosos – 60 anos ou 

mais). Diferenças nas taxas entre as áreas, faixas etárias e sexo foram estimadas 

utilizando-se o teste U de Mann-Whitney e o teste de Kruskal-Wallis. O nível de 

significância adotado foi de 5%. Para os seis grupos de doenças analisados nas três 

áreas, as taxas observadas para moradores da Zona Noroeste superou as das 

outras duas, exceto para as internações por doenças hematológicas e imunológicas 

(p = 0,000). Na análise por faixa etária, as crianças da Zona Noroeste foram mais 

acometidas que as das outras duas áreas. As taxas de internação para os idosos de 

Mongaguá foram as mais baixas entre as áreas analisadas, enquanto as taxas da 

Zona Noroeste foram as maiores em relação a todas as doenças analisadas. De um 

modo geral, homens foram mais susceptíveis que mulheres. 

 

 

Palavras-chave:  Racismo ambiental; Vulnerabilidade social; Tragédia ambiental; 

Poluição; Ocupação desordenada. 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Living around unplanned areas has been a really current trend, specially in urban 

areas. Royal state speculation tends to keep away low-income population, forming 

social segregation areas in where there is not appropriate infraestructure, health and 

quality education. Located in Santos City, Zona Noroeste Area is a typical portrait of 

it. Surrounded by chemical industries, local people do not count on authorities 

support or even city fiscalization. Such a reality might interfere on someone’s health. 

This is the research’s aim in order to compare SUS hospitalizations’ level among 

distinct communities income and profiles in Santos and Mongagua Cities between 

2010 and 2014.  This ecological project has analyzed data hospitalization among 

Zonas Noroeste and Leste from Santos and Mongagua City. Annual, monthly and 

seasonal data were built to the whole population from its areas as well as for people 

from diferente ages (children and teenagers – until 19 y.o.; adults – from 20 to 59 

y.o.; and elders – 60 years old up). Different rates on different areas, ages or genres 

were estimated using Mann-Whitney and Kruskal-Wallis tests. Adopted relevance 

level was 5%. Considering the six diseases groups observed on the three areas, the 

results about Zona Noroeste surpassed the others, except for hospitalizations 

caused by hematological or immunidity factors (p = 0,000). Regarding to ages 

analysis, kids from Zona Noroeste have been more affected than children from the 

other parts. Mongagua elders hospitalization rates were the lowest while Zona 

Noroeste levels have shown to be the highest. As a matter of fact, men seemed to be 

more susceptible than women. 

 
 

Key words:  Environmental racism, social vulnerability, environmental tragedy, 

pollution, unplanned occupation.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O ponto de partida para este estudo foi uma antiga inquietação referente à 

interferência nas condições de saúde das populações residentes na periferia de 

Santos, devido à proximidade com as empresas existentes no chamado Polo 

Industrial da Alemoa. Este é o local onde ocorreu em 2015, o acidente nos tanques 

da empresa Ultracargo (MOTTA, 2015). Localizado na Zona Noroeste de Santos, e 

também com atividade portuária, a área do Polo Industrial engloba quatro 

comunidades: São Manoel, Piratininga, Vila dos Criadores e Vila Alemoa.  

A explosão dos tanques da Ultracargo, seguida de um incêndio que durou 

nove dias, foi considerada a segunda pior tragédia socioambiental do mundo 

relacionada a polos industriais, atrás apenas de uma situação semelhante ocorrida 

na Inglaterra em 2005, (MOTTA, 2015) e serviu de estopim para dar visibilidade a 

uma questão que historicamente foi abandonada pelos detentores do poder. Foi 

aberta então, a discussão para um plano de evacuação de moradores e 

trabalhadores, e de ações do poder público nas áreas da saúde e meio ambiente – 

situação originada por decisões muitas vezes deliberadas por órgãos sem nenhum 

comprometimento com verdadeiros interesses das comunidades locais. Segundo 

Ascerald, Mello e Bezerra (2009), este fato que comprova-se  através do documento 

chamado Memorando Summers, criado na década de 90 por Lawrence Summers, 

economista do Banco Mundial. O documento teve uma repercussão negativa, 

criando um mal estar para a instituição que apresenta três razões para que os 

países periféricos fossem destino dos ramos industriais mais danosos ao meio 

ambiente: primeiro, o meio ambiente seria uma preocupação “estética” típica apenas 

dos bem de vida. Segundo, os mais pobres, em sua maioria, não vivem mesmo o 

tempo necessário para sofrer efeitos da poluição ambiental. Terceiro, pela lógica 

econômica, pode-se considerar que as mortes em países pobres têm custo mais 

baixo do que nos países ricos, pois seus moradores recebem salários mais baixos.  

Ainda segundo Ascerald, Mello e Bezerra (2009), conforme indica o referido 

memorando do Banco Mundial, é para as regiões pobres que se tem dirigido os 

empreendimentos econômicos mais danosos em termos ambientais. Do mesmo 
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modo, em áreas de maior privação socioeconômicas, concentram-se a falta de 

investimentos em infraestrutura de saneamento, a ausência de politicas de controle 

dos depósitos de lixo tóxico, a moradia de risco – concorrendo para as suas más 

condições ambientais de vida e trabalho.  

Portanto, essa situação que ocorre em nossa realidade refere-se a uma área 

de uso de ocupação mista, fato que nos aproxima da redação que esta no capitulo I 

do zoneamento e art. 8.º Art. 9.º da lei complementar 730/2011 disciplina o 

ordenamento do uso e da ocupação do solo na área insular do município de Santos 

(SANTOS, 2011). Para os efeitos de parcelamento, ocupação, aproveitamento e uso 

do solo, na área insular do Município de Santos, as zonas de uso e ocupação ficam 

divididas em duas categorias, sendo alocadas na categoria 1, as zonas de uso e 

ocupação que determinam a divisão geral da área insular do Município. São 

especificadas e identificadas pelas seguintes siglas:  

a) ZO - Zona da Orla - área caracterizada pela predominância de 

empreendimentos residenciais verticais de uso fixo e de temporada, 

permeada pela instalação de atividades recreativas e turísticas onde se 

pretende através da regulamentação dos usos a preservação de áreas 

exclusivamente residenciais, o incremento de atividades recreativas e 

turísticas e o incentivo ao aprumo ou a substituição dos prédios em 

desaprumo;  

b) ZNI - Zona Noroeste I - área residencial de baixa densidade e vias 

comerciais definidas, onde se pretende incentivar a verticalização e a 

ocupação dos vazios urbanos com empreendimentos habitacionais de 

interesse social, bem como incrementar os Corredores de 

Desenvolvimento e Renovação Urbana – CDRU;  

c) ZNII - Zona Noroeste II - área residencial isolada do restante da malha 

urbana, próxima a eixos de trânsito rápido e áreas ocupadas por 

atividades portuárias, com previsão dos modelos de ocupação 

verticalizados e usos não conflitantes com os residenciais.  

d) ZNIII - Zona Noroeste III - área residencial caracterizada por loteamento 

de baixa densidade, onde se pretende incentivar conjuntos residenciais 

verticalizados em áreas passíveis de ocupação. 
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A presente dissertação tem o objetivo de analisar regiões citadas e da 

Baixada Santista que apresentam diferentes níveis de vulnerabilidade social – como 

as chamadas áreas de ocupação de uso misto ZNI, ZNII, ZNIII e que possuem 

atividades industriais próximas às moradias e áreas predominantemente residenciais 

e associar essas características e seus impactos sobre a saúde. 

 
1.1 História da ocupação urbana da cidade de Santos  

O município de Santos tornou-se um polo econômico importante para a região 

da Baixada Santista. A construção de autopistas facilitou o contato com a região, o 

que repercutiu no aumento do turismo. Característica do município de Santos e 

comum a outras cidades da região, a grande extensão do território em Áreas de 

Preservação Permanente (APP) limitou a sua expansão e criou condições para a 

existência de moradias irregulares. Surgiram, então, zonas de exclusão social, 

inicialmente de ocupação residencial (JAKOB, 2003).   

A legislação urbanística até o golpe de 1964, com base nos Decretos 

406/1941 e 403/1945, dividia a cidade em Zona Comercial Central (ZCC), Zona 

Central Secundária (ZCS), Zona Residencial 1º ZR1, 2º ZR2, 3º ZR3, Zona Portuária 

(ZP), Zona Industrial (ZI), Zona Rural/Agrícola (ZA) (CALDATTO, 1998; CARRIÇO, 

2002). A prefeitura nunca controlou as atividades da área portuária, e depósitos de 

granéis líquidos do setor petroquímico fixaram-se junto à cidade, como é o caso da 

região industrial da Alemoa.  

A permissão para loteamentos novos em áreas periféricas, a partir de 1945, e 

a regularização de loteamentos irregulares, em 1979, aumentaram a área ocupada 

para residência. Em 1966, a Lei no 3.345 criou a Zona Mista, na área entre a 

Rodovia Anchieta e a Avenida Martins Fontes (NUNES, 1996). Desse modo, o uso 

habitacional foi permitido e passou a ser exercido por pessoas de baixa renda, como 

ocorreu com os loteamentos de Vila Haddad, Chico de Paula e, depois, com as 

favelas da Alemoa, do Pantanal, de São Manoel e de Piratininga, além do conjunto 

habitacional Athiê Jorge Cury. 

Segundo Santos (2010), evidencia-se que a convivência de habitações de 

baixa renda com atividades portuárias e retroportuárias, criou um espaço propício 
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para inúmeros conflitos advindos dos impactos causados por essas atividades nos 

aspectos sociais, econômicos e, sobretudo, na qualidade de vida. 

Uma das principais áreas de expansão da cidade, a Zona Noroeste de 

Santos, ocupa 38% do território da Ilha de São Vicente, uma área de 11.470.000 m2. 

É composta de 12 bairros, com cerca de 120 mil moradores (IBGE, 2010). A principal 

favela dessa região é o Dique da Vila Gilda, situado às margens do Rio dos Bugres e 

que serve como divisa entre Santos e São Vicente. A precariedade da favela, com 

336.491,29 m2 quadrados, é nítida, pois, além de estarem próximas do rio e do 

dique, as moradias e as palafitas encontram-se em estado de deterioração por conta 

da sua localização – tudo isso aliado à falta de políticas públicas eficientes (IBGE, 

2010; SANTOS, 2010). 

A Zona Noroeste, a partir da década de 60, fixou-se como área de 

concentração da população de média e baixa renda na cidade, que foi 

“pressionada”, de acordo com o zoneamento funcionalista, a viver nessa região, nos 

morros e municípios próximos. Muitas áreas, nesse período, foram ocupadas de 

forma desordenada, como é o caso do bairro da Areia Branca, próximo ao cemitério 

que leva o mesmo nome, e a busca por moradias passou a ser mais intensa 

(MONDIN,1982).  

De forma geral, as favelas invadem o leito dos rios e provocam obstruções, 

contribuindo para a proliferação de doenças de veiculação hídrica. Na Zona 

Noroeste, o convívio com as enchentes faz parte da realidade dos 12 bairros da 

região (SANTOS, 2010). 

Apesar de a cidade de Santos possuir uma arrecadação de quase 2 bilhões 

de reais, um dos melhores IDH do país, e de estar 95% saneada (INSTITUTO 

TRATA BRASIL, 2016), alguns de seus bairros são considerados áreas subnormais. 

