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 Dedico este trabalho à comunidade residente na Favela 

Sururu de Capote, especialmente às mulheres marisqueiras que, 

com sua força, lutam pela sobrevivência de suas famílias. Que 

apesar de viverem em condições de extrema pobreza, 

conseguem colocar um sorriso no rosto e acreditar num amanhã 

melhor. E mesmo com tanta injustiça e sofrimento, são gratas 

por receberem da natureza o elemento responsável pelo trabalho 

e renda da comunidade: o sururu. 
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RESUMO 

 

O Brasil é um dos poucos países que oferecem assistência médica integral e gratuita a 

toda população, tornando-se referência internacional, segundo a ONU, na área de 

saúde pública. Vários países utilizam o SUS – Sistema Único de Saúde como exemplo 

para a implantação de um composto que forneça mais igualdade em suas regiões. Esse 

sistema, apesar de bem projetado, carrega um paradoxo entre pretensão e realização, 

no qual as causas que inviabilizam a sua eficiência podem estar relacionadas à má 

gestão e falta de investimentos. A desigualdade social é algo recorrente no país. No 

quesito saúde, a falta de assistência médica impacta, principalmente, nas classes mais 

pobres. Constata-se que, no Brasil, mais da metade da população que procura por 

assistência médica são mulheres, isso porque a sua saúde exige cuidados 

diferenciados, se comparada à dos homens, para isso existem programas do governo 

específicos para o seu cuidado. O aumento acelerado da população, junto com a 

escassa prestação da oferta de serviços básicos, podem trazer danos significativos ao 

ambiente. Logo, buscou-se com este trabalho, através de uma abordagem mista, 

identificar os impactos ambientais da favelização, bem como os efeitos sobre os 

determinantes de saúde voltados para as mulheres entre 26 e 45 anos de idade que 

trabalham com a despinicagem do sururu (marisco responsável pela economia desta 

região). A falta de assistência básica por parte do poder público resulta em graves 

consequências, como a disseminação de doenças, aumento da mortalidade, ocupação 

irregular, degradação do ambiente, dentre outros.  

 

Palavras-chave: Mulheres, Acesso, Saúde Pública, Impactos Ambientais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Brazil is one of the few countries that offer free and comprehensive health care to the 

entire population, becoming an international benchmark, according to the UN, in the 

area of public health. Several countries use the SUS - Health Unic System as an 

example for the implementation of a compound that provides more equality in their 

regions. This system, although well designed, carries a paradox between pretension 

and realization where the causes that make its efficiency ineffective may be related to 

poor management and lack of investments. Social inequality is recurrent in the 

country. In terms of health, the lack of medical assistance mainly impacts the poorest 

classes. It is noticed that in Brazil more than half of the population that seeks medical 

assistance are women, this is because their health requires differentiated care 

compared to men, so there are specific government programs for their care. 

Accelerated population growth coupled with insufficient supply of basic services can 

bring significant damage to the environment. Therefore, the aim of this study was to 

identify the environmental impacts of favelis as well as the effects on the determinants 

of health for women aged 26 to 45 years who work with the sururu (shellfish 

responsible for the economy this region). The lack of basic assistance by the public 

authorities results in serious consequences such as the spread of diseases, increased 

mortality, irregular occupation, environmental degradation, among others. 

 

Keywords: Women, Access, Public Health, Environmental Impacts. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil apresenta uma realidade em que a população se encontra dividida em 

classes nas quais existe acentuada desigualdade socioeconômica, fazendo com que os 

grupos desfavorecidos não adquiram o direito de serem possuidores de qualidade de 

vida. Essa população acaba se submetendo a viver em condição de miséria alojando-

se, por vezes, em local de domínio público de forma irregular, dando origem a 

aglomerados subnormais, conhecidos popularmente como favela.  

Esses assentamentos precários refletem o descaso do poder público para com 

os indivíduos que vivem em situação de miséria, por falta de infraestrutura e oferta de 

serviços básicos. Essas pessoas acabam, muitas vezes, adquirindo ou se apoderando 

desses lugares por oferecerem algum meio de trabalho e/ou subsistência; caso da 

favela Sururu de Capote, localizada às margens da lagoa Mundaú, no bairro do Vergel 

do Lago, na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. A comunidade é composta por 

barracos improvisados de madeira, papelão e lona, localizada em uma área 

ambientalmente frágil, ocupada por famílias que vivem da pesca e comercialização do 

sururu, sendo a principal atividade econômica dessa comunidade. O volume de sururu 

nessa região é expressivo e possui grande valor histórico e cultural na gastronomia da 

cidade.  

A cadeia produtiva do sururu, que vai desde a pesca até a comercialização, 

envolve em sua maioria mulheres, que estão presentes em todas as etapas do processo, 

principalmente na “despinicagem” do sururu. Elas executam um trabalho insalubre 

com instalações inadequadas, vivendo em condições precárias sem qualquer 

infraestrutura, podendo essa realidade trazer consequências à saúde, como o 

surgimento de doenças agudas e crônicas. 

Dentre as patologias com maiores incidências relacionadas ao saneamento 

ambiental falho, destacam-se as doenças diarreicas agudas, febre tifoide, hepatite A, 

dengue, febre amarela, leishmaniose, malária, doença de chagas, filariose linfática, 

esquistossomose e a leptospirose (SILVA, 2011). 

Devido à necessidade na oferta de serviços de saúde gratuitos, o Brasil cria o 

Sistema Único de Saúde (SUS), regido pela Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

com o objetivo de trazer uma equidade e igualdade no atendimento à saúde. No 

entanto, encontra-se fragmentado, pois a atenção à saúde está concentrada em 
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determinados pontos, não suprindo a necessidade universal, gerando custos sociais à 

população e ineficiência decorrentes de uma comunicação inadequada (GOUVEIA et 

al., 2009). 

A acessibilidade à saúde envolve questões divergentes entre países 

desenvolvidos e países em desenvolvimento. Enquanto os desenvolvidos discutem o 

aumento dos custos de serviços médicos, decorrentes de desenvolvimento tecnológico 

e envelhecimento da população, os países em desenvolvimento discutem a escassez 

desses recursos devido à falta de investimentos no setor e o crescimento vegetativo da 

população (PALERMO, 2005).  

O IBGE (2017a) identificou que 11,4 milhões de pessoas vivem em 

aglomerados subnormais e que existem 6.329 assentamentos precários em todo o país. 

Essa população carece de lazer, trabalho regular, alimentação, moradia e renda, sendo 

estes alguns fatores diretamente relacionados com a saúde.  

A realidade apresentada na favela Sururu de Capote está refletida em várias 

comunidades semelhantes existentes no país que, por vezes, é consequência de um 

elevado crescimento populacional decorrente de migrações, a exemplo do êxodo rural 

que somados à má qualidade na oferta de serviços, resultam em impactos no ambiente 

como a ausência de saneamento, disseminação de doenças, ocupação irregular, dentre 

outros. 

Conforme Ministério do Meio Ambiente (2016a), o artigo 1° da Resolução 

CONAMA n°001, de 23 de janeiro de 1986, embasada na Lei n° 6.938/81, considera 

impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente. Esse impacto pode ser causado por qualquer forma de 

matéria ou energia que resulta de atividades humanas afetadas direta ou indiretamente 

pela saúde, segurança e bem-estar da população; atividades sociais e econômicas; 

conjunto de todos os seres vivos de um determinado ambiente (biota); condições 

estéticas e sanitárias, e a qualidade dos recursos ambientais.  

A causa do impacto ambiental é resultante da ação humana (SANCHEZ, 

2006). No entanto, é necessário ter cuidado para não confundir causa com 

consequência. A favela Sururu de Capote não é um impacto ambiental; ela causa 

impactos ambientais.  Tal afirmação não traz relação de culpa – única e exclusiva - ao 

indivíduo que ali reside. A conjuntura das relações econômicas e sociais que são 

proporcionadas à população acarretam consequências que por vezes, a opção de 
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escolha é suprimida e a insuficiência educacional leva à tomada de ações danosas ao 

ambiente. 

Contudo, despertou-se o interesse em pesquisar com profundidade as 

condições de vida dos residentes desta comunidade, identificando de que forma está 

estruturada a oferta de serviços básicos por parte do poder público e que 

consequências, relacionadas à saúde, ocupações dessa magnitude podem gerar para a 

população residente. 

Para tanto, esta pesquisa traz como objetivo geral analisar de que forma os 

impactos ambientais e o desconhecimento dos direitos e cuidados com a saúde, afetam 

a vida das mulheres despinicadeiras. E como objetivos específicos: a identificação dos 

impactos ambientais decorrentes da ocupação irregular, análise da oferta de serviços 

básicos na região, verificação das condições de trabalho das mulheres e avaliação do 

acesso dessas mulheres aos serviços médicos.  

Segundo Ferreira (2010), o termo “favela” traduz o significado de um conjunto 

de habitações populares que em geral são construídas de forma desregrada e 

comumente deficientes de infraestrutura.   

Aglomerado Subnormal é uma expressão utilizada pelo IBGE, na qual pertence 

a essa classificação um conjunto constituído por 51 unidades habitacionais ou mais 

que se caracterizam por não possuir regularidade nas vias de circulação, no tamanho e 

forma dos lotes, e por carecer de serviços públicos essenciais como rede de esgoto, 

coleta de lixo, dentre outros (IBGE, 2017a).  

Perante os conceitos expostos, no qual a favela Sururu de Capote se enquadra, 

fica enfatizado que as palavras “favela”, “aglomerado subnormal”, “assentamentos 

informais”, “assentamentos precários” e “comunidades”, poderão ser utilizados no 

decorrer deste trabalho assumindo a condição de sinônimos. Tais termos, não 

assumem discriminação e/ou preconceito, pois a utilização do termo “favela” se deve 

ao tratamento usual por parte dos residentes no local de estudo, pelo fato de a região 

ser denominada “Favela Sururu de Capote” e também pela popularização da palavra 

de forma a facilitar a compreensão do leitor. Também identifica o tema com maior 

facilidade quando submetido em rede.  

 O título escolhido evidencia o objetivo do trabalho na identificação dos 

impactos decorrentes de uma urbanização irregular representada no termo 

“(des)urbanização” e o acesso à saúde na favela Sururu de Capote em Maceió, 
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Alagoas. A expressão “(des) urbanização” traduz o significado de uma urbanização 

irregular que não se enquadra no efeito continuado do desenvolvimento. 

O presente trabalho se configura em formato de artigo, estando o primeiro 

artigo representado no capítulo 2 e o segundo artigo no capítulo 3.  

No capítulo 2, denominado como “Impactos ambientais da favelização e 

efeitos sobre determinantes de saúde”, fez-se uma identificação dos possíveis impactos 

ambientais decorrentes das ocupações irregulares e uma análise nos seus 

determinantes de saúde. Foram verificadas as relações de causa e consequência entre 

as ações do homem e o meio em que ele está inserido, tomando como relevância as 

condições que lhe são proporcionadas. 

No capítulo 3, intitulado como “Avaliação do acesso à saúde das mulheres 

despinicadeiras residentes na favela Sururu de Capote”, buscou-se verificar de que 

forma a saúde chega até o grupo estudado, através de uma análise da rotina diária, das 

condições de moradia, alimentação, renda e trabalho, dos conhecimentos sobre a saúde 

preventiva e as ofertas disponibilizadas pelos entes governamentais perante as 

necessidades deste público.  

A estratégia utilizada está associada à técnica de métodos mistos com coleta de 

dados sequenciais, adotando-se para análise dados primários e secundários, 

observação in loco (no local do estudo), questionários semiabertos, utilização de 

recursos documentais e fotografias. Dados secundários, como: indicadores de saúde, 

saneamento básico, índice de desenvolvimento humano e índice populacional, 

contribuíram para o enriquecimento das informações, a fim de se atingir com maior 

excelência a conclusão do trabalho. As observações diretas foram feitas através de 

visitas ao local e para as observações indiretas foram utilizadas ferramentas de 

georreferenciamento como Google Earth e Google Maps onde foi possível identificar 

as características urbano-ambientais. 

O procedimento de métodos mistos foi escolhido mediante a necessidade de 

reunir dados quantitativos e qualitativos em um único estudo, numa estratégia de 

investigação baseada na alegação do conhecimento, utilizando todos os meios para 

entender o problema de pesquisa, sendo este mais importante que os métodos 

(CRESWELL, 2010). 
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O referencial teórico estará descrito nos artigos constantes neste trabalho, 

portanto nesta etapa inicial considerou-se desnecessária a contextualização como 

forma de evitar repetições.  

A tabela 1 traz um resumo das informações pertinentes ao conteúdo 

metodológico. 

 

Tabela 1 – Desenho de Pesquisa 

Tipo da Pesquisa Pesquisa com abordagem mista 

Local do estudo Favela Sururu de Capote 

População de 

Estudo 

Mulheres entre 26 e 45 anos residentes na favela Sururu de 

Capote que trabalham com o sururu. 

Objetivo Geral da 

Pesquisa 

Analisar de que forma os impactos ambientais e o 

desconhecimento dos direitos e cuidados com a saúde, afetam 

a vida das mulheres que trabalham com o sururu. 

Objetivos 

Específicos 

 Identificar os impactos ambientais decorrentes da 

ocupação irregular; 

 Constatar a oferta de serviços básicos na região; 

 Verificar as condições de trabalho dessas mulheres; 

 Analisar se as mulheres despinicadeiras que atuam no 

local do estudo possuem conhecimento e cuidados com a 

saúde; 

 Identificar como é o acesso dessas mulheres aos 

serviços médicos. 

Coleta de Dados Questionário semiaberto, observação do ambiente, utilização 

de ferramentas de mapeamento, recursos documentais e 

fotografias. 

Hipótese A ocupação irregular atrelada à baixa qualidade de vida 

ocasionam danos à saúde e desmotivam a procura por 

cuidados. 

Indicadores  Indivíduos em situação vulnerável utilizam serviços de 

saúde em menor escala; 

 As mulheres não procuram por serviços de saúde por 

falta de conhecimento; 
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 Indivíduos mais pobres têm mais dificuldade no acesso 

à saúde. 

Questão geral da 

pesquisa 

 De que forma os impactos ambientais afetam a saúde e o 

acesso das mulheres que trabalham com o sururu? 

Subquestões da 

pesquisa 

 Quais as condições socioambientais do local da 

pesquisa? 

 Quais as condições de trabalho das mulheres que 

despinicam o sururu? 

 Quais os conhecimentos que as mulheres, entre 26 e 45 

anos, que trabalham com o manejo do sururu, residentes na 

favela Sururu de Capote, possuem sobre os cuidados básicos 

que devem ter com a saúde, especialmente a saúde 

preventiva? 

 Quais as dificuldades em acessar os serviços de saúde? 

 Que medidas de mitigação de impactos podem ser 

sugeridas? 

Estratégia Sequencial com levantamento de dados e pesquisa 

etnográfica. 

Aspectos Éticos      Projeto subordinado ao Comitê de Ética e aprovado. 

Resultados 

Esperados 

 Identificar os impactos ambientais resultantes da 

ocupação irregular atrelada à insuficiência dos serviços 

básicos de saúde.  

 Analisar as condições de trabalho e saúde das mulheres. 

 Obter diagnóstico relevante sobre o acesso à saúde das 

mulheres que trabalham com o manejo do sururu, residentes 

no bairro do Vergel.  

Fonte: Elaborado pela autora 
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2. IMPACTOS AMBIENTAIS DA FAVELIZAÇÃO E EFEITOS SOBRE 

DETERMINANTES DE SAÚDE (Artigo I) 

 

Introdução 

 

O processo de urbanização vem crescendo em todo o mundo. 

Aproximadamente, das 500 milhões de pessoas que vivem na América Latina, 287 

milhões estão em áreas urbanas, das quais 124 milhões encontram-se abaixo da linha 

de pobreza (ONUBR, 2012). No Brasil, a urbanização das regiões metropolitanas 

sofreu uma significativa expansão a partir dos anos 1970 e 1980, devido à migração 

rural-urbana, em especial do Nordeste em direção ao Sudeste brasileiro.  

O moderno modelo econômico de produção agropecuária afetou de forma 

significativa a vida das famílias agricultoras, desencadeando a migração da área rural 

para as cidades, processo comumente conhecido por êxodo rural (VANDERLINDE, 

2005). Com o poder atrativo oferecido pelas capitais, o trabalhador rural sai do campo 

em busca de melhores condições de vida (CASAGRANDE; SOUZA, 2012).  

Segundo Girardi (2008), o êxodo rural acabou contribuindo na expansão das 

aglomerações metropolitanas devido à incapacidade na oferta de serviços e 

infraestrutura urbana. O resultado é o déficit desses setores num ambiente urbano 

propício a ampliação de assentamentos precários nas cidades (GIRARDI 2008). Em 

2014, por exemplo, cerca de 33% da população urbana residia no núcleo das 

aglomerações metropolitanas (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, 

2014). 

O potencial de maior incidência das doenças é ampliado pela ausência do 

Estado nas áreas com maior desigualdade, especialmente nas áreas periféricas. A 

perda de remanescentes de vegetação para a formação de aglomerados subnormais e a 

deficiência na cobertura de serviços básicos, por parte do poder público, por exemplo, 

devem ser encarados como impactos ambientais e sociais do (des)ordenamento 

territorial. 

Nesse sentido, o objetivo deste artigo foi identificar os possíveis impactos 

ambientais decorrentes da ocupação irregular às margens da Lagoa Mundaú, 

conhecida como Comunidade Sururu de Capote, analisando em conjunto a oferta de 

serviços básicos na região, com foco na saúde, entendendo que os resultados 
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apresentados possam contribuir para a tomada de providências por parte do poder 

público. 