De acordo com documento liberado de 2011, no qual o IBGE publicou os dados 

preliminares do Censo 2010, entre as áreas que são compreendidas como 

aglomerados subnormais estão os assentamentos irregulares conhecidos como 

favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, mocambos, 

palafitas, entre outros (IBGE, 2011). 

 No município de Santos existem bairros com boas condições de infraestrutura 

urbana, predominantemente residenciais e que, mesmo quando próximos do porto, 
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estendendo-se por toda a área nordeste da Ilha de São Vicente na divisa com o 

Guarujá, apresentam melhores condições de moradia e de infraestrutura urbana que 

a Zona Noroeste. A Zona Leste é formada por 15 bairros e vários equipamentos 

públicos (SANTOS, 2018).   

 A comparação das condições de vida nessas duas áreas pertencentes ao 

mesmo município de Santos com Mongaguá chama a atenção para a questão da 

vulnerabilidade social das populações mais expostas a fatores de risco 

socioambientais, e menos protegidas pelo poder público. 

 

1.2  Historia da origem de Mongaguá 

Mongaguá é uma palavra do idioma guarani que significa “água pegajosa”, 

nome dado pelos índios guaranis que viviam às margens dos rios Mongaguá e 

Aguapeú. No século XVI, a frota de Martim Afonso de Souza chegou à região, que 

aos poucos passou a ser habitada. Uma parte do seu atual território localizava-se na 

Capitania de São Vicente e a outra, na Capitania de Itanhaém. 

No final do século XVIII, Mongaguá passou a ser propriedade do coronel 

Bonifácio José de Andrada, pai de José Bonifácio de Andrada e Silva, conhecido na 

história do Brasil como o Patriarca da Independência. A aquisição se deu por meio 

de um leilão público e, mais tarde, em 1814, a propriedade foi vendida ao padre 

João Batista Ferreira, que tempos depois se desfez das terras. 

A construção da Companhia de Melhoramentos da Praia Grande, em 1913, 

contava, entre alguns de seus principais acionistas, com Fernando Arens Júnior, 

David Antônio dos Santos, Prudente Correia, Ernesto Diedrichs, Alberto Hugo de 

Oliveira Caldas e Abílio Smith Camargo. Este último ajudou a criar os loteamentos 

Jardim Marina, Jardim Aguapeú, Vila Arens, Jardim Caiahu, o Centro de Mongaguá 

e a Vila Sorocabana. 

Foi somente no final dos anos 1940, após o término da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945), que Mongaguá começou a prosperar, graças à construção da 

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, que liga a cidade à capital, São Paulo. O 

surgimento da estrada contribuiu para a criação do Distrito de Mongaguá, pela Lei 
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Municipal nº 233, que passou a pertencer não mais a São Vicente, mas sim ao 

município de Itanhaém.  

Nessa nova condição, Mongaguá passou a ter um forte desenvolvimento no 

comércio, e o movimento de emancipação teve forte adesão. Em 1950, o IBGE 

informou que Mongaguá possuía apenas 826 habitantes, pois não foi levada em 

consideração sua população flutuante, na época estimada em 6 mil moradores. O 

equívoco pôde ser corrigido graças à colaboração da Empresa Elétrica de 

Mongaguá, que detinha o controle das moradias. 

No final da década de 60, Mongaguá foi finalmente elevada à categoria de 

cidade autônoma, graças à Lei Mongaguá, assinada no dia 31 de dezembro de 1959 

pelo então governador do Estado, Jânio Quadros, após consulta popular que 

apontou o desejo de autonomia dos moradores. Deve-se destacar que a cidade 

comemora o dia 7 de dezembro, data em que ocorreu o plebiscito, como seu 

aniversário oficial. Em 1977, a cidade foi elevada à categoria de Estância Balneária 

e nos dias atuais foi escolhida como terceira área de estudo devido sua semelhança 

econômica com a Zona Noroeste pois ambientalmente e totalmente afastada das 

industrias  fator que colabora bastante com as analises (CONHEÇA MONGAGUÁ, 

2018).   

O último censo (IBGE, 2010) não apresentou informações atualizadas sobre 

esta região, o que impediu uma ilustração mais precisa das comunidades estudadas. 

O IBGE estima que em 2016 a população de Mongaguá seria de 53.3841 habitantes. 

O próprio órgão informa que, no Censo de 2010, não foi realizada uma contagem 

por bairro, o que impede uma amostragem. 

  

1.3        Vulnerabilidade Socioambiental 

Baseando-se em uma revisão da literatura sobre o conceito de 

vulnerabilidade em áreas urbanas semelhantes às apresentadas, o assunto se 

legitima quando introduzido neste trabalho, porque reforça o tema Injustiça que se 

manifesta no cotidiano.  

                                                                 

1 IBGE Cidades. Disponível:  
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=353110&search=||infogr%E1ficos:-
informa%E7%F5es-completas. Acesso: 21 jan. 2016. 
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De acordo com Moser (1998), geralmente o conceito de vulnerabilidade  é 

definido como uma situação em que estão presentes três elementos (ou 

componentes): exposição ao risco; incapacidade de reação; e dificuldade de 

adaptação diante da materialização do risco. 

Nos últimos anos, o termo vulnerabilidade social tem sido utilizado com 
certa frequência por grupos acadêmicos e entidades governamentais da 
América Latina. A noção de vulnerabilidade social, ao considerar a 
insegurança e a exposição a riscos e perturbações provocadas por eventos 
ou mudanças econômicas, daria uma visão mais ampla sobre as condições 
de vida dos grupos sociais mais pobres e, ao mesmo tempo, consideraria a 
disponibilidade de recursos e estratégias das próprias famílias para 
enfrentar os impactos que as afetam (ALVES; OJIMA, 2008, P. 5). 
 

Analisando a vulnerabilidade social sobre outro prisma – os estudos 

referentes a desastres naturais, chamados de “natural hazards”, e avaliação de risco 

chamados “natural hazards” – a mesma pode ser vista como a “interação entre o 

risco existente em um determinado lugar (hazard of place) e as caracteristicas e o 

grau de exposição da população lá residente” (FERREIRA, 2007, p. 30).  

Existem diversas definições e acepções de vulnerabilidade, utilizadas em 

áreas tão diferentes como o direito, a segurança alimentar, a macroeconomia, a 

psiquiatria, a saúde e a prevenção de desastres naturais (CUTTER, 1996). Portanto, 

o conceito de Vulnerabilidade não é simplesmente a exposição aos riscos e 

perturbações, mas também uma forma de exercer nosso poder de resiliência e de se 

adaptar à necessidade de valorar a importância e a inseparabilidade das dimensões 

social e ambiental da vulnerabilidade (PANTELIC; SRDANOVIC; GREENE, 2005).  

Sendo assim, numa perspectiva das áreas de humanas, especificamente as 

sociais, a vulnerabilidade pode ser pensada sob três aspectos (ou dimensões): grau 

de exposição ao risco, susceptibilidade ao risco e superação diante da 

materialização do risco. Nessa ótica, os moradores ou grupos sociais mais 

vulneráveis seriam aqueles mais expostos a situações de risco ou stress, mais 

sensíveis a essas situações e com menor capacidade de se recuperar (DE 

SHERBININ; SCHILLER; PULSIPHER, 2007; MOSER, 1998;).  

Uma das questões centrais abordadas refere-se a populações em situação 

de risco. Num dos livros publicados por Torres (2000), discute-se teoricamente o 

conceito de risco ambiental, examinando-se os problemas e as dificuldades para sua 

operacionalização. Para o autor, um dos aspectos mais relevantes diz respeito à 

questão da cumulatividade de riscos de diferentes origens. Nesse sentido, as áreas 
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de risco ambiental (próximas de lixões, sujeitas a inundações e desmoronamentos) 

são muitas vezes as únicas acessíveis às populações de mais baixa renda, que 

acabam construindo nesses locais domicílios em condições precárias.  

Portanto, sobreposição de riscos e problemas socioeconômicos e ambientais 

representam um desafio para as políticas públicas, que, na maioria das vezes, são 

fragmentadas segundo áreas de intervenção setorial. Assim, o grande número em 

excesso de condições sociais e sanitárias e de riscos e conflitos ambientais torna 

necessárias abordagens que contemplem as relações e interações entre as 

dimensões sociais e ambientais da urbanização (ALVES; TORRES, 2006). 

 

1.4       Racismo Ambiental e (In)Justiça Ambiental  

A Justiça Ambiental teve sua origem a partir da luta do movimento negro nos 

Estados Unidos no final dos anos 1970 e início da década de 80, que denunciou que 

depósitos de lixo tóxico e industrial poluentes concentravam-se nas áreas habitadas 

pela população negra. Tal engajamento mostrou que essa população estava sendo 

vítima de um “racismo ambiental”, ao apontar que a degradação do meio ambiente 

repercutia diretamente no seu cotidiano, gerando injustiça social – visto que a 

população negra fora marcada por séculos de opressão e descaso em favor dos 

lucros dos diversos setores econômicos (PACHECO, 2008).  
Ainda segundo o estudo de Pacheco (2008), no ano de 1991, o conceito de 

Justiça Ambiental nasceria de forma concreta para além dos limites, importantes, 

mas restritos, dos resíduos perigosos, a partir da I Conferência Nacional de 

Lideranças Ambientais de Pessoas de Cor. Realizada em Washington com mais de 

mil participantes norte-americanos e a presença de convidados de 15 países, a 

conferência ampliaria a noção de Justiça Ambiental para questões relativas à saúde, 

saneamento, uso do solo, segurança no trabalho, transporte, moradias e, finalmente, 

a participação da comunidade nas decisões referentes a políticas públicas. 

Esse fato confirmou que a questão racial era, de forma inegável, um fator de 

discriminação e má distribuição dos riscos ambientais. A existência ou não de 

depósitos de dejetos perigosos estava extremamente ligada à composição racial de 

determinada comunidade. Ainda que a questão da baixa renda também 

influenciasse nessa distribuição, foi a questão racial que, naquele momento, 
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predominou para demonstrar a coincidência entre os locais onde essas minorias 

vivem e os locais de depósitos de resíduos tóxicos e instalações de empresas 

poluidoras. Por isso, é importante ressaltar que a conferência de Washington é 

considerada um marco da constituição do movimento por Justiça Ambiental, visto 

que ensejou a expressão “racismo ambiental” – que virou o conceito de uma 

imposição desproporcional de lixo tóxico às comunidades de cor negra nos Estados 

Unidos (ASCELRAD, 2009, p.20). 

A situação descrita acima obviamente ocorre em diversos lugares do mundo, 

e também no Brasil. Por aqui presenciam-se casos perceptíveis de Racismo 

Ambiental. A população de baixa renda, em sua maioria negra, é a maior vítima dos 

impactos da degradação ambiental e não tem voz na tomada de decisões para 

solucionar os problemas enfrentados (HERCULANO; PACHECO, 2006). 