 

Métodos 

 

A metodologia empregada consiste em um estudo com abordagem mista, 

coleta de dados sequencial, adotando-se para análise dados secundários, 

georreferenciamento da área para efeito de identificação das características urbano-

ambientais, uso da Matriz de Leopold para identificação de impactos e observação in 

loco da área estudada com uso de registros fotográficos. O método misto seguiu 

procedimentos sequenciais na tentativa de expandir resultados de um método com 

outro método (CRESWELL, 2010; PARANHOS et al. 2016). 

Buscou-se responder à seguinte pergunta: Com a formação de aglomerados 

subnormais às margens da Lagoa Mundaú no bairro do Vergel, em Maceió, quais 

impactos podem ser observados mediante essa modificação no ambiente e quais as 

consequências refletidas na saúde da população?  

O local de estudo escolhido apresenta características que podem ser analisadas 

de forma individual ou ampla, pois conota diversas visões de ambiente. Para tanto, 

aplicou-se a observação direta, indireta e dados secundários através de uma revisão 

abrangente da literatura relevante. 

Visitas à comunidade, mapeamento da área e utilização de recursos 

documentais como boletim epidemiológico, informações referentes ao saneamento 

básico, índice de desenvolvimento humano, dados do IBGE, diagnóstico dos distritos 

sanitários em Maceió, artigos científicos e livros relacionados ao tema serviram de 

aporte na identificação dos aspectos e impactos no local de estudo. Esses dados 

permitiram a criação de um quadro situacional do ambiente onde foi escolhida a 

matriz de Leopold como ferramenta de identificação desses impactos. 

Sanchez (2006) afirma que a Matriz de Leopold, desenvolvida em 1971, é uma 

ferramenta de análise de impacto ambiental, composta de duas listas dispostas na 

forma de linhas e colunas onde em uma das listas são relacionadas as principais ações 

e atividades do empreendimento e na outra lista são dispostos os elementos relevantes 

do sistema ambiental.  
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Embora, a Matriz de Leopold seja utilizada comumente para analisar impactos 

ambientais resultantes da implantação de um empreendimento, a sua proposta pode ser 

replicada em análise de modificação de ambientes, não necessariamente obras, como é 

o caso da urbanização. Contudo, no decorrer deste trabalho, a Matriz de Leopold será 

apresentada como facilitadora na análise da modificação de um trecho da orla lagunar 

ocupada de forma irregular no bairro do Vergel do Lago. 

O objetivo do uso da Matriz foi identificar as possíveis interações entre as 

ações e os elementos relevantes, e facilitar a visualização rápida dos impactos 

significativos. Após a identificação dessas interações entre os aspectos e os impactos, 

determinaram-se atributos que foram combinados e classificados em grupo e em 

seguida categorizados nas interações feitas.  

 A observação direta foi feita através de visitas à unidade de estudo com análise 

do ambiente e registro fotográfico, como consequência o local foi georreferenciado. 

Dados secundários como indicadores de saúde, saneamento básico, índice de 

desenvolvimento humano, dentre outros, contribuíram no desenvolvimento da Matriz 

de Leopold para a identificação de impactos ambientais e suas associações com a 

saúde, ilustrando o quadro situacional através de tabela e colaborando na conclusão 

dos resultados da pesquisa.  

O Google Maps/Google Earth foi usado para observações indiretas e como 

ferramenta de geoprocessamento para a identificação do local de estudo e suas 

modificações no decorrer dos anos, conforme métodos já descritos (SILVA, 2015). A 

ferramenta foi escolhida devido às constantes inovações de seus aplicativos (Google 

Earth, Google Maps, entre outros), simplicidade em termos de uso, sem custos de 

licença e dependendo apenas de um computador com acesso à internet. Um mapa 

interativo foi criado e imagens obtidas durante as observações diretas foram 

associadas para ampliar as observações indiretas. A partir desse mapa interativo foram 

realizadas análises qualitativas do ambiente, incluindo a identificação do 

desmatamento de matas ciliares e aumento na ocupação do território demarcado para 

estudo. 

 A matriz de Leopold foi aplicada para a análise dos impactos ambientais 

considerando três grandes grupos: (1) meio físico, (2) biótico e (3) antrópico que 

foram obtidos através da relação: causa e consequência. (1) O meio físico incluiu: 

contaminação do solo, perda da qualidade do solo, assoreamento da lagoa Mundaú, 
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degradação do solo, desmatamento do solo e desmatamento de matas ciliares; (2) a 

análise do meio biótico levou em conta: proliferação de vetores, contaminação dos 

pescados, contaminação superficial das águas, alteração na fauna da lagoa, perda de 

biodiversidade terrestre, perda da biodiversidade aquática, perda da vegetação e da 

fauna terrestre e alteração climática; (3) o meio antrópico foi analisado por: 

mortalidade, analfabetismo, disseminação de doenças, violência, novas linhas de 

transporte público, novas unidades de saúde, novas escolas, comércio irregular de 

pescados, alteração nas estatísticas sociais, perdas de heranças históricas e culturais, 

mudança das características cênicas, perda de vestígios arqueológicos, desorganização 

social, consumo clandestino de água e energia, desemprego, geração de empregos 

informais e favelização.  

O artigo está dividido em quatro partes. A primeira parte faz uma abordagem 

sobre a urbanização e as características da região através de um levantamento 

exploratório e verificação de arquivos, sendo a unidade de análise a favela Sururu de 

Capote, localizada no bairro do Vergel do Lago. A segunda identifica os impactos 

ambientais representados na matriz de Leopold e suas correlações, construída através 

de dados secundários e observação direta. A análise de geoprocessamento, utilizando a 

ferramenta do Google Earth, contribuiu com a identificação dos impactos e a sua 

evolução histórica.  A terceira parte traz algumas considerações sobre a realidade 

médica no Brasil e a Estratégia Saúde da Família (ESF). A última parte se baseia em 

dados quantitativos representados de forma detalhada por indicadores, com 

informações extraídas de dados secundários como Boletim Epidemiológico da 

Secretaria Nacional de Saúde, CASAL (Companhia de Saneamento de Alagoas), 

IBGE (Instituo de Geografia Estatística), Diagnóstico Situacional dos Distritos 

Sanitários de Maceió e os Índices Epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde. 

Estes apontam a situação local em quesitos como saneamento básico, situação de 

vulnerabilidade, índice de doenças, oferta de postos de saúde, profissionais disponíveis 

nas Unidades de Saúde do bairro, entre outros, com o objetivo de averiguar impactos 

na saúde da população local e na assistência aos serviços de saúde. 

 

Resultados e Discussão 

 

Urbanização 



21 
 

 
 

A favela Sururu de Capote está localizada às margens da lagoa Mundaú e 

compreende um dos sete setores censitários em 2010 do IBGE (270430205070084) no 

aglomerado subnormal Virgem dos Pobres, no bairro do Vergel do Lago, Maceió, 

Alagoas, Brasil, conforme demarcado na camada A do mapa interativo 

(https://goo.gl/ZkKmCA). 

O bairro possui uma área de 1,7 km
2 

e uma população de 31.538 habitantes 

(14.751 homens e 16.787 mulheres), sendo o sétimo mais populoso de Maceió (IBGE, 

2016a). É um dos mais antigos bairros da cidade de Maceió, as ruas são estreitas, com 

casas conjugadas, havendo 10.405 domicílios, predominantemente residencial, sendo a 

principal via de acesso à Avenida Senador Rui Palmeira (MENDONÇA, 2012; PNUD 

et al., 2017) (camada B do mapa; https://goo.gl/ZkKmCA). Das 177 unidades de 

desenvolvimento humano (UDHs) de Maceió e das 11.122 UDHs do Brasil, 

respectivamente, o índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM) do bairro 

ocupa a posição 143º e 10.817º, IDHM Educação ocupa a posição 141º e 10.693º, 

IDHM Longevidade na posição 144º e 10.147º e IDHM Renda está ranqueado na 

posição 138º e 10731º (PNUD, 2017). Faz parte, portanto, das UDHs de Maceió e do 

Brasil com pior desenvolvimento humano. 

 Uma avaliação baseada no Censo de 2010 (Melo, 2012) em 10 bairros à 

margem da lagoa Mundaú, o Vergel do Lago representou 52% dos 798 domicílios que 

não possuem banheiro ou sanitário. O mesmo bairro também figura nos 2% entre os 

1.786 domicílios que despejavam esgoto nos canais e na lagoa diariamente. 

Murtha, Castro e Heller (2015) afirmam que mesmo no século XXI, os 

serviços de saneamento sofrem deficiências, principalmente na coleta e tratamento de 

esgoto sanitário e resíduos sólidos, sendo as áreas periurbanas e rurais as mais 

precárias com maior índice das populações mais pobres.  

Desde a sua origem até os tempos atuais, o cenário mudou bastante. A 

degradação do bairro, em especial às margens da lagoa Mundaú, e a falta de ações 

públicas trouxeram transformações ambientais drásticas, deixando de ser reconhecida 

como um cartão postal com belas árvores frutíferas, e sim como uma aglomeração de 

assentamentos humanos precários e/ou informais em sua maioria instalados às 

margens da lagoa Mundaú. Um dos reflexos da degradação ambiental do bairro são as 

várias inundações que passou ao longo da história (MELO, 2012). 

https://goo.gl/ZkKmCA
https://goo.gl/ZkKmCA
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A favela Sururu de Capote é composta por barracos improvisados de madeira, 

papelão e lona, está localizada em uma área ambientalmente frágil, ocupada por 

famílias que vivem da pesca e comercialização do sururu (Mytella charruana) 

(COUTINHO et al., 2014). 

O volume de sururu nessa região é expressivo e possui grande valor histórico e 

cultural na gastronomia local. Contudo, a grande maioria das pessoas pertencentes à 

favela Sururu de Capote, de alguma forma, está relacionada à atividade do sururu, que 

se caracteriza como a principal atividade econômica e também como uma das 

principais fontes de proteínas.  

Apesar de proporcionar trabalho e gerar renda, o sururu traz uma remuneração 

relativamente baixa para os trabalhadores e por isso pelo menos metade deles recebe 

algum tipo de benefício do governo (COUTINHO, et  a.l, 2014). Outra realidade 

negativa é a falta de escolaridade dos adultos e crianças com índices elevados de 

analfabetismo. A ausência de saneamento básico reflete no número de calamidades e 

doenças recorrentes na região, ficando evidente a associação da saúde pública com o 

espaço habitado.  

Vários canais de esgoto deságuam diretamente na lagoa Mundaú e o sururu 

extraído para consumo e comercialização é manuseado na água contaminada, 

conforme pode ser observado no mapa interativo através da camada C, ao clicar em 

cada um dos marcadores georreferenciado (marcador 1 – poluição da lagoa Mundaú; 2 

e 3 – canal de esgoto; ver https://goo.gl/ZkKmCA). Essas consequências não atingem 

toda a população urbana na mesma intensidade. Na maioria das vezes, os mais 

atingidos são os que têm menos capacidade de se proteger, ou seja, os mais pobres, 

que representam proporção expressiva dos habitantes da região. 

 

Identificação de Impactos representados na Matriz de Leopold 

 

O conceito de ambiente assume características múltiplas, permitindo diferentes 

interpretações  e refletindo numa variedade de termos relacionados ao ambiente que 

são originados de distintas disciplinas e momentos históricos (SÁNCHEZ, 2013). 

Neste contexto, o impacto ambiental pode refletir sobre a saúde. Os resultados 

obtidos a partir da matriz de Leopold (tabela 2) permitem analisar de forma holística e 

detalhada as relações de causa (impacto ambiental) e consequência (alteração da 

https://goo.gl/ZkKmCA
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saúde) que ocorrem e/ou poderão ocorrer no local de estudo. Três grandes grupos 

contribuem para os estudos ambientais de forma especializada, declarados como meio 

físico, biótico e antrópico (SÁNCHEZ, 2013). Após a classificação dos meios foram 

identificados aspectos e impactos significativos que se classificaram como positivos, 

negativos, reversíveis, irreversíveis, diretos e indiretos. 

Fazendo a análise da relação na matriz de Leopold, identifica-se que o êxodo 

rural traz um aumento populacional da região, o qual se pode considerar como um 

impacto direto e negativo, uma vez que a capital não está preparada para receber essas 

pessoas, gerando uma demanda maior que a oferta em várias áreas como educação, 

saúde e emprego. Quando não encontram trabalho, essas pessoas acabam se alojando 

em patrimônios públicos ou em outros locais impróprios para moradia, num processo 

conhecido como favelização. No caso analisado, a ocupação irregular acontece às 

margens da lagoa Mundaú.  

Aspectos positivos podem também ser identificados com o êxodo rural, como o 

aumento na oferta de mão de obra, a introdução de novas linhas de transporte público, 

novos postos de saúde e novas escolas para atender o aumento da população instalada 

em determinada região. Tais aspectos contribuem para o crescimento e 

desenvolvimento urbano quando há estrutura capaz de receber tal demanda.  

A desigualdade contribui nesse processo de favelização (ocupação irregular às 

margens da lagoa, em condições precárias), na desorganização social (desemprego, 

saúde e educação deficientes), que, por vezes, desencadeia conflitos e violência. 

Entende-se como condição precária de moradia a falta de alimentação adequada e de 

serviços básicos. A ausência de saneamento, por exemplo, acarreta impactos como a 

proliferação de vetores e disseminação de doenças consequentes de possível acúmulo 

de lixo, esgotos a céu aberto e consumo de água inadequada. No caso da favela Sururu 

de Capote, o esgoto é despejado na lagoa Mundaú, o que agrava a situação, já que não 

somente a lagoa, mas também os pescados serão contaminados.  

O aumento de doenças resulta no crescimento da procura por assistência à 

saúde que, na maioria das vezes, se apresenta de forma precária e insatisfatória. E essa 

é uma das causas da mortalidade e aumento na incidência de doenças.  A abertura de 

novos postos de saúde apresenta impactos positivos, porém, ainda falhos. Conforme 

IBGE (2016a), Maceió é o estado que apresenta menor IDH dentre os demais estados 
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do Brasil. Logo, as medidas corretivas empregadas não são suficientes para suprir a 

necessidade.  

A condição apresentada em bairros como o Vergel do Lago demonstra que um 

único aspecto pode gerar diversos impactos no ambiente. O desmatamento ciliar 

dessas regiões causa a perda na qualidade do solo, degradação e assoreamento da 

lagoa Mundaú. A escolha de moradia às margens da lagoa está relacionada com a 

busca por um meio de sobrevivência, que neste caso é a pesca (consumo e 

comercialização), sendo esta a principal fonte de alimentação e de renda dessa 

população. Entretanto, a pesca irregular altera a fauna da lagoa e gera trabalho e 

comércio informais. 

Ações como desmatamento, pesca irregular e ocupação em ambientes 

impróprios e sem saneamento traz tanto a perda da biodiversidade terrestre quanto 

aquática, e neste caso, são irreversíveis. Mostra também que a alteração climática é 

consequente dessa junção de fatores que afeta tanto o ambiente quanto o ser humano. 

Além disso, o aumento populacional demanda a busca por educação que, às vezes, se 

apresenta restrita e com baixa qualidade, causando impactos como desemprego e 

analfabetismo.  

A degradação ambiental pode ser definida como um dano, ou ausência da 

qualidade ambiental e conota efeito negativo, sendo o ser humano o seu agente 

causador (SÁNCHEZ, 2013). 

Vários impactos ambientais estão direta ou indiretamente relacionados com 

situações que resultam em alterações nas estatísticas sociais da região, como é o caso 

da comunidade em questão. Essa realidade pode ser também observada em detalhes 

através do diagrama de interação desenvolvido para este trabalho, em que é possível 

identificar a cadeia (ação e reação) e as possíveis causas desses impactos (ver 

https://goo.gl/q3Z8XF). 

 A matriz (tabela 2) totaliza 28 impactos ambientais: 61% são aspectos 

antrópicos; 29% são bióticos; 11% são físicos. Os aspectos sociais representam 69%, 

enquanto os ambientais 31%. Foi possível fazer 112 interações que determinaram os 

atributos: direto, indireto, positivo, negativo, reversível e irreversível. Na combinação 

desses atributos, 46% do total de impactos têm ação direta, negativa e reversível; 32% 

ação indireta, negativa e reversível; 7% ação indireta, positiva e reversível; 6% ação 

https://goo.gl/q3Z8XF
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direta, negativa e reversível; 4% ação indireta, negativa e reversível; e 4% ação direta, 

positiva e reversível.  

Embora a maioria das ações sobre o ambiente seja negativa, elas têm um 

percentual de reversibilidade alto, o que demonstra que é possível modificar o 

diagnóstico atual da região revertendo as condições de vida dessa comunidade e 

restaurando o ecossistema degradado. 

Sánchez (2013), afirma que o ambiente é o meio em que são extraídos recursos 

tanto para sobrevivência quanto para as demandas do desenvolvimento econômico, 

através da sociedade. Contudo, também é meio de vida e precisa manter-se íntegro. 

Baseado em dados geoprocessados, verifica-se a evolução das ocupações 

irregulares nos anos de 2002 e 2016, sendo possível identificar que nos últimos treze 

anos houve um aumento considerável na ocupação de aglomerados subnormais e 

alteração na paisagem natural, conforme exibido na camada D (cada marcador contém 

duas imagens georreferenciadas que permitem comparar 2002 com 2016 - para 

visualizar as imagens é necessário clicar nos marcadores; ver 

https://goo.gl/ZkKmCA). Outra observação são as galerias de águas pluviais 

conhecidas como Canais do Dique Estrada que permanecem ativas e contaminam a 

lagoa devido a ligações clandestinas de esgoto doméstico (SILVA, 2011).
 