No Brasil, as populações com menores recursos financeiros e políticos são, 

em geral de acordo com Herculano e Pacheco (2006), as que recebem os maiores 

impactos da degradação ambiental e também as que possuem menor poder para 

definir qual deve ser o uso dado ao meio ambiente e aos recursos naturais de seus 

territórios. Essa relação não é fruto do acaso. A história do país – e de suas opções 

de desenvolvimento – é marcada pela concentração de renda e poder, pela 

exploração intensiva dos recursos naturais e do trabalho humano e pela destruição 

dos ecossistemas. Uma das consequências disso é a imposição de uma maior carga 

dos danos ambientais de atividades produtivas sobre as populações de baixa renda, 

os grupos raciais discriminados, as comunidades étnicas tradicionais e as 

populações marginalizadas. 
Os efeitos negativos repercutem até os dias de hoje, e, visivelmente, as 

populações de baixa renda, os negros, sentem a imposição de uma grande carga 

dos danos ambientais das atividades produtivas, vivendo de uma forma marginal, 

além de conviverem com a discriminação e o preconceito (HERCULANO; 

PACHECO, 2006). 
 

1.5   O incêndio da Ultracargo 

O descaso com a região do Polo Industrial da Alemoa contribuiu para a 

ocorrência do incêndio nos tanques da Empresa Ultracargo em 2015 (Figura 1). Na 

área do evento, há empresas que trabalham com granéis líquidos. O incêndio dos 
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tanques de armazenamento de combustíveis durou nove dias, lançando toneladas 

de fumaça no ar e milhares de litros de água superaquecida no mar, causando a 

mortalidade de peixes. Mesmo após essa tragédia ambiental e social, ainda não foi 

discutido um plano de evacuação para os moradores e trabalhadores da região, o 

que reforça a omissão daqueles que detém o poder econômico (CRUZ, 2015). 

 
 
 
Figura 1. Incêndio que atingiu os tanques de combus tível da  
  Ultracargo,  na região industrial da Alemoa, em S antos 

 
Fonte:  Jornal “A Tribuna” (2015). 
 

 

De acordo com a matéria de Motta (2015) publicada no jornal local A Tribuna 

(2015), o incêndio ocorrido em Santos é considerado o segundo maior da história 

mundial, atrás apenas do caso ocorrido na Inglaterra, em 2005, na unidade de 

armazenamento de Hertfordshire/Texaco, na cidade de Buncefield (CCPS, 2006) 

(Figura 2).  
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Figura 2. Incêndio que atingiu os tanques de combus tível da  
   Hertfordshire/Texaco, em Bancefield, Inglaterra.  

 

 
Fonte:  CCPS – Center for Chemical Process Safety (2006). 
 

Foram evacuadas 2 mil pessoas, e as explosões foram ouvidas em outros 

países, como França e Holanda. Nesse caso, de acordo com a reportagem, foram 

utilizados 180 bombeiros, 25 caminhões de combate a incêndio e 20 veículos de 

suporte, e contou-se com a atuação de 16 brigadas além da existente no local.  

O incêndio iniciou na manhã do dia 11 de dezembro de 2005, e terminou na 

tarde do dia 13 do mesmo mês após uma intensa explosão ocasionada pela mistura 

de ar e combustível. O fogo atingiu 20 tanques do terminal, com capacidade total de 

270 milhões de litros. 
Motta (2015) destaca as consequências dessa tragédia, que foram mais 

graves que as de Santos. No entanto, as medidas foram tomadas mais depressa: 43 

feridos, dois deles com gravidade; 244 pessoas precisaram de atendimento médico 

por problemas respiratórios, a maioria bombeiros; 2 mil cidadãos tiveram de deixar 

suas casas temporariamente; vários prédios públicos foram fechados por quase dois 

dias; e autoridades orientaram a população a se atualizar sobre os acontecimentos 

em uma página criada na internet.  

O incêndio havia sido controlado no dia 13 de dezembro, mas surgiram 

chamas no dia seguinte. Os bombeiros decidiram esperar que o fogo terminasse à 

medida que ia queimando o combustível do último tanque. Além disso, foi usada 

uma espuma para a contenção do fogo. Essas estratégias assemelham-se às 

adotadas em Santos. Em Santos, entretanto, não há registros do número de 
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moradores atingidos pelos poluentes, e isso se justificaria pela direção predominante 

da pluma que se afastava dos núcleos habitacionais mais tradicionais.  

Os poluentes gasosos e o material particulado inalável gerados a partir da 

queima de combustíveis fósseis apresentam efeitos diretos sobre o sistema 

respiratório, em especial de crianças e idosos. Esses efeitos têm sido medidos por 

meio do aumento dos atendimentos de pronto-socorro (FARHAT et al., 2005; LIN et 

al., 1999; MARTINS et al., 2002), das internações hospitalares (BRAGA et al., 2001; 

DOMINICI et al., 2006; MEDINA-RAMÓN; ZANOBETTI; SCHWARTZ, 2006)  e da 

mortalidade (BRAGA; ZANOBETTI; SCHWARTZ, 2000; CONCEIÇÃO et al., 2001; 

DOCKERY, 1999; FREITAS et al., 2004; LACASANA; ESPLUGUES; BALLESTER, 

2005; NEAS; SCHWARTZ; OSTRO et al., 2006). 

Para pesquisar os efeitos da poluição do ar na saúde, são exigidos estudos 

bem executados e programas de vigilância da qualidade do ar que demandam, além 

de metodologia adequada, dados com qualidade que mostrem as condições locais 

de poluição e de meteorologia, além das informações de saúde adotadas para o 

estudo (BRAGA et al., 2007). 
Apesar dos notáveis avanços obtidos nas últimas décadas em direção a um 

ambiente com ar mais limpo, especialmente nos países desenvolvidos, os atuais 

níveis de poluição experimentados pela maior parcela da população humana 

continuam a se mostrar danosos à saúde. Os primeiros estudos que relacionavam a 

poluição atmosférica e implicações na saúde datam da metade do século passado, e 

ainda hoje essa relação é observada e comprovada por trabalhos de investigação 

científica (GOUVEIA et al., 2006). 

O monitoramento de poluentes atmosféricos na cidade de Santos é uma das 

motivações para este estudo, já que o local escolhido para a pesquisa – apesar de 

toda característica populacional, geográfica, econômica e de engenharia urbana – 

somente num período mais recente recebeu estações de monitoramento, mas que 

não estão distribuídas de forma homogênea para que a amostragem se torne 

representativa para a região. As estações de monitoramento mantidas há mais 

tempo na região encontram-se nos municípios de Cubatão (poluentes atmosféricos) 

e Guarujá (meteorológica). Em Santos, existem três estações de monitoramento, em 

dois pontos da cidade de Santos: uma localizada na Rua Dr. Oswaldo Cruz, 197, 

junto ao Hospital Guilherme Álvaro, no Boqueirão (capaz de quantificar MP10, NO, 
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NO2, NOx, O3, UR, TEMP, VV, DV, P, RAD), e duas na Praça Engenheiro José 

Rebouças, s/n°, Ponta da Praia, sendo uma estação manual (capaz de quantificar 

SO2) e uma rede automática (capaz de quantificar MP10, SO2, NO, NO2, NOx, CO, 

O3, UR, TEMP, VV, DV, P, RAD) (CETESB, 2012). 

Nota-se que todos os equipamentos disponíveis para monitoramento da 

qualidade do ar estão na Zona Leste da cidade. Fossem os raios de abrangência 

dos monitores grandes o suficiente para monitorar a qualidade do ar de toda a 

cidade ainda assim teríamos barreiras naturais e artificiais a bloquear o fluxo de 

poluentes entre os diferentes bairros. Sem falar que a direção dos ventos é fator 

determinante para as fontes fixas e o observado no incêndio da Ultracargo, mostra a 

pluma de dispersão em direção a Serra do Mar. Portanto, os monitores na Zona 

Leste foram incapazes de detectar as emissões provenientes do incêndio na Zona 

Noroeste. Sendo assim, a zona mais vulnerável é tratada injustamente ao não ter os 

equipamentos necessários para o controle da qualidade do ar (GOUVEIA ET AL., 

2006). 

Mas o problema da Zona Noroeste não é apenas por causa de eventos 

pontuais. O Quadro 1 mostra as indústrias localizadas na Zona Noroeste e os 

produtos manipulados ou emitidos como resíduos de suas atividades produtivas ou 

de estocagem.  
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Quadro 1. Lista de empresas e respectivos produtos químicos e  
   inflamáveis no polo industrial da Alemoa  
 

EMPRESA  PRODUTO ATIVIDADE 

 
Ultracargo  

 
Acetato de Butila, Acetato de Etila, 
Acetato de Venila, Acetona, Acido de 
Fosforico, Acido Sulfunico, Adpolitrica, 
Agua Hass, Álcool Anidro, Benzeno.   

 
Armazenagem de Granéis 
Líquidos.  
 

 
Petróleo Brasileiro S.A 

 
Isopreno, Isopropanol, Isobutanol, 

Normal Butanol, Oleo Diesel, 

Ortoxileno, Paraxileno, Soda Caustica 

e Tolueno. 

 
Armazenamento. 

 
Vopak Brasil  

Tolueno +Xileno (B.T.X),Cumeno 
Ditamolamina (D.E.A.),Estarina 
(Produto Aquecida),Risco dos 
Operadores de se queimarem com o 
vapor )Etilenodiamina (E.D.A.) 

 
Armazéns gerais. 
 
 
 

 
 
Stolthaven Santos Ltda  

 

Adm, Álcool, Diesel, Fenol, 
Isopropanol, M.d.i, Soda, T.d.i e 
Trietalamina (T.E.A.). 

 
Armazenamento  
e estocagem.  

 
Liquigas Distribuidora 
S.A. 

 
Acetato de Butila, Acetato de Etila, 

Acetato de Venila, Acetona, Acido 

Fosforico, Acido Sulfurico, Agua 

Hass,Alcoolanidro, 

Benzeno+Tolueno+Xileno (B.T.X.), 

Cumeno (sopropilbenzeno), 

Dimetilanilina (D.M.A.), Ditamolamina 

(D.E.A.), Estarina  (PRODUTO 

AQUECIDO) – Risco de os operadores 

se queimarem com o vapor. 

 
Distribuidora de Gás. 

 
Cia Ultragaz S/A Cia  

 
(E.D.A.) Etilenodiamina, Isopreno, 

Isopropanol, Isobutanol, Normal 

Butanol, Oleo Diesel, Ortoxileno, 

Paraxileno Soda Caustica, Tolueno e 

Trietalamina (T.E.A.). 

 

 
Distribuidora.  

 
Rodrimar Terminais Port e 
Terminais Portuários e 
Armazéns Gerais  
 

Isotanques   
Terminais Portuários e 
Armazéns Gerais.  
 

 
Tequimar  

 
Acetona, Acido Fosforico, Benzeno, 
Btx, Soda Caustica e Vam.  

 

 
Armazenamento.  

Fonte:  Secretaria de Finanças de Santos 
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A exposição dos moradores da Zona Noroeste a essas substâncias é 

anterior ao incêndio da Ultracargo, e continua atualmente sem nenhuma perspectiva 

de controle ou redução (CETESB, 2012) 

 1.6  Justificativa 

A relevância desta pesquisa estimula um olhar mais critico sobre os 

resultados levantados no DataSUS e a vulnerabilidade destas populações, 

assumindo neste caso, uma postura mais critica sobre a relação entre comunidades 

e as empresas na questão da saúde ambiental. 