(ver camada 

E; https://goo.gl/ZkKmCA). Esses fatores demonstram com clareza a degradação que 

ocorreu nesse ambiente. 

É importante destacar a interdependência dos impactos, sejam físicos, bióticos 

ou antrópicos derivados da urbanização não planejada, ainda que assistida de maneira 

irregular pelo Poder Público (município ou Estado). Mesmo que seja necessário 

reconhecer o caráter subjetivo da ferramenta de identificação de impactos visualizada 

na Matriz de Leopold, a sua leitura permite observar um conjunto de indicadores 

correlacionados que reduzem significativamente o desenvolvimento humano local: 

 

1) Além do impacto na paisagem, o acúmulo de lixo doméstico próximo à lagoa 

associa-se ao quadro de ausência de saneamento, retroalimentando a piora de 

indicadores de saúde locais já atingidos pela dificuldade de acesso aos serviços de 

saúde, afetando toda a camada populacional local. A oferta reduzida de novas 

unidades de saúde locais potencializa a dificuldade de que os indicadores de educação 

básica melhorem. De forma associada, o despejo de esgoto doméstico, atrelado à 

https://goo.gl/ZkKmCA
https://goo.gl/ZkKmCA
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produção de resíduos derivados da “coleta do sururu” por moradores, intensifica o 

potencial de proliferação de vetores, embora se relacione de maneira indireta a outros 

impactos como a ampliação da favelização local e alteração no microclima local, e 

com menor intensidade a perda de biodiversidade terrestre. Esses impactos, embora 

reversíveis, estão diretamente vinculados à reestruturação do espaço urbano. 

Entretanto, é importante reforçar, há histórico de procedimentos de higienização social 

amparados em políticas de reestruturação do espaço urbano. Acreditamos, neste caso, 

que a paisagem da lagoa seja atrativa para empreendimentos que busquem valorizar 

economicamente o local e, como efeito, a expulsão da comunidade para outros locais 

da cidade de Maceió, tipo de política já implementada na cidade, como ocorreu na 

Vila do Jaraguá.  

 

2) O desmatamento em área de preservação permanente (APP) na região tanto é 

produzido pela ampliação do processo de favelização das margens da lagoa quanto por 

outros tipos de ocupação em APP não vinculados à comunidade Sururu de Capote. 

Destaca-se que a ampliação de lançamento de esgoto doméstico não tratado, não 

apenas por parte de membros da comunidade, prejudica o acesso ao pescado, o que 

termina por resultar em perdas na renda per capita local, já significativamente baixa 

para os padrões do município de Maceió. Na matriz de Leopold, o indicador 

desmatamento também se correlaciona à contaminação das superfícies das águas, bem 

como ao assoreamento e à disseminação de doenças, especialmente arboviroses. Estes 

impactos de natureza física se vinculam também ao aumento de vetores o que, como 

efeito perverso, intensifica agravos à saúde característicos de áreas mediante ocupação 

irregular e com acesso reduzido ou inexistente aos serviços urbanos de saúde e 

assistência social, como se configura o caso deste assentamento precário. 

Conforme visto na matriz de Leopold, foram observados variados impactos e 

derivados da ocupação da comunidade que podem ser identificados em regiões 

distintas, como é o caso das ocupações irregulares protegidas pelo governo (ex: 

edifícios de alto padrão onde a sua instalação irregular/indevida contribui na geração 

de impactos degradantes ao ambiente). A diferença dessas ocupações se restringe 

basicamente à discriminação e desamparo do poder público para com os mais 

vulneráveis, inseridos num ambiente com déficit de infraestrutura e serviços urbanos.  
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Tabela 2 - Matriz de Leopold e identificação de aspectos e impactos ambientais significativos 

na Comunidade Sururu de Capote. 

Im
p
ac

to
s 

A
m

b
ie

n
ta

is
 

M
ei

o
s 

1
1
%

 

F
ís

ic
o
 1 Contaminação do solo ● ● ●           □         

2 Assoreamento da lagoa Mundaú □ □ □           □         

3 Degradação do solo □ ● □ ●         □         

2
9
%

 

B
ió

ti
co

 

1 Proliferação de vetores ● ●             □         

2 Contaminação dos pescados □ □ ●                     

3 Contaminação da superfície da lagoa ● ● ●                     

4 Alteração na fauna na lagoa   □ □             ●       

5 Perda de biodiversidade terrestre ● □   ●         □       ● 

6 Perda da biodiversidade aquática   □ ●             ●       

7 Perda da vegetação e da fauna terrestre ● ●   ●         □       ● 

8 Alteração climática □ □   ●         □       ● 

6
1
%

 

A
n
tr

ó
p
ic

o
 

1 Mortalidade ♣ ☼ ♣   ☼ ☼     ♣   ♣   ☼ 

2 Analfabetismo           ● □ □     ●     

3 Disseminação de doenças ● ● ● ● ●       □       ● 

4 Violência           □     □   ● ●   

5 Novas linhas de transporte público             ▲ ◄ ◄     ◄   

6 Novos postos de saúde             ▲ ◄ ◄         

7 Novas escolas             ▲ ◄ ◄         

8 Comércio irregular de pescados                   ●   □   

9 Alteração nas estatísticas sociais       ●   ●   ● □   □ ● ● 

10 Perdas de heranças históricas e culturais   ☼ ☼           ♣       ☼ 

11 Mudança das características cênicas ●               ●         

12 Desorganização Social       ●   ●     ●   ● □   

13 Consumo clandestino de água e energia                 □   ● ●   

14 Desemprego           ●   □     ●   □ 

15 Geração de empregos informais                   □ □     

16 Favelização           □ □ ● ●   ●     

17 Oferta de mão de obra             ◄ ▲           
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Total de impactos = 28 

  

   

         

         Legenda Combinação de Atributos Total 

 
▲ DPR - Direto/Positivo/Reversível 4% 

 ● DNR - Direto/Negativo/Reversível 46% 

 ☼ DNI - Direto/Negativo/Irreversível 6% 

 ♣ INI - Indireto/Negativo/Irreversível 4% 

 
◄ IPR - Indireto/Positivo/Reversível 7% 

 

Ambientais Sociais 

□ INR - Indireto/Negativo/Reversível 32% 

 

31% 69% 

 

 Fonte: Elaborado pela autora 
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Os impactos ambientais apresentados na matriz são fatores potenciais capazes 

de influenciar direta e/ou indiretamente a saúde, bem como seus determinantes e 

condicionantes. 

 

Considerações sobre a realidade médica no Brasil e a Estratégia Saúde da 

Família 

 

Segundo o Ministério da Saúde, em 2012, o Brasil apresentava um índice de 

1,8 médicos para cada mil habitantes, ficando abaixo da média se comparado com os 

demais países latino-americanos como Argentina (3,2) e México (2,0).  Em 2015, esse 

índice sobe para (1,95) decorrente de um crescimento exponencial que se estende por 

mais de 50 anos, mas que ainda não atende a demanda esperada pelo país 

(DEMOGRAFIA MÉDICA NO BRASIL, 2015). 

Não há um parâmetro que determine a proporção ideal de médico por 

habitante. Contudo, o Governo Federal utiliza a média de 2,7 médicos por mil 

habitantes, se baseando no Reino Unido, que apresenta este índice e possui o maior 

sistema de saúde pública do mundo depois do Brasil (BRASIL, 2015).  

O estado de Alagoas apresentava a proporção de 1,28 médicos por mil 

habitantes no ano de 2014, estando abaixo da média esperada. Já o interior do estado 

apresentou uma razão de 0,10 significando que havia um médico para cada dez mil 

habitantes, sendo uma realidade ainda distante da estimada (DEMOGRAFIA 

MÉDICA NO BRASIL, 2015). 

Com a intenção de expandir, qualificar e consolidar a atenção básica, 

favorecendo uma reorientação no processo de trabalho de forma a aprofundar 

princípios e diretrizes, o Ministério da Saúde, juntamente com a Secretária de Atenção 

à Saúde e o Departamento de Atenção Básica, desenvolveram o Programa Saúde da 

Família (PSF) em 1993 e implantaram em 1994, que posteriormente passou a ser 

conhecido como Estratégia Saúde da Família (ESF) (BRASIL, 2010).  

A ESF é composta por equipes médicas instaladas nas unidades básicas de 

saúde, integrando no mínimo um médico generalista, ou com especialidade em saúde 

da família, ou médico da família e da comunidade; um enfermeiro generalista ou com 

especialidade em Saúde da Família; um auxiliar de enfermagem ou técnico e agentes 

de saúde. Profissionais de Saúde Bucal também podem ser acrescidos na equipe, 
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sendo um cirurgião-dentista generalista ou com especialidade em saúde da família e 

um técnico em saúde bucal ou auxiliar (BRASIL, 2017).  