Enquanto nada disso ocorre, cabe continuar o caminho da reflexão sobre os 

prejuízos ambientais: a mortalidade de peixes, a inviabilização do uso do rio para a 

pesca, e o desequilíbrio ambiental. 

Aos constantes acidentes ambientais presenciados atualmente, cabe um 

questionamento: Até onde a “sociedade de crescimento industrial”, termo usado por 

Macy e Brown (2004) vai nos levar, tendo em vista que as super economias ignoram 

o ser humano? 

A comunidade deve entender e praticar uma postura que englobe o coletivo, 

levando a uma consciência maior dos atos praticados no meio ambiente e suas 

repercussões. Segundo o filósofo norueguês Naess (1973), o bem estar da vida 

humana e não humana na Terra tem valor intrínseco e propõe uma revolução de 

consciência que ele denomina de “ecologia profunda” com dois elementos chave: a 

autorrealização, enraizada numa profunda empatia e compaixão com todas as 

criaturas vivas e a igualdade biocêntrica que significa o direito de cada vida e 

ecossistema existirem, independente da utilidade que se pode ter para a 

humanidade. Certamente, um organismo pode matar o outro para sobrevivência, 

mas nenhum organismo (inclusive, os seres humanos) tem o direito de 

destruir/erradicar outra espécie sem motivo.  

Sendo assim, como avaliar os possíveis efeitos adversos gerados pela 

convivência com diferentes agentes tóxicos, em uma população vulnerável social e 

socioeconomicamente? (BRAGA et al., 2007). 

A análise de indicadores de saúde pode mostrar o impacto sobre diferentes 

populações dos fatores de risco presentes em comunidades com diferentes níveis 

de vulnerabilidade. 
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Tentativas de avaliar morbidade por meio de atendimentos ambulatoriais ou 

de pronto-socorro têm falhado pela falta de sistematização desses registros e pela 

falta de diagnóstico estabelecido nos prontuários médicos. Todas as tentativas feitas 

com esses indicadores levaram à necessidade de recodificação dos casos a partir 

da descrição de sintomas, levando a um trabalho adicional e custoso (BRAGA et al., 

2007). 

A falta de estudos que quantifiquem esses efeitos, ajudam a perpetuar 

situações de alta exposição a poluentes ambientais sem que haja investimentos 

tanto no controle da exposição quanto no adequado acompanhamento médico da 

população susceptível.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1     Geral 

Comparar a taxas de internações hospitalares no Sistema Único de Saúde, 

entre comunidades com diferentes perfis de ocupação de solo e condições 

socioeconômicos, em Santos e Mongaguá, entre 2010 e 2014. 

 

2.2     Específicos  

 

� Calcular e comparar, entre as áreas, as taxas mensais, anuais e para o 

período de quatro anos de internações por doenças respiratórias, 

cardiovasculares, endócrinas e metabólicas, hematológicas e imunológicas, 

infecciosas e parasitárias, além de tumores, de moradores da Zona Noroeste 

de Santos, da Zona Leste de Santos e de Mongaguá para o período acima 

mencionado. 

� Calcular e comparar, entre as áreas, as taxas mensais, anuais e para o 

período de quatro anos de internações por doenças respiratórias, 

cardiovasculares e infecciosas e parasitárias de moradores da Zona Noroeste 

de Santos, da Zona Leste de Santos e de Mongaguá, estratificadas por faixas 

etárias, para o período acima mencionado. 

� Calcular e comparar, em cada área, as taxas mensais, anuais e para o 

período de quatro anos de internações por doenças respiratórias, 

cardiovasculares e infecciosas e parasitárias de moradores da Zona Noroeste 

de Santos, da Zona Leste de Santos e de Mongaguá, estratificadas por sexo 

para o período acima mencionado. 
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3. MÉTODO 

 

 3.1 Desenho do estudo 

Para atingir os objetivos desta pesquisa, optou-se pela adoção de um estudo 

observacional de tipo Ecológico, no qual o dado obtido é analisado no nível 

agregado. Sendo assim, esse tipo de estudo faz análise de populações ou grupos de 

pessoas de uma área geográfica definida, onde estima-se a prevalência de doença e 

de fatores de risco em um mesmo momento considerado na investigação, ou suas 

variações ao longo de um período de tempo (MORGANSTERN, 1998).  

 

3.2 Definição das áreas estudadas 

 A apresenta os bairros da porção insular de Santos: 

 

Figura 3. Divisão por bairros porção insular do mun icípio de Santos. 

 
Fonte:  www.santosnaweb.com 
               

Para este trabalho, foram definidas três áreas de estudo, levando em 

consideração o tipo de ocupação, as características socioeconômicas e a presença 

de fontes de contaminação ambiental. A cidade de Santos foi dividida em duas 

áreas: 

 

� Zona Noroeste de Santos, vista, de acordo com a lei de uso de 

ocupação do solo, como área em desconformidade, devido a alterações do 
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Plano Diretor, à proximidade com o porto da  cidade com indústrias, 

ressaltando-se que essa região possui 12 bairros e altos índices de 

Vulnerabilidade Social. Formam esta área os bairros de São Manoel, 

Piratininga, Alemoa, Areia Branca, Bom Retiro, Caneleira, Santa Maria, 

Castelo, Chico de  Paula, Radio Clube, Saboó e São Jorge. 

 

� Zona Leste de Santos, com melhores índices de qualidade de vida, 

pela infraestrutura de serviços e de apoio ao turismo, com menor presença 

de fontes poluidoras quando comparada à  Área 1. Formam esta região os 

bairros de Macuco, Estuário,  Ponta da Praia, Campo Grande, 

Encruzilhada, Jabaquara, Marapé, Aparecida, Gonzaga, Vila Mathias, José 

Menino, Pompéia, Vila Belmiro e Vila Nova.     

 

 A região central de Santos não foi incluída nesta pesquisa por apresentar 

características e vulnerabilidades adicionais que não são objeto desta investigação. 

 A terceira área escolhida foi a cidade de Mongaguá, que geograficamente 

encontra-se mais distante das fontes de exposição e que apresenta, na maioria da 

sua territorialidade, perfil socioeconômico semelhante ao observado na Área 1 

(Figura 4). 

 

Figura 4. Divisão por bairros do munícipio de Mongaguá. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Mongaguá 
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3.3 Indicador de saúde e análise estatística 

Foram obtidos junto ao Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde (DataSUS) registros de internação hospitalar de moradores de Santos e 

Mongaguá ocorridos entre 2010 e 2014, nos hospitais conveniados ao Sistema 

Único de Saúde.  

Os dados disponibilizados pelo DataSUS são dados públicos, que não 

apresentam informações sigilosas e são utilizados pelo próprio sistema para o 

controle de procedimentos hospitalares. Entretanto, fazem parte desse banco de 

dados itens como diagnóstico, idade e código de endereçamento postal (CEP) de 

residência do paciente, entre outros dados.  Incialmente cogitou-se, para este 

trabalho, utilizar o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) de 

estabelecimentos de saúde localizados nas áreas anteriormente definidas para a 

definição ecológica da área de moradia do participante. Após análise inicial dos 

dados, constatou-se  a ausência de registros atribuídos a pelo menos dois hospitais 

de Santos. Em contrapartida, todos os CEPs estavam registrados; passou-se, 

portanto, a classificar o participante de acordo com os CEPs das ruas dos bairros 

correspondentes a cada uma das áreas acima definidas.  

Com isso, a classificação do paciente em relação à exposição, neste estudo 

representada pelo local de moradia – ocupação mista e pior infraestrutura – Zona 

Noroeste, residencial e melhor infraestrutura – Zona Leste e residencial sem fontes 

de exposição – Mongaguá se tornou mais precisa. 

Deste modo, foram consideradas todas as internações de moradores de 

cada uma destas áreas que constavam nos registros do DataSUS no período entre 

janeiro de 2010 e dezembro de 2014. Foram selecionados seis grupos de doenças 

de acordo com a 10a Revisão do Código Internacional de Doenças: 

� Infecciosas e Parasitárias (A00 – B99) 

� Tumores (C00 – D48) 

� Hematológicas e Imunológicas (D50 – D89) 

� Endocrinológicas e Metabólicas (E00 – E90) 

� Doenças Cardiovasculares (I00 – I99) 

� Doenças Respiratórias (J00 – J99) 
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Com base nos dados do Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE, 2011), foram construídas taxas de internação hospitalar de 

acordo com a seguinte fórmula: 

 

��� = � ���
��	
��çã�� ∗  10� 

 

onde TIH é a taxa de internação hospitalar, NIH é o número de casos de internação 

hospitalar para um determinado grupo de doenças em uma população de interesse, 

em um período específico. 

Foram construídas taxas mensais, anuais e para todo o período para os 

grupos de doenças selecionados. As taxas de internações para doenças infecciosas 

e parasitárias e doenças respiratórias também foram estratificadas por três faixas 

etárias (crianças e adolescentes – até 19 anos; adultos – 20 a 59 anos; idosos 60 

anos ou mais), enquanto, para doenças cardiovasculares, elas foram estratificadas 

apenas para adultos e idosos, uma vez que esses eventos são raros entre crianças 

e adolescentes. 

Taxas para doenças cardiovasculares e respiratórias também foram 

estratificadas por sexo. 

Para comparações de taxas para o período todo, duas a duas, foi utilizado o 

teste não paramétrico U de Mann-Whitney. Para comparações entre as três áreas foi 

utilizado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Nos casos em que o teste 

mostrou haver diferenças entre as áreas, foi utilizado o teste de comparações 

múltiplas de Dunn para identificá-las (CALLEGARI-JACQUES, 2003).  
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4.  RESULTADOS 

 

 De acordo com o Censo de 2010 (IBGE, 2011), a população de Santos no 

começo desta década era de 419.398 habitantes, sendo 97.820 (23,3%) 

adolescentes e crianças (até 19 anos, 11 meses e 29 dias), 241.227 (57,5%) adultos 

(de 20 a 59 anos) e 80.351 (19,2%) idosos com 60 anos ou mais. 

 Essa distribuição da pirâmide para o município foi usada para estabelecer 

número e proporção de habitantes dentro dos três grupos etários nas áreas 

definidas como Zona Noroeste e Zona Leste (Tabela 1). 

 
Tabela 1. População residente nas Zonas Noroeste e Leste e em Mongaguá de acordo com o censo 
de 2010. 

População Áreas 

Número (%) 

 Zona Noroeste Zona Leste Mongaguá 

Total  83.095 299.574 46.293 

Homens  39.320 (47,0) 134.725 (45,0) 23.098 (49,9) 

Mulheres  43.775 (53,0) 164.849 (55,0) 23.195 (51,1) 

Crianças e Adolescentes      

(0 – 19 anos)  

19.361 (23,3) 69.800 (23,3) 14.589 (31,5) 

Adultos (20 a 59 anos)  47.779 (57,5) 172.255 (57,5) 19.466 (42,0) 

Idosos (60 anos ou mais)  15.954 (19,2) 57.518 (19,2) 12.236 (26,0) 

  

 

A Tabela 2 apresenta o número total de internações para os seis grupos de 

doenças selecionados para este estudo. 
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Tabela 2.  Número total de internações por doenças infecciosas e parasitárias, tumores, 
hematológicas e imunológicas,  endocrinológicas e metabólicas, cardiovasculares e respiratórias, 
durante o período do estudo, entre moradores das Zonas Noroeste e Leste e de Mongaguá. 

Grupos de Doenças  

(CID - 10a Revisão) 

Zona 

Noroeste 

Zona 

Leste 

Mongaguá 

Infecciosas e Parasitárias                
(A00 – B99) 

5564 9815 1939 

Tumores                                           
(C00 – D48)  

1849 4189 706 

Hematológicas e Imunológicas     
(D50 – D89) 

167 284 127 

Endocrinológicas e Metabólicas 

(E00 – E90) 

1113 1946 268 

Doenças Cardiovasculares             
(I00 – I99) 

2836 5111 860 

Doenças Respiratórias                   
(J00 – J99) 

2868 3947 1218 

    

 

Ao se analisarem os valores absolutos dos eventos, nota-se que a Zona 

Leste apresenta os maiores números de internações entre todos os grupos de 

doença analisados. Isso é consequência direta do maior número de moradores 

nessa região quando comparado com o de moradores da Zona Noroeste e de 

Mongaguá. 

Para que comparações possam ser feitas entre as três áreas, foram 

construídas taxas gerais de internação para os seis grupos de doença em cada uma 

das áreas. Para doenças infeciosas e parasitárias, cardiovasculares e respiratórias, 

as faixas etárias foram estratificadas para a comparação entre as áreas. Para a 

comparação dentro de cada área, as taxas de internação para doenças infeciosas e 

parasitárias, cardiovasculares e respiratórias foram estratificadas por sexo. 
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    4.1  Análise das taxas de internação   

A Tabela 3 apresenta as taxas anuais de internações hospitalares totais por 

doenças respiratórias, doenças infecciosas e parasitárias, tumores, doenças 

hematológicas e imunológicas, doenças cardiovasculares e doenças endócrinas e 

metabólicas para as três áreas analisadas durante o período de estudo 

 
Tabela 3. Taxas Anuais de Internação Hospitalar por  Grupos de Doenças em 
  Moradores das áreas analisadas (por 10.000 hab.).  

Área / Ano Taxas Anuais de Internação Hospitalar (por 10.000 hab.)  

 RESPa DIPb TUc DHId DCVe DEMf 

 

Zona Noroeste       

2010 6,55 7,83 3,69 0,40 6,62 2,98 

2011 6,50 4,92 3,84 0,34 5,86 2,49 

2012 5,66 5,84 4,46 0,42 6,16 2,25 

2013 6,41 6,46 4,30 0,35 6,06 2,38 

2014 6,25 4,76 3,91 0,31 6,28 2,00 

 

Zona Leste 

2010 2,40 4,22 2,51 0,21 3,33 1,36 

2011 2,22 3,76 2,54 0,16 3,11 0,95 

2012 2,22 3,47 2,52 0,18 2,99 1,18 

2013 2,39 3,40 2,46 0,15 3,15 1,12 

2014 2,77 3,60 2,70 0,16 2,88 1,27 

 

Mongaguá 

2010 5,35 4,16 2,52 0,62 4,01 1,71 

2011 3,80 4,49 3,09 0,31 3,69 1,04 

2012 4,67 4,14 3,02 0,70 3,00 0,84 

2013 5,62 3,73 2,05 0,45 3,11 1,00 

2014 4,21 4,10 3,35 0,54 3,02 0,67 

a – Doenças respiratórias; b – doenças infecciosas e parasitárias; c – tumores; d – doenças 
hematológicas e imunológicas; e – doenças cardiovasculares; f – doenças endócrinas e metabólicas. 

Observa-se que, em relação às doenças respiratórias totais, a Zona Leste 

apresenta taxas mais estáveis nos anos analisados, enquanto Mongaguá possui 

taxas mais variáveis. Na Zona Noroeste, exceto em 2012, observam-se valores mais 

estáveis, que, na média do período, foram 2,6 vezes maiores que os da Zona Leste. 

Nos outros grupos de doenças, as taxas observadas na Zona Noroeste são, em 
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média, o dobro das registradas na Zona Leste. Os números observados na Zona 

Noroeste são superiores aos das outras duas áreas, exceto em relação a doenças 

hematológicas e imunológicas, das quais Mongaguá apresenta as maiores taxas de 

internação. 

4.1.1  Taxas mensais para a população geral e média s para o período 

 

Na análise das taxas de internações mensais por grupos de doenças 

comparando as três áreas observamos que para as doenças respiratórias as taxas 

observadas para moradores da Zona Leste são claramente mais baixas que as 

observadas na Zona Noroeste e em Mongaguá (Figura 5). 

 

Figura 5. Taxas mensais de internação hospitalar po r doenças respiratórias 
  totais nas áreas analisadas (por 10.000 hab.). 

 

 Não se verifica um padrão sazonal característico das doenças respiratórias; 

na maioria dos meses, as taxas observadas na Zona Noroeste são maiores que nas 

de Mongaguá. Na análise das taxas médias para o período do estudo, o valor 

observado na Zona Noroeste (6,27 internações para cada 10.000 habitantes) foi 

diferente das taxas observadas na Zona Leste (2,4 internações para cada 10.000 

habitantes) e em Mongaguá (4,73 internações para cada 10.000 habitantes), com 
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teste de comparações múltiplas de Dunn apresentando p=0,000 nas duas 

comparações. A diferença entre a Zona Leste e Mongaguá teve a mesma 

magnitude. 

 Nas taxas mensais de internação por tumores, os valores são 

predominantemente maiores para moradores da Zona Noroeste (Figura 6): 

 
Figura 6. Taxas mensais de internação hospitalar po r tumores totais nas 
  áreas analisadas (por 10.000 hab.) 

 Apesar de Mongaguá apresentar maior alternância de taxas de internação 

mensais ao longo do período, seus valores apresentam comportamento temporal e 

valores semelhantes aos observados para moradores da Zona Leste. Na 

comparação das médias para o período estudado, a taxa da Zona Noroeste (4,04 

internações para cada 10.000 habitantes) foi diferente da observada em Mongaguá 

(2,81 internações para cada 10.000 habitantes) e na Zona Leste (2,55 internações 

para cada 10.000 habitantes), com teste de comparações múltiplas de Dunn com 

p=0,000 nas duas comparações). Em Mongaguá, ele foi diferente do da Zona Leste 

(p=0,008). 

 Em relação às taxas de internação hospitalar por doenças cardiovasculares, 

observamos comportamento semelhante às de tumores, exceto pelo fato de que a 
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diferença entre as taxas observadas para moradores da Zona Noroeste e das outras 

duas áreas é muito maior – de quase duas vezes (Figura 7). 

 
 
 
Figura 7. Taxas mensais de internação hospitalar po r doenças   
  cardiovasculares totais nas áreas analisadas (por  10.000 hab.) 

 

 Na comparação entre as taxas médias para os períodos, notam-se algumas 

diferenças entre as áreas. A Zona Noroeste apresenta a maior taxa (6,20 

internações para cada 10.000 habitantes), seguida de Mongaguá (3,37 internações 

para cada 10.000 habitantes) e da Zona Leste (3,09 internações para cada 10.000 

habitantes). Todas as comparações dois a dois apresentaram p<0,01 ou inferior.

 A Figura 8 apresenta as taxas de internação por doenças 

endócrinometabólicas: 
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Figura 8. Taxas mensais de internação hospitalar po r doenças endócrinas e 
  metabólicas totais nas áreas analisadas (por 10.0 00 hab.) 
 

 

Está evidente, na figura acima, que esse grupo de doenças tem maior 

impacto sobre os moradores da Zona Noroeste ao longo de todo o período, 

enquanto as áreas da Zona Leste e de Mongaguá – de realidades 

socioeconomicamente distintas – apresentam valores semelhantes. Nas análises 

das taxas médias para o período estudado, o valor observado para a Zona Noroeste 

(2,42 internações para cada 10.000 habitantes) foi diferente (p=0,000) do observado 

para a Zona Leste (1,18 internações para cada 10.000 habitantes) e para Mongaguá 

(1,05 internações para cada 10.000 habitantes). Não houve diferença entre a Zona 

Leste e Mongaguá (p=0,236) 

A Figura 9 apresenta as taxas de internação por doenças hematológicas e 

imunológicas nas áreas analisadas: 
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Figura 9. Taxas mensais de internação hospitalar po r doenças   
  hematológicas e imunológicas totais nas áreas ana lisadas (por 
  10.000 hab.) 
 

 

Nesse grupo de doenças, observam-se taxas mais elevadas de internação 

hospitalar entre moradores de Mongaguá, com a Zona Leste apresentando as taxas 

mais baixas consistentemente ao longo de todo o período de estudo. Na análise das 

taxas médias para o período, Mongaguá possui o maior valor (0,52 internações para 

cada 10.000 habitantes), com a Zona Noroeste (0,37 internações para cada 10.000 

habitantes) e a Zona Leste (0,17 internações para cada 10.000 habitantes) fechando 

a série. Todos os valores foram diferentes entre si, com teste de comparações 

multiplas de Dunn com p=0,000.  

As taxas de internação hospitalar mensais por doenças infecciosas e 

parasitárias nas três áreas estão apresentadas na Figura 10. 
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Figura 10. Taxas mensais de internação hospitalar p or doenças infecciosas e 
  parasitárias totais nas áreas analisadas (por 10. 000 hab.) 
 

 

Os valores observados na Zona Noroeste foram maiores que os na Zona 

Leste e em Mongaguá. Na comparação das taxas médias para o período, a Zona 

Noroeste, com 5,96 internações por doenças infecciosas e parasitárias para cada 

10.000 habitantes, apresentou a maior taxa, com Mongaguá (4,12 internações para 

cada 10.000 habitantes) e a Zona Leste (3,69 internações para cada 10.000 

habitantes) vindo a seguir. As taxas foram diferentes entre si, com teste de 

comparações múltiplas de Dunn apresentando p=0,000 nas comparações da Zona 

Noroeste com as outras duas áreas e p=0,046 entre a Zona Leste e Mongaguá.  

Em resumo, para os seis grupos de doenças analisados neste estudo, 

comparativamente entre as três áreas de interesse, apenas para doenças 

hematológicas e imunológicas as taxas de internação hospitalar de moradores da 

Zona Noroeste não foram superiores às observadas para moradores das zonas 

Leste e Mongaguá. 

4.1.2 Taxas mensais de acordo com a faixa etária 

Para a análise da vulnerabilidade definida pela faixa etária, foram analisadas 

taxas de internação hospitalar de acordo com três grupos etários: crianças e 

adolescentes (até 19 anos), adultos (de 20 a 59 anos) e idosos (60 anos ou mais). A 



44 

 

 

Figura 11 apresenta as taxas de doenças respiratórias entre crianças e adolescentes 

por área: 

 

Figura 11. Taxas mensais de internação hospitalar p or doenças respiratórias 
  totais de crianças e adolescentes nas áreas anali sadas (por 10.000 
  hab.) 

 

Enquanto as taxas de moradores da Zona Noroeste e de Mongaguá se 

alternam com valores mais elevados ao longo do período, a dos moradores da Zona 

Leste se mantém, predominantemente, aquém das observadas nas outras duas 

áreas. 