A diferença entre os profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e os 

profissionais da Equipe Estratégia Saúde da Família é que a equipe se dirige às 

residências da população, cria uma relação de afetividade e proporciona facilidades no 

acesso ao atendimento, como é o caso da marcação de consulta feita pelo Agente 

Comunitário da Saúde (ACS). Para participar da ESF é necessário estar cadastrado no 

programa Saúde da Família, onde esse cadastro é feito pelos próprios ACSs, mediante 

territorialização e definição das áreas e microáreas de cobertura definidas pela ESF 

(MONKEN E BARCELLOS, 2017). 

A definição da cobertura a ser atendida deve cumprir alguns critérios como, 

por exemplo: todos os ACS devem ser responsáveis por 150 famílias ou 750 pessoas 

no máximo; há um limite na quantidade de pessoas cadastradas por equipe. Mediante 

Portaria n° 2.355, de 10 de outubro de 2013, ficou determinado que cada equipe do 

programa deve estar responsável por no máximo 2.000 pessoas, se configurando no 

seguinte cálculo: Quantidade da população/2.000. Este cálculo é considerado com ou 

sem os profissionais de saúde bucal (BRASIL, 2013). 

 

Os Impactos na Saúde - Vergel do Lago 

 

É pertinente destacar a diferença entre direito à saúde e direito à assistência à 

saúde. O primeiro está fortemente ligado à qualidade de vida, e a qual se exige uma 

atenção de todos os setores sociais e áreas prioritárias, tais como educação, saúde, 

saneamento, segurança, dentre outros. Já o segundo, se restringe apenas às políticas 

que visam o cuidado da saúde dos cidadãos, defendendo um acesso resolutivo, efetivo 

e democrático (FILHO; GARBIN, 2010). 

Um dos primeiros sinais de vulnerabilidade da população é indicado pela falta 

de acesso à água potável. As provisões desse serviço e dos recursos hídricos são 

importantes pilares no desenvolvimento urbano, mas que ainda retratam um desafio 

para o desenvolvimento sustentável no Brasil (JULIANO, MALHEIROS e 

MARQUES, 2016).  

Cem por cento da área do bairro é contemplada com redes de distribuição de 

água (Tabela 3). Contudo, o fornecimento de água potável no bairro do Vergel do 
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Lago ainda apresenta deficiência. Partes das instalações da tubulação são de ferro 

fundido. Quando há interrupções no fornecimento de água, eleva-se o teor de ferro 

devido aos resíduos presentes nessas tubulações, ficando a água inviável para o 

consumo (SILVA, 2011). 

Após visitas à favela Sururu de Capote foi possível constatar que a grande 

maioria dos barracos não possuem água encanada e sim torneiras coletivas nas 

proximidades das residências (ver camada C 4; https://goo.gl/ZkKmCA).  Portanto, a 

informação de fornecimento de água potável em 100% é duvidosa, assim como a sua 

qualidade.  

O esgotamento sanitário no Estado de Alagoas caminha a passos lentos. A 

cidade de Maceió, por exemplo, conta com apenas 19% de cobertura, conforme 

apresentado no Plano Municipal de Saneamento Básico de 2016 (PREFEITURA DE 

MACEIÓ, 2016). Valor muito baixo, considerando a importância desse serviço.  

Conforme demonstrado na matriz de Leopold, a falta de saneamento básico e 

oferta escassa nos serviços de saúde são aspectos que contribuem para a disseminação 

de doenças. Como consequência, os índices de morbidade por agravos agudos e 

crônicos no Vergel do Lago são afetados. Conforme afirma o Ministério da Saúde 

(2016b), isto pode ser caracterizado por arbovírus, como dengue, chikungunya e zika, 

que se disseminam com a degradação ambiental.  

Mediante os resultados apresentados, observa-se que a dengue representa 

maior prevalência de morbidade (672 casos em 31.538 habitantes – tabela 3) por 

agravos agudos no Vergel do Lago. Dentre as principais causas de mortalidade devido 

à morbidade por agravos crônicos está a tuberculose e a hanseníase, condições que, a 

exemplo da dengue e da tuberculose, podem ter uma relação direta e indireta com as 

condições precárias do ambiente, pois suas causas estão relacionadas ao acúmulo de 

lixo, esgoto a céu aberto, saneamento insuficiente, má alimentação, falta de higiene, 

dentre outras. 

Registro de casos de doenças como o Zika vírus e a Chickungunya não 

constam neste trabalho, pois as informações disponibilizadas pela Prefeitura de 

Maceió, até a data de conclusão desta pesquisa, se restringiam ao ano de 2013, e essas 

doenças se disseminaram com intensidade a partir do ano de 2014. 

O sistema de saúde no Brasil encontra-se fragmentado no qual a atenção à 

saúde está concentrada em determinados pontos, não suprindo a necessidade universal, 

https://goo.gl/ZkKmCA
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gerando custos sociais à população e ineficiência, decorrentes de uma comunicação 

inadequada (GOUVEIA et al., 2009).  

A prefeitura de Maceió classifica as Unidades Básicas de Saúde por distritos, 

onde cada distrito fica responsável por um grupo de bairros. São 50 bairros divididos 

em 7 distritos sanitários (PREFEITURA DE MACEIÓ, 2013). O Vergel do Lago faz 

parte do II Distrito sanitário, e pertencem ao bairro as unidades de saúde (US): US 

Roland Simon- P.A.; Unidade Saúde da Família CAIC Virgem dos Pobres; Módulo 

Odontológico Rui Palmeira, sendo este último destinado apenas ao atendimento 

escolar. Próximo, há ainda o Hospital Geral do Estado Prof. Osvaldo Brandão Vilela e 

o PAM Dique Estrada, que ficam no bairro vizinho (Ponta Grossa) que é uma unidade 

também procurada pelos moradores do Vergel do Lago. Essas informações podem ser 

visualizadas na camada F do mapa interativo (https://goo.gl/ZkKmCA). 

Dados relativos a alguns dos profissionais de saúde disponíveis nessas 

unidades do bairro foram apresentados na Tabela 3 e permitem analisar a capacidade 

de atendimento. Existem unidades próximas em bairros vizinhos, porém, a distância 

da comunidade para essas unidades de saúde podem comprometer o acesso de pessoas 

idosas, crianças, deficientes físicos, pessoas com dificuldade de locomoção, que não 

dispõem de veículos próprios, e nem recursos financeiros. 

A Unidade Básica Rolland Simon não possui o programa Estratégia Saúde da 

Família (ESF) e a Unidade da Saúde Caique Virgem dos Pobres contém três equipes, 

conforme informado no Diagnóstico Situacional. Essas equipes ESF estão destinadas a 

atender os conjuntos Virgens dos Pobres II e III, localizados no bairro do Vergel do 

Lago. Na Tabela 3 consta apenas a quantidade de profissionais disponíveis na Unidade 

Roland Simon.  

Na tentativa de identificar a capacidade de atendimento dessas unidades, foram 

feitos dois cálculos: o primeiro baseado no cálculo da quantidade de equipes ESF 

dividido pela população e outro no quantitativo de médicos por habitante conforme 

orienta o Ministério da Saúde, demonstrado no subtítulo anterior.  

Como não foi possível obter dados oficiais da quantidade de habitantes dos 

Conjuntos Virgem dos Pobres II e III, a informação foi baseada em matérias de sites 

jornalísticos e de pesquisa, publicados entre os anos de 2016 e 2017, que informaram 

uma média de seis mil habitantes nesses conjuntos. Com essas informações temos a 

https://goo.gl/ZkKmCA
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quantidade ideal de equipes para atender essa região, contudo para afirmar a eficácia 

da atuação, seriam necessários dados concretos e uma pesquisa voltada para este local. 

Para o cálculo realizado no restante do bairro, foi reduzida do total da 

população residente, a quantidade de seis mil habitantes que teoricamente estariam 

sendo atendidos pelo ESF. Então, para constatar a capacidade de atendimento médico 

perante a demanda, seria necessária a contratação de, pelo menos, mais 61 médicos 

distribuídos nas especialidades de cirurgião, gastroentereologia, pneumologista, 

dermatologista, pediatria, ginecologia, urologia e clínico generalista, sendo que este 

último curiosamente não constou nos relatórios enviados pela Prefeitura de Maceió. 

Também foi observada a inexistência de especialidades como oftalmologia, 

endocrinologia, neurologia, geriatria, cardiologia, ortopedia, proctologia, oncologia e 

angiologia.   

A Tabela 3 mostra as principais causas de óbito onde as doenças do aparelho 

circulatório apresentam maior índice, vindo em terceiro lugar as neoplasias. A 

estatística revela a extrema necessidade de especialistas para essas doenças.  

Fica claro que os dois postos de saúde não teriam como alojar todos esses 

profissionais de forma imediata, tornando indispensável a ampliação ou construção de 

novas unidades com estruturas adequadas para comportar todas as especialidades 

médicas. Nesse quantitativo está sendo desprezada a necessidade de contratação dos 

demais profissionais da saúde como enfermeiros, auxiliares e agentes de saúde. 

Todavia, fica evidente a necessidade de reestruturação destes postos mediante a 

ampliação do quadro médico. 