A Figura 12 apresenta as taxas de internação hospitalar por doenças 

respiratórias entre adultos residentes das três áreas analisadas: 

 

 

 

 

 

 



45 

 

 

Figura 12. Taxas mensais de internação hospitalar p or doenças respiratórias 
  totais entre adultos residentes nas áreas analisa das (por 10.000 
  hab.) 
 

 

 

No que se refere à magnitude das taxas, o padrão é o mesmo observado 

para crianças e adolescentes. Entretanto, as taxas mensais verificadas entre os 

moradores da Zona Noroeste se mantêm elevadas ao longo de todo o período, e as 

de Mongaguá oscilam mais e tendem a cair na matede final do período analisado, 

ficando mais próximas dos valores observados na Zona Leste. 

 

Quando se observam as taxas referentes a idosos residentes das três áreas 

(Figura 13), as da Zona Noroeste são consistentemente mais elevadas, com 

Mongaguá apresentando, de modo geral, os valores mais baixos. 
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Figura 13. Taxas mensais de internação hospitalar p or doenças respiratórias 
  totais entre idosos residentes nas áreas analisad as (por 10.000 
  hab.) 

 

Em relação aos moradores da Zona Noroeste, crianças e adolescentes, com 

taxa média no período de 10,71 internações por 10.000 habitantes, e idosos, com 

10,40 internações por 10.000 habitantes, mostram-se mais susceptíveis a eventos 

respiratórios de maior gravidade quando comparados a adultos (3,08 internações 

por 10.000 habitantes) – com teste de comparações múltiplas de Dunn com p=0,000 

tanto entre adultos como entre as outras duas faixas etárias. Na Zona Leste, a taxa 

média para idosos (5,47 internações por 10.000 habitantes) foi o dobro da 

observada entre crianças e adolescentes (2,59 internações por 10.000 habitantes); 

enquanto em adultos, observa-se taxa de 1,28. Em Mongaguá, verificou-se a menor 

taxa de internação para idosos (3,50 internações por 10.000 habitantes), o que 

representa quase um terço da taxa média entre crianças (9,44 internações por 

10.000 habitantes); enquanto que nos adultos, a taxa observada é de 2,05. 

Em relação às doenças cardiovasculares, foram analisadas as taxas de 

internação hospitalar para adultos e idosos nas três áreas analisadas, uma vez que 

esse grupo de doenças é muito infrequente entre crianças e adolescentes. A Figura 
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14 apresenta a série de tempo para as taxas de internação hospitalar por doença 

cardiovascular em adultos. 

Figura 14. Taxas mensais de internação hospitalar p or doenças   
  cardiovasculares totais entre adultos residentes nas áreas  
  analisadas (por 10.000 hab.) 

 
 

A Zona Leste é a área que apresenta, consistentemente, menores taxas 

para esse desfecho nesse grupo etário. Há uma oscilação nas taxas mensais 

referentes a Mongaguá, enquanto as taxas mensais da Zona Noroeste se mantêm, 

em média, elevadas. No que se refere às taxas médias de internação para adultos, 

por doenças cardiovasculares, para cada 10.000 habitantes, a Zona Noroeste (4,56) 

apresentou o maior valor, seguida de Mongaguá (3,07) e da Zona Leste (1,75). No 

teste de comparações múltiplas de Dunn, esses valores foram diferentes entre si, 

com p=0,000.   

Entre os idosos (Figura 15), as taxas maiores foram constantemente 

observadas entre os moradores da Zona Noroeste, enquanto os valores aferidos 

para a Zona Leste e Mongaguá foram mais baixos. 
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Figura 15. Taxas mensais de internação hospitalar p or doenças   
  cardiovasculares totais entre idosos residentes n as áreas  
  analisadas (por 10.000 hab.) 

 
 

Entre os idosos, pode-se afirmar que os menores valores encontrados foram 

em Mongaguá. Quando comparadas as taxas médias para o período, nas três áreas, 

observam-se valores diferentes (p=0,000), com a Zona Noroeste (17,58 internações 

para cada 10.000 habitantes) apresentando taxa 66% maior que na Zona Leste 

(10,61) e 134% maior que em Mongaguá (7,50). 

Comparando-se as taxas médias para o período analisado, nota-se que, 

para as internações por doenças cardiovasculares na Zona Noroeste, a taxa de 

internação de idosos (17,58 para cada 10.000 habitantes) foi quase quatro vezes 

maior que a de adultos (4,56 para cada 10.000 habitantes). Na Zona Leste, as taxas 

foram menores do que as observadas na Zona Noroeste, mas a diferença entre a de 

adultos (1,75 para cada 10.000 habitantes) e a de idosos (10,61 para cada 10.000 

habitantes) foi de seis vezes. Em Mongaguá, verificou-se a menor taxa de 

internação para idosos (7,50 para cada 10.000 habitantes) e a menor diferença em 

relação a adultos (3,07 para cada 10.000 habitantes). Nas duas faixas etárias, os 

valores observados na Zona Noroeste foram maiores do que na Zona Leste e em 

Mongaguá. 
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 As Figuras 16, 17 e 18 apresentam as taxas mensais de internação hospitalar 

por doenças infecciosas e parasitárias nas três faixas etárias, nas três áreas 

analisadas. É possível verificar que, nos três grupos etários, as taxas observadas 

para os moradores da Zona Noroeste são maiores do que na Zona Leste e em 

Mongaguá. 

 
Figura 16. Taxas mensais de internação hospitalar p or doenças infecciosas e 
  parasitárias totais entre crianças e adolescentes  residentes nas 
  áreas analisadas (por 10.000 hab.) 

 

No que se refere a crianças e adolescentes, na maior parte da série histórica 

analisada as maiores taxas mensais de internação foram registradas entre os 

moradores da Zona Noroeste (Figura 16). Na análise das taxas médias de 

internação por 10.000 habitantes para todo o período, a Zona Noroeste (5,20) 

superou Mongaguá (2,58) e a Zona Leste (1,41). Os valores foram diferentes entre si 

(p=0,000). 

Entre os adultos (Figura 17), o padrão é o mesmo, porém com as taxas 

registradas em Mongaguá mais semelhantes às observadas na Zona Noroeste. 
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Figura 17. Taxas mensais de internação hospitalar p or doenças infecciosas e 
  parasitárias totais entre adultos residentes nas áreas analisadas 
  (por 10.000 hab.) 

 
 

 

Percebe-se um padrão bifásico, com as taxas de internação de adultos 

moradores da Zona Noroeste maiores que nas duas outras áreas durante os anos 

de 2010 e 2013, enquanto que, nos anos de 2011, 2012 e 2014, as taxas de 

internação nas três áreas foram semelhantes. Para o período todo, as taxas foram 

mais próximas do que ocorreu na faixa etária mais jovem (Zona Leste com 5,67; 

Mongaguá com 4,40; e Zona Leste com 3,17). Essas taxas foram diferentes entre si 

(p=0,000). 

 

A Figura 18 apresenta as taxas mensais de internações por doenças 

infecciosas e parasitárias entre idosos nas três áreas analisadas: 
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Figura 18. Taxas mensais de internação hospitalar p or doenças infecciosas e 
  parasitárias totais entre idosos residentes nas á reas analisadas 
  (por 10.000 hab.) 

 

  Aparentemente, as taxas mensais de internação por doenças infecciosas e 

parasitárias em idosos em Mongaguá são menores do que as observadas na Zona 

Leste, um comportamento diferente dos observados nas duas faixas etárias mais 

novas. 

Entre os idosos, as taxas foram maiores que nas outras faixas etárias, com a 

Zona Noroeste apresentando taxa média para o período de 10,42 internações de 

idosos para cada 10.000 habitantes, a Zona Leste, 8,01 internações para cada  

10.000 habitantes, e Mongaguá, 5,87 internações para cada 10.000 habitantes. 

Esses valores foram diferentes de acordo com o teste de comparações múltiplas de 

Dunn. Os resultados podem sugerir que os idosos de Mongaguá são menos 

susceptíveis a contrair doenças infecciosas e parasitárias, quando comparados aos 

idosos das outras duas áreas.  
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4.1.3 Taxas mensais de acordo com o sexo – Análise intra-áreas 

Para explorar a possível susceptibilidade associada ao sexo, construíram-se 

gráficos das séries de tempo das taxas de internação de homens e mulheres dentro 

de cada uma das três áreas analisadas, para dois grupos de doenças: 

cardiovasculares e respiratórias. 

A Figura 19 apresenta as taxas mensais de internações por doenças 

cardiovasculares na Zona Noroeste de acordo com o sexo: 

 
Figura 19. Taxas mensais de internação hospitalar p or doenças   
  cardiovasculares totais, de acordo com o sexo, em  moradores da 
  Zona Noroeste (por 10.000 hab.) 

 

 

Na maior parte do período, os valores das taxas entre homens foi superior 

ao observado entre mulheres. Para todo o período, os valores médios foram de 6,93 

e 5,53 internações para cada 10.000 habitantes para homens e mulheres, 

respectivamente (teste U de mann-Whitney com p=0,000). 

 

Na Zona Leste, homens também apresentam taxas mensais superiores às 

de mulheres ao longo de todo o período de tempo (Figura 20). 

 



53 

 

 

Figura 20.  Taxas mensais de internação hospitalar por doenças   
  cardiovasculares totais, de acordo com o sexo, em  moradores da 
  Zona Leste (por 10.000 hab.) 

 As taxas médias de internação por doenças cardiovasculares, para homens e 

mulheres, na Zona Leste ficaram em 3,71 e 2,59 para cada 10.000 habitantes, 

respectivamente. As taxas são diferentes entre si (p=0,000) e ambas são menores 

do que as observadas na Zona Noroeste.  

Em Mongaguá (Figura 21), a diferença entre os sexos não é tão evidente 

quanto nas duas outras áreas. 
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Figura 21. Taxas mensais de internação hospitalar p or doenças   
  cardiovasculares totais, de acordo com o sexo, em  moradores de 
  Mongaguá (por 10.000 hab.) 
 

 

Durante todo o período, as taxas de internação ficaram em 3,84 e 2,91 

internações para 10.000 habitantes para homens e mulheres, respectivamente. 

Esses valores, diferentes entre si (p=0,001), são semelhantes aos observados na 

Zona Leste. 

No que se refere às taxas de internação por doenças respiratórias, na Zona 

Noroeste, observa-se um predomínio de taxas mensais masculinas sobre as 

femininas (Figura 22). 
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Figura 22. Taxas mensais de internação hospitalar p or doenças respiratórias 
  totais, de acordo com o sexo, em moradores da Zon a Noroestes 
  (por 10.000 hab.) 
 

 
 

No período analisado, a taxa média de internação hospitalar entre homens 

(7,38 para cada 10.000 homens) foi quase 40% maior do que a observada entre 

mulheres (5,28 para cada 10.000 mulheres), com teste U de Mann-Whitney com 

p=0,000). 

Na Zona Leste (Figura 23), há uma diferença mais evidente entre as taxas 

de homens e mulheres ao longo de quase todo o período analisado. Isso se reflete 

na análise das taxas para o período todo. A taxa entre os homens (2,92 internações 

para cada 10.000 homens) foi 48% maior do que a observada entre as mulheres 

(1,97 para cada 10.000 mulheres), com p=0,000. Ambas as taxas verificadas na 

Zona Leste foram muito inferiores às observadas na Zona Noroeste. 
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Figura 23.  Taxas mensais de internação hospitalar por doenças respiratórias 
  totais, de acordo com o sexo, em moradores da Zon a Leste (por 
  10.000 hab.) 

 

 
 A Figura 24 apresenta as taxas mensais de internação por doenças 

respiratórias entre homens e mulheres em Mongaguá: 

 
Figura 24.  Taxas mensais de internação hospitalar por doenças respiratórias 
  totais, de acordo com o sexo, em moradores de Mon gaguá (por 
  10.000 hab.) 

 



57 

 

 

Ao longo do período, não fica evidente uma diferença entre as taxas de 

acordo com o sexo em Mongaguá. Entretanto, a taxa para o período todo em 

relação às internações de homens (5,21 para cada 10.000 homens) foi 22% superior 

à observada entre as mulheres (4,25 para cada 10.000 mulheres), com p=0,001. 

Essa diferença foi quase a metade das verificadas na Zona Noroeste e na Zona 

Leste. Os valores para as taxas observadas em Mongaguá foram menores do que 

na Zona Noroeste. 

Em resumo, os homens se mostraram mais vulneráveis do que as mulheres 

no que se refere a esse indicador, em todas as três áreas. Tanto homens quanto 

mulheres da Zona Noroeste se mostraram mais afetados quando comparados aos 

grupos de mesmo sexo na Zona Leste e em Mongaguá. 
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5.  DISCUSSÃO 

 

Os resultados deste estudo corroboram com a fundamentação teórica do 

trabalho, que aponta para um descaso maior com as áreas menos favorecidas 

socioambientalmente falando. Os aspectos da vulnerabilidade social já citados e 

explorados são apontados e verificados no trabalho, quando se analisa por exemplo 

as taxas de internação hospitalar por doenças respiratórias. Está claro que os 

índices apontam a Zona Noroeste como uma região mais vulnerabilizada, 

diferentemente da Zona Leste, por ser uma região com pouca infraestrutura e mais 

exposta a riscos ambientais, principalmente por deficiência de saneamento e a 

presença do polo industrial nas proximidades. 

Na cidade de Mongaguá, percebe-se que as taxas são mais oscilantes – 

embora não seja uma área com influencia industrial. Porém, é uma cidade também 

carente de infraestrutura sanitária, o que expõe a população aos riscos semelhantes 

aos encontrados na Zona Noroeste. De modo geral, no período entre 2010 e 2014, 

as taxas de internação das doenças analisadas são significativamente maiores para 

moradores da Zona Noroeste – região apontada no estudo como mais vulnerável e 

exposta a injustiça ambiental. 

Em relação a faixa etária, moradores da Zona Noroeste entre 0 e 19 anos e 

com mais de 60 anos permanecem com maiores índices de internações nas 

doenças respiratórias. São faixas etárias mais propensas a problemas de saúde, e 

sendo expostas aos riscos ambientais, acabam estando mais vulneráveis. 

Quando analisadas as taxas de internação por sexo, percebe-se que os 

homens tem maiores índices que as mulheres em todas as áreas estudadas, pode-

se atribuir ao fato de as mulheres procurarem mais o serviço de saúde – no sentido 

de prevenção – do que os homens. Porém, é observado que mesmo nestes testes, a 

Zona Noroeste em comparação com as demais áreas, permanece com as maiores 

taxas. 

Optou-se por investigar as problemáticas levantadas neste estudo, utilizando 

o modelo Ecológico, onde o dado obtido é analisado no nível agregado. Sendo 

assim, é feita a análise de populações ou grupos de pessoas de uma área 

geográfica definida e estimam-se variações nas taxas de desfechos definidos e, 

quando de interesse, nos níveis de exposição (MORGANSTERN, 1998).  
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Se por um lado este tipo de estudo apresenta, vantagens como baixo custo 

e execução rápida devido às fontes de dados secundários disponíveis, por outros 

tem como desvantagem o menor poder de inferência causal quando comparado a 

estudos de base individual como coorte e caso-controle. Neste tipo de estudo não se 

leva em conta a variabilidade da característica estudada dentro do grupo, mas 

apenas a característica geral de cada um deles, ressaltando que mesmo com 

algumas lacunas, não significa ser menos importante que os demais. 

 Além de ser difícil estabelecer temporalidade entre causa e efeito, migração 

entre grupos (por exemplo, reside em uma área e trabalha em outra) pode 

comprometer o resultado e sua interpretação. 

Uma das importantes caraterísticas dos estudos ecológicos é permitir um 

diagnóstico inicial sobre situações ainda pouco conhecidos. Com base em 

resultados obtidos em estudos ecológicos é possível se delinear estudos de maior 

poder de inferência causal e, portanto, mais caros e com logística mas complexa. 

Apesar de suas limitações inerentes ao desenho, a análise de efeitos 

agudos de poluição do ar tem sido feita, majoritariamente, com estudos ecológicos 

de série de tempo.  

No presente estudo, foi cogitada a adoção de um estudo do tipo caso-

controle para obter uma maior precisão dos dados a serem analisados. Entretanto, 

esta decisão implicaria em um orçamento maior e mais tempo para a execução do 

estudo. Estes dois fatores não estavam disponíveis. 

Olhando-se a robustez dos resultados encontrados pode-se concluir que, em 

relação ao desenho analisado, ele se mostrou adequado para o objetivo que motivou 

este estudo: avaliar os impactos de se viver em área de uso misto em relação a 

áreas com o mesmo perfil socioeconômico mas menos poluída (Mongaguá) ou área 

de ocupação predominantemente residencial (Zona Leste).  

Parece ser evidente a condição de exposição a contaminantes ambiental 

enfrentada pela população residente na Zona Noroeste de Santos. Por outro lado, é 

na área mais contaminada onde não há estações de monitoramento de qualidade do 

ar. Enquanto que em Cubatão uma estação foi originalmente alocada para a região 

do polo industrial, em Santos existem estações de monitoramento em dois pontos da 

cidade, próximos à orla e em áreas com melhor infraestrutura. Pela sua localização, 

estas são unidades de monitoramento incapazes de detectar emissões provenientes 
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de atividades regulares ou episódicas que ocorram na Zona Noroeste (CETESB, 

2012). 

Analisando a lógica de distribuição dos recursos públicos no que se refere às 

questões de infraestrutura, algumas áreas são efetivamente privilegiadas nas 

questões de saúde, educação saneamento e monitoramento ambiental, recebendo 

mais sem ao menos precisar disso, enquanto outras recebem cada vez menos 

mesmo necessitando de muito mais recursos e cuidados. Essa é a lógica inversa da 

equidade e também esta longe de ser classificada como tratamento igualitário.  

O princípio de Equidade é um dos princípios doutrinários do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e tem relação direta com os conceitos de justiça, oferecendo mais a 

quem mais precisa e menos a quem requer menos cuidados. Busca-se, com este 

princípio, reconhecer as diferenças nas condições de vida e saúde e nas 

necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas 

diferenciações sociais e deve atender a diversidade. Este princípio também norteia 

políticas de saúde, reconhecendo as necessidades de grupos específicos, atuando 

para reduzir o impacto dos determinantes sociais da saúde aos quais estão 

submetidos (FIOCRUZ, 2018). 

Segundo Herculano e Pacheco (2006) no Brasil, as populações com 

menores recursos financeiros e políticos são, em geral, as que recebem os maiores 

impactos da degradação ambiental e também as que possuem menor poder para 

definir qual deve ser o uso dado ao meio ambiente e aos recursos naturais de seus 

territórios, essa relação não é fruto do acaso. 

Embasando ainda mais um dos temas que retratam injustiças ambientais na 

região da Baixada Santista, observa-se o recém-elaborado documento conhecido 

como a Carta Guarujá, que é uma iniciativa dos secretários de meio ambiente da 

baixada santista, que através de cartas de intenções manifestam indignação com 

relação aos últimos acidentes ambientais ocorridos na região. A ação é relevante, 

mas não ameniza a crítica de que são as mesmas representações públicas que 

poderiam evitar novos licenciamentos e/ou ajudar a fiscalizar de modo mais justo as 

ações destes agentes poluidores. Sabe-se que muitas das arbitrariedades ocorridas 

na região surgem também por falta de fiscalização e de planejamento em diversos 

setores, inclusive o ambiental, que até hoje deve um plano de evacuação e 

simulados envolvendo as comunidades.  
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Sendo assim, é propício que coletivos e organizações presentes nas 

comunidades se articulem para denunciar situações incompatíveis com estado de 

direitos, a exemplo dos últimos acidentes ambientais com efeitos nocivos ao meio 

ambiente e à saúde da população, comparando a outros estudos que discutem 

áreas com e sem exposição a riscos ambientais (ALVES, 2007). 

Procurou-se operacionalizar empiricamente o conceito de desigualdade 

ambiental, por meio da utilização de metodologias de geoprocessamento, para 

identificação e caracterização de situações de desigualdade ambiental no município 

de São Paulo. A hipótese era de que os riscos ambientais são distribuídos de 

maneira desigual entre os diferentes grupos sociais do município. Assim, o objetivo 

foi testar a existência (ou não) de associação entre piores condições 

socioeconômicas e maior exposição ao risco ambiental.  

Além disso, verificou-se que a desigualdade ambiental estava ou não 

aumentando no município, no período do estudo. Os resultados mostraram que as 

áreas onde a população de São Paulo cresceu mais significativamente, entre 1991 e 

2000, estavam, simultaneamente, em áreas de risco ambiental (próximas de cursos 

d’água e/ou com altas declividades) e áreas pobres e periféricas. Este fenômeno 

revelou um aumento da desigualdade ambiental, no município de São Paulo, no 

período estudado. 

Os resultados também revelaram que esta população residente em áreas de 

risco ambiental apresentava condições socioeconômicas significativamente piores 

do que aquelas residentes fora destas áreas. Todos os indicadores considerados 

apontaram para a existência de piores condições socioeconômicas nas áreas de 

risco ambiental (próximas até 50 metros de cursos d’água e/ou com declividade 

acima de 30%), seja para o total do município de São Paulo, seja para o conjunto de 

regiões pobres e periféricas. Entre estes indicadores, destacam-se diferenciais mais 

expressivos para o acesso à rede pública de esgotamento sanitário e para a 

porcentagem de população residente em setores subnormais (favelas). 

 Portanto, os resultados das análises confirmaram a hipótese da existência 

de associação positiva entre maior exposição a risco ambiental e piores condições 

socioeconômicas.  

Apesar das limitações metodológicas apontadas sobre o modelo usado 

neste estudo, os resultados são indicadores rigorosos, de boa representação, 
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trazendo estimativa do ônus que se pode ter ao morar em áreas de ocupação mista 

e desamparados pelo poder público no que se refere à obtenção e manutenção de 

direitos fundamentais que garantam não apenas a ausência de doença, mas sim o 

completo bem estar biológico, psicológico, social, cultural e ambiental. 

Analisando os estudos de Souza (2010) e respeitando a realidade da 

baixada santista foram encontradas pesquisas utilizando o modelo transversal com 

maior alcance, o mesmo foi usado com crianças oriundas de áreas próximas ao 

Estuário da Baixada Santista.  