Mesmo admitindo uma margem de erro na quantidade populacional do 

conjunto Virgem dos Pobres II e III, conclui-se que não haverá modificação nos 

resultados gerais para um quadro positivo. Se por ventura, o atendimento prestado pela 

ESF à comunidade for falho, ocorrerá um aumento na demanda espontânea, que 

aumentará a necessidade de médicos. Em ambos cenários a realidade se torna 

insatisfatória. 

 A evidência na deficiência das relações entre oferta e demanda toma como 

exemplo: um ginecologista está responsável por atender 6.274 mulheres, estando 

muito distante da meta estabelecida (2,7 médicos para cada mil habitantes). Ainda que 

este profissional trabalhasse 40 horas semanais, não conseguiria prestar o devido 
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atendimento a essas pacientes. O quadro se agrava porque a carga horária semanal dos 

ginecologistas é de 20 horas. 

O mesmo ocorre para outros profissionais, a exemplo do pediatra e urologista, 

expondo a deficiência na oferta dos serviços. Essa realidade sugere que muitos 

pacientes migrem para outras unidades de saúde em bairros vizinhos ou hospitais 

próximos para tentar algum tipo de atendimento. Outra possibilidade é o desestímulo 

na busca por cuidados de saúde devido à dificuldade no acesso.  

 

Tabela 3- Características relacionadas aos determinantes e condicionantes de saúde da 

comunidade. 

Aspectos 

gerais
1,2 

 Favela Sururu do Capote 

 

- Domicílios sem banheiro 

de uso exclusivo: 94.6% 

(229/242) 

- Domicílios com 

lixo coletado: 100% (242/242) 

- Cor/Raça: 

Pretos ou pardos 68.5% 

(486/689) 

Brancos: 29.0% (200/689) 

Bairro Vergel Do Lago 

 

- Densidade demográfica: 24685,42 

hab/km² 

- IDHM: 0.604 

- IDHM Educação: 0.497 

- IDHM Longevidade: 0.748 

- IDHM Renda: 0.594 

- ≥ 18 anos com ensino 

fundamental completo: 41.1% 

- Renda per capita: R$ 321,67 

- Pobres ou 

extremamente pobres
#
: 33.9% 

 

Longevidade 

e 

mortalidade
7
 

Favela Sururu do Capote 

 

- Informação indisponível 

 

Bairro Vergel Do Lago 

 

- Esperança de vida 

ao nascer: 69.9 anos 

- Mortalidade infantil 

(por 1.000 nascidos): 29.9 

- Mortalidade até 5 anos de idade 

(por 1.000 nascidos): 32.6 

 

Distribuição 

de água
1,3

 

Favela Sururu do Capote            Bairro Vergel Do Lago 

 

Material                                         Material         

- Informação indisponível - Ferro Fundido: 8.14 km 

- PVC: 10.95 km 

- DEFOFO: 4.58 km 

População atendida    
                           

População atendida
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100% 100% 

 

Sistema de 

esgoto
3,4

 

Favela Sururu do Capote 

 

Instalação                                             

 - Informação indisponível 

Bairro Vergel Do Lago 

 

Instalação 

- Comprimento de rede: 9.31 km 

- Comprimento de vias: 30.11 km 

 

 População atendida                          
 

População atendida 

 0% 32% 

 

Profissionais 

de Saúde
5,6,8 

(Vergel do 

Lago) 

 

 

- Cirurgião 

- Gastroenterologista 

- Pneumologista 

- Pediatra 

- Ginecologista 

- Urologista 

- Dermatologista 

- Enfermeiro 

- Auxiliar de enfermagem 

- Nutricionista 

- Assistente social 

- Odontólogo 

- Farmacêutico 

- Psicólogo 

Razão (Pessoas/Profissionais) 

 

31.538 (31.538/1) 

31.538 (31.538/1) 

31.538 (31.538/1) 

8.571 de 0 a 14 anos (8.571/1) 

6.274 de 15 a 74 anos (12.548/2) 

10.419 de 15 a 74 anos (10.419/1) 

31.538 (31.538/1) 

10.513 (31.538/3) 

2.103 (31.538/15) 

31.538 (31.538/1) 

15.769 (31.538/2) 

15.769 (31.538/2) 

31.538 (31.538/1) 

15.769 (31.538/2) 

 

ESF (Virgem 

dos Pobres I 

e II)
8 

 

 

 

- 03 Equipes 

Razão (População/2.000) 

 

3 (6.000/2.000) 

Distância 

estimada da 

comunidade 

para 

as Unidades 

de Saúde
¥
 

 

 

- PAM Dique Estrada 

- Roland Simon 

- CAIC Virgem dos Pobres 

- UPA Trapiche 

- HGE 

Distância x Tempo 

 

1,4 km;       18 minutos 

1,7 km;       21 minutos 

2,1 km;       25 minutos 

2,3 km;       28 minutos 

2,6 km;       32 minutos 

 

Morbidade 

Por agravos 

agudos
5
 

 

 

- Dengue 

Prevalência (n/N) 

 

2.13% (672/31.538) 
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- Hepatites virais 

- Intoxicação exógena 

- Leptospirose 

0.04%  (12/31.538) 

0.03%   (8/31.538) 

0.02%   (5/31.538) 

Morbidade 

por agravos 

crônicos
7
 

 

 

- Tuberculose 

- Hanseníase 

Prevalência (n/N)* 

 

0,13% (42/31.538) 

0,06% (19/31.538) 

Principais 

causas 

de óbito
5,7

 

 

 

- Aparelho circulatório 

- Agressões 

- Neoplasias 

- Aparelho respiratório 

- Endócrinas, nutricionais e    

   metabólicas 

- Infecciosas e parasitárias 

Proporção (n = 925) 

 

23% 

18% 

11% 

10% 

9% 

 

6% 

FONTE: IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal; UDHs – Unidades de 

Desenvolvimento Humano; # Foram classificados como pobre ou extremamente pobres aqueles com 

renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (preços de agosto de 2010); ¥ Estimativas com base em 

latitude e longitude definidas (-9.65398, -35.76484) para as Unidades de Saúde; *n = número de casos 

sobre N = número de habitantes; referência: 1 Casal, 2016 – ano de referência 2016; 2 PNUD, Ipea e 

FJP, 2017 – ano de referência 2010; 3 IBGE, 2017 – ano de referência 2010; 4 Plano Municipal de 

Saneamento Básico 2016 – ano de referência 2016; 5 Prefeitura de Maceió, 2016 – ano de referência 

2012; 6 IBGE – Censo 2010 – ano de referência 2010; 7 SMS Maceió – Coordenação de análise 

Epidemiológica SisnanNet 2012; 8Prefeitura de Maceio 2017.  

 

 

 A carga horária para os médicos da ESF foi flexibilizada conforme divulgou o 

Ministério da Saúde em sua Portaria n° 2.488 de 21 de outubro de 2011, determinando 

que os médicos atuantes no Programa possam trabalhar 20 ou 30 horas, não sendo 

mais exigida a carga horária de 40 horas semanais. Essa norma pode contribuir para 

que os demais profissionais fiquem sobrecarregados e, por vezes, impossibilitados de 

atuarem, já que alguns atendimentos são exclusivos do médico.  

 Sendo a oferta dos serviços de saúde inferior à demanda, ocorre um 

desdobramento na carga de trabalho por parte dos profissionais de saúde de forma a 

exceder o número de consultas estimadas ou, ainda, executar o trabalho de forma 

ineficiente ou irresponsável (em determinados casos), infringindo o Código de Ética 

Médica do Conselho Federal de Medicina, conforme Resolução n° 1.931 de 2009.
 

 As condições de trabalho para os médicos estão muito longe do ideal. 

Ambiente insalubre, elevado nível de estresse, superlotação de pacientes (prejudicando 

a qualidade do atendimento ou mesmo inviabilizando-o), falta de medicamentos, 

escassez de médicos especialistas, entre outros. Diante desse cenário, muitos médicos 
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acabam deixando o serviço público de saúde precocemente, e os profissionais mais 

experientes vão sendo substituídos pelos mais jovens, gerando uma contínua 

rotatividade.
 

A população que vive em condição de maior precariedade está propensa a ser 

impactada em maior intensidade pelos agentes responsáveis pela degradação do 

ambiente. Contudo, é importante observar os processos que tornam os sujeitos 

vulneráveis e intervir de forma que a tendência de considerá-los como passivos seja 

superada e os torne sujeitos políticos e possuidores do direito (PORTO, ROCHA e 

FINAMORE 2014).  

 

Considerações finais 

 

Mediante a realidade apresentada por meio de levantamento de dados, tanto 

qualitativos quanto quantitativos, evidenciou-se que a ocupação de aglomerados 

subnormais acarreta vários impactos ambientais, afetando consideravelmente a saúde, 

seus determinantes e condicionantes. Baseado na matriz de Leopold, o acúmulo de 

lixo próximo à lagoa e à comunidade, a ausência de saneamento básico, o despejo do 

esgoto na lagoa, o consumo de água contaminada, os serviços diminutos na educação, 

a desigualdade social, os conflitos locais, os serviços de saúde escassos e a ocupação 

irregular contribuem para a disseminação de doenças, mortalidade e violência. Há, 

portanto, um quadro crítico nessa região, que reflete a situação em várias favelas do 

país, que precisa passar por uma série de modificações na tentativa de mitigar os 

impactos presentes.  

Entretanto, algumas mitigações, como a construção de novas unidades básicas 

de saúde e/ou ampliação das já existentes, a contratação de novas equipes de saúde 

suficientes para atender a demanda do bairro, e a instalação da rede de esgotamento 

sanitário com tratamento adequado e troca das tubulações de ferro fundido para PVC, 

poderiam ser adotadas visando solucionar alguns dos problemas encontrados na 

comunidade, e trariam resultados mais imediatos. 

Os aspectos mencionados acima caracterizam as principais forças deste estudo. 

Contudo, dois pontos devem ser destacados como limitações. As informações e análise 

de resultados informados não estão estritamente relacionadas à favela Sururu de 

Capote, e podem representar o bairro do Vergel do Lago devido à ausência de dados 
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restritos desse local. Há também que se considerar que os dados secundários são os 

mais atuais e foram usados em caráter heurístico para compreender o momento atual 

dos determinantes e condicionantes de saúde.  
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3. AVALIAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE DAS MULHERES 

DESPINICADEIRAS RESIDENTES NA FAVELA SURURU DE CAPOTE EM 

MACEIÓ (Artigo II) 

 

Introdução 

 

Conhecer o modo de vida e condições de trabalho das marisqueiras permite 

entender os processos de agravos à saúde, assim como a acessibilidade aos serviços 

básicos de saúde. 

O estudo da literatura, os dados disponíveis e a escolha da estratégia 

metodológica adequada, permitiram uma identificação aprofundada da realidade 

dessas profissionais que ainda não conquistaram o direito efetivo à saúde.  

O local de estudo, conhecido como favela Sururu de Capote, situado no bairro 

do Vergel do Lago às margens da lagoa Mundaú, no município de Maceió-AL, está 

composto, em sua maioria, por barracos feitos de papelão, madeira e lona. A 

comunidade carece de assistências básicas como saneamento, infraestrutura e 

educação. A lagoa oferece uma rica quantidade de organismos que são explorados 

como fontes de alimento e renda. O sururu (Mytella charruana) se destaca por ser o 

principal recurso pesqueiro explorado na lagoa, se tornando responsável pela 

economia da região e meio de sobrevivência dos habitantes da comunidade.  

 A pesca do sururu caracterizada tipicamente como artesanal e familiar compõe 

uma cadeia produtiva que vai desde a pesca até a comercialização, sendo uma das 

etapas conhecida como “processo de despinicagem do sururu”, que é executado em 

sua maioria por mulheres também chamadas de marisqueiras. Conforme relatos das 

próprias marisqueiras, essa etapa constitui uma das mais cansativas, pois demanda um 

maior tempo de execução numa jornada exaustiva, que supera oito horas diárias, com 

movimentos repetitivos e posturas inadequadas.   

O ambiente insalubre, no qual elas trabalham e habitam, decorre da falta de 

serviços básicos e da localização frágil e imprópria ao ser humano. Uma realidade que 

pode trazer consequências nocivas à saúde dessas mulheres. 

Em vários lugares do país encontram-se regiões inadequadas à moradia, porém 

habitada por aqueles que não possuem estrutura financeira para viver em um lugar 
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apropriado. Essas pessoas acabam, muitas vezes, adquirindo ou se apoderando desses 

lugares por oferecerem algum meio de trabalho e/ou subsistência. 

O lazer, trabalho, alimentação, moradia e renda, são alguns fatores que estão 

diretamente relacionados com a saúde. E tornar essa relação equilibrada não é tarefa 

fácil para o cidadão brasileiro. No caso das mulheres, a discriminação no trabalho, a 

sobrecarga nas responsabilidades domésticas, preconceitos com raça e etnia, acabam 

dificultando a busca por esse equilíbrio.  

Sendo esta atividade realizada em um ambiente com progressivo grau de 

degradação ambiental atrelado à baixa qualidade de vida e execução inadequada do 

trabalho, buscou-se realizar uma caracterização socioeconômica das marisqueiras, 

identificar a condição de vida e as ações do poder público nesta região, focando as 

percepções nos cuidados com a saúde e acesso dessas mulheres.  

 

Métodos 

 

Para este trabalho foi desenvolvido um estudo de caso com o objetivo de avaliar 

o acesso à saúde das mulheres despinicadeiras, residentes na comunidade Sururu de 

Capote, verificando de forma específica, a percepção sobre o conhecimento no que se 

refere aos cuidados necessários com a saúde, os exames realizados, frequência, local 

de realização, facilidade no acesso a esses serviços e as condições de trabalho.  

O estudo foi realizado na favela Sururu de Capote, localizada na cidade de 

Maceió, no estado de Alagoas, sendo a população estudada, mulheres entre 26 e 45 

anos, residentes na comunidade e atuantes no trabalho com o sururu. Os dados foram 

coletados através de questionário semiaberto, observação livre, utilização de recursos 

documentais e fotografias.  

Como questão geral da pesquisa, perguntou-se: Quais as dificuldades que 

mulheres entre 26 e 45 anos, que trabalham com o manejo do sururu no bairro do 

Vergel, possuem em relação aos cuidados básicos com a saúde, especialmente a saúde 

preventiva? Em seguida, buscou-se responder às seguintes subquestões: O que esse 

grupo conhece sobre o direito à saúde da mulher? O que sabem sobre saúde 

preventiva? Como se cuidam? O que fazem quando precisam de ajuda médica? Quais 

as dificuldades em acessar os serviços de saúde? Como se caracteriza o atendimento 

que recebem quando procuram os serviços de saúde?  
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A presente pesquisa não se comprometeu com um único sistema de filosofia e 

realidade. Contudo, deu-se uma maior prioridade à técnica qualitativa, utilizando a 

estratégia de investigação de pesquisa de estudo de caso com métodos prescritos e 

emergentes, elaboração de questionário com questões abertas e fechadas, e a utilização 

de formas diferentes de dados observando todas as possibilidades, analisando dados 

estatísticos e textuais (CRESWELL, 2010). 

O estudo trata-se de uma pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, 

utilizando alegação do conhecimento com base nas perspectivas construtivistas, 

coletando informações detalhadas numa variedade de procedimentos através de um 

período de tempo determinado (CRESWELL, 2010). O estudo de caso tem como 

ponto forte a capacidade de lidar com uma vasta variedade de evidências (Yin, 2010). 

Como o estudo envolveu a identificação dos indivíduos residentes no local da 

pesquisa e a aplicação de questionários, houve a necessidade da elaboração do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que foi submetido ao Comitê de Ética, 

no qual recebeu a devida autorização possibilitando a continuidade do trabalho 

(apêndice 1). Os sujeitos participaram de forma voluntária e estiveram cientes dos 

riscos e obrigações envolvidos, bem como a natureza do estudo, não estando expostos 

a riscos que superassem os benefícios oferecidos pela pesquisa (BOGDAN; BIKLEN, 

1982). 

Os riscos identificados para as participantes da pesquisa foram 

constrangimento, timidez ou tristeza ao responder alguma pergunta, e também riscos 

econômicos, pois a participante poderia perder produtividade ao parar de trabalhar 

para responder a pesquisa. Como forma de minimizar esses riscos, foi disponibilizada 

assistência psicológica por profissionais da clínica de psicologia do Centro 

Universitário Tiradentes Maceió. Para os riscos econômicos, a autora fez as entrevistas 

oralmente, não sendo necessária a interrupção do trabalho por parte das participantes. 

Várias visitas foram feitas ao local da pesquisa entre os meses de julho/2016 e 

março/2017 com o intuito de acompanhar a rotina diária dos habitantes, observar as 

características do local e efetuar as entrevistas.  

As entrevistas foram realizadas no formato semiestruturado, sendo elaborado 

um questionário semiaberto com 59 questões (apêndice 2), voltado especificamente 

para 45 mulheres entre 26 e 45 anos de idade, atuantes no processo de despinicagem 

do sururu e residentes na comunidade.   
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Foi dada a liberdade de resposta para a grande maioria das questões e não 

houve tempo limite para cada entrevista. As entrevistadas puderam expor suas 

opiniões e sentimentos no decorrer das entrevistas sem interrupções, ou seja, a 

entrevista foi transformada em uma conversa. A participante esteve livre para narrar 

fatos que não foram perguntados, assim como, perguntas não constantes nos 

questionários foram feitas mediante o conteúdo da conversa. Essa técnica 

proporcionou a aquisição de novas informações que agregaram nos resultados deste 

trabalho.  

As perguntas elaboradas para o questionário abordaram temas como grau de 

escolaridade, idade, naturalidade, como chegou ao local, naturalidade dos pais