Segundo os autores, particularmente são mais vulneráreis a exposição de 

agentes químicos presentes no ambiente, por suas características fisiológicas que 

exige maior ingestão de água, alimentos e uma respiração mais ofegante de ar. 

Características semelhantes às representadas no item faixa etárias deste 

trabalho, ressaltando e aspectos como hábitos e atitudes naturais deste período, 

como levar mão à boca, brincar, se locomover próximo ao solo. Por este motivo, a 

proximidade com os contaminantes é maior nessa fase (SOUZA, 2010). Existe ainda 

outro estudo transversal exploratório, citando a região do Estuário e o mesmo não 

estabeleceu uma relação causal, mas indicou que as áreas contaminadas 

mostraram ao longo dos resultados um pior desempenho nos testes que podem 

estar ligados a um estado (status) social (BRAGA, 2009). 

Fato que precisa ser pesquisado e olhado com atenção, analisando quais 

são os efeitos e prejuízos que causam diretamente nas crianças, jovens e 

out ras demandas expostas, e o quanto podem estar sofrendo por não terem as 

mesmas oportunidades sociais. Sendo assim compreendemos que é papel da 

ciência trazer à luz programas de acompanhamento no sistema de saúde, 

encarando mais este desafio invisível (SOUZA, 2010).   

Estes estudos comprovam que áreas periféricas apresentam maior 

vulnerabilidade socioambiental que outras, compreendendo que esta discussão 

não termina enquanto prevalecer um sistema que preza mais o lucro que vidas, 

pemitindo-nos recorrer a antigas, mas sempre atual poesia, resgatando leveza 

para espantar a letra fria, não nos estagnar em vários embates do dia-dia. 

 

Nós vos pedimos com insistência: nunca digam "isso é natural" 
diante dos acontecimentos de cada dia. Numa época em que reina a 
confusão, em que corre o sangue, em que se ordena a desordem, 
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em que o arbítrio tem força de lei, em que a humanidade desumaniza 
(...) não digam nunca: isso é natural, a fim de que nada passe por 
imutável. Sob o familiar, descubram o insólito. Sob o cotidiano, 
desvelem o inexplicável. Que tudo que seja dito ser habitual, cause 
inquietação. Na regra é preciso descobrir o abuso, e sempre que o 
abuso for encontrado, é preciso encontrar o remédio (BRECHT, 
[2018]). 
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6.  CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados deste estudo pode-se concluir que: 

 

� As maiores taxas de internação hospitalar foram encontradas entre os 

moradores da Zona Noroeste, de modo geral, com Mongaguá e apresentando 

valores intermediários e a Zona Leste apresentando as menores taxas entre 

as três regiões; 

� Crianças e idosos foram dois grupos mais susceptíveis e as maiores taxas 

foram observadas entre os moradores da Zona Noroeste; 

� Quando comparadas as taxas de internações hospitalares para homens e 

mulheres observou-se que os maiores valores foram registrados para os 

homens nas três áreas investigadas; 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS        

 

Os objetivos propostos foram alcançados, pois foram comparadas e 

analisadas as taxas de internações hospitalares no Sistema Único de Saúde, entre 

comunidades com diferentes perfis de ocupação de solo e condições 

socioeconômicos, em Santos e Mongaguá, no período compreendido entre os anos 

de 2010 e 2014. 

Foi respondida a hipótese levantada na justificativa, de que as comunidades 

mais próximas às áreas industrializadas por fatores socioeconômicos apresentam 

índices mais elevados de prejuízos a sua saúde do que as comunidades mais 

afastadas e estruturadas. 

Concluiu-se que as áreas que possuem maior exposição aos poluentes e 

menos condições de infraestrutura, realmente tendem a sofrer mais com os impactos 

da poluição, visto que, os moradores da Zona Noroeste de Santos têm os índices 

mais altos de casos de internações por diversas doenças, principalmente 

respiratórias. A proximidade dos bairros com o polo industrial e a zona portuária da 

cidade, expõe a população local aos impactos socioambientais que devem ser vistos 

não só como um problema ambiental, mas também como um problema de saúde 

pública, visto que tais impactos podem causar expressivas taxas de internações 

hospitalares. 

Além dos riscos já citados comprova-se descaso com as comunidades a 

partir da ausência de um ensino médio para as população local, saneamento básico 

e acesso à internet, fortalecendo a aplicação do conceito de “vulnerabilidade social”.  

Situação que enaltece cada vez mais o estilo “predador” da humanidade, 

provenientes da nossa modernidade, que exige que se assuma um papel de vigília e 

rigor na luta contra estas problemáticas.  

É importante ressaltar, como já foi discutido anteriormente, que além da 

responsabilidade da gestão dos municípios, as atitudes originadas nas 

comunidades, por grupos locais (a exemplo do já citado grupo “Coalizão”) são 

sempre muito importantes para que se cobrem as devidas responsabilidades pelos 

impactos resultantes de acidentes ambientais e para que as comunidades tenham 

voz ativa na sociedade, exigindo seus direitos como cidadãos. 
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Ressalta-se também o fato de que, os municípios devem assumir as ações 

de vigilância em saúde (epidemiológica, sanitária e ambiental). É necessário e 

urgente que sejam implementados no plano das ações concretas, um programa e 

uma agenda de atividades e de realizações, baseadas em uma política ambiental 

que privilegie as questões decorrentes das relações Produção/Ambiente/Saúde. 

 É preciso continuar a avançar pelo contexto da Baixada Santista após 

envolver e sensibilizar os atores dessa realidade, acreditando que o caminho ficará 

mais leve para a elaboração de uma política proveniente dos desdobramentos 

práticos da pesquisa na qual foi aprofundada, valorizando cada vez mais as ações 

para reduzir os efeitos dos poluentes que propiciam situações de risco ambiental, 

que interfere diretamente no quadro de morbidade e mortalidade da população. 

Tais condições complexas exigem um plano de intervenção da realidade e 

um trabalho integrado com envolvimento e coordenação de vários atores e 

instâncias de governo, tais como o Sistema Único de Saúde (SUS) e os Ministérios 

da Saúde, Meio Ambiente, Seguridade Social e do Trabalho.  

Para Freitas (2003, p. 147) o cidadão é transformado em consumidor, de 

modo a direcionar sua atenção para longe dos problemas estruturais das sociedades 

industrializadas que comportam os padrões de trabalho, de produção e de consumo, 

comprometendo as condições de vida. Um Paradoxo, portanto, entre o que está 

estabelecido nas agendas governamentais e intergovernamentais e que dizem 

respeito às obrigatoriedades do Estado na regulação, no controle, na prevenção e 

precaução destes problemas.  

De acordo com Barcellos e Quitério (2006), a política do Sistema Nacional 

de Vigilância Ambiental tem como um dos seus objetivos é fortalecer a participação 

por meio da promoção da saúde e da qualidade de vida, para isso é preciso 

conhecer e estimular a interação nas discussões de saúde, de meio ambiente e de 

desenvolvimento. Assim, a educação é uma fonte importante para o aprendizado 

com o cuidado ao meio ambiente através desse processo as relações com meio 

ambiente podem melhorar. E, para isso, a educação é vista como processo ativo 

levando em conta a aprendizagem na transformação de hábitos de vida, visto como 

saudáveis para o corpo e ainda uma relação pacífica entre ser humano e meio 

ambiente, fortalecendo a “democracia ambiental” (BRASIL, 1997). Essa relação é 

apontada pelos projetos que pretende a construção de um modelo de produção e de 
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consumo sustentável, pois os princípios de sustentabilidade valorizam a 

conservação dos recursos naturais.  

Dessa forma, os indivíduos e a comunidade tornam-se sujeitos e atores do 

processo educativo que continuamente estimula organização de ações coletivas e 

solidárias, incentivando e valorizando o diálogo, a criatividade e as atitudes 

sensatas, objetivando a busca de soluções para as questões de saúde que afetam 

as comunidades, em prol da melhoria da qualidade de vida.  

Algumas das ações propostas e estratégias para mitigação das situações de 

risco e efeitos dos poluentes para a população, vem de encontro com as diretrizes 

com Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), com base no Decreto n.º 3.450,de 9 

de maio de 2000, que estabeleceu como sua competência institucional a “gestão do 

sistema nacional de vigilância ambiental”, apresenta neste documento, com vistas à 

implantação em todo território nacional, a Vigilância Ambiental em Saúde (BRASIL, 

2018) que propõe : 

 

1) implantação de sistemas de vigilância que possam gerar informações sobre os 

poluentes, os grupos de risco, as características do ambiente e os fatores 

específicos de risco e que, a partir do processamento e da análise desses dados, 

proponham disseminar as informações e produzir ações concretas, incluindo, 

entre outras, o tratamento de pessoas acometidas, medidas corretivas, 

preventivas, educativas e legislativas; 

2) desenvolvimento de redes de monitoramento de emissões ambientais, biológicas 

e clínicas dos poluentes que levantem informações adequadas para a avaliação 

das ações de prevenção e controle dos programas de vigilância; 

3) criação de programas específicos de atenção à saúde na rede pública de 

serviços e implantação de Centros de Informação Toxicológica e fomento à 

criação de laboratórios toxicológicos com controle de qualidade analítica;  

4) formação e capacitação de recursos humanos;  

5) incentivo à realização de avaliações e gerenciamento de risco que possam 

contribuir para o estabelecimento de normas ambientais sobre níveis seguros de 

exposição;  

6) desenvolvimento de avaliações de impacto ambiental associadas aos projetos de 

desenvolvimento e instalação de empresas;  
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7) realização de avaliações periódicas dos riscos por resíduos de substâncias 

perigosas, oferecendo capacidade de resposta para locais contaminados e 

indivíduos expostos a esses produtos perigosos;  

8) elaboração e execução de plano para combater emergências químicas;   

9) desenvolvimento de programas de educação ambiental voltados para a saúde. 

10)  oficinas para sensibilização nos diversos conselhos de controle social 

demonstrando que as politicas saúde e meio ambiente são cada vez mais 

urgentes e não poderão  andar separados.  

 

 Estas diretrizes demonstram um parâmetro possível para instrumentalizar 

propostas de avanços, mas é fundamental um acompanhamento sistemático, para 

que o projeto se traduza num sistema de saúde organizado e humanizado, focando 

nas especificidades citadas por este trabalho – por exemplo, o fato de as 

comunidades conviverem próximas a indústrias e a ausência de serviços básicos 

como saneamento, Unidades Básicas de Saúde (Unidades de Pronto Atendimento) 

equipadas com medicação e aparelhos condizentes com as doenças mais presentes 

na localidade. 

Ao concluir esta etapa do trabalho, fica impossível não refletir de forma 

despretensiosa, mas responsável, sobre o tamanho da responsabilidade assumida 

com a vida das pessoas que nesta região habitam.  Justifica-se assim os motivos, 

citando primeiro o fato desta militância assumida há alguns anos, sair de um 

pragmatismo recorrente e segundo, por constatar que hoje, cientificamente, as 

impressões levantadas tornaram-se dados robustos para subsidiar intervenções do 

poder público no sentido de exigir providências necessárias para sanar esta relação 

nefasta do desenvolvimento a qualquer custo. 
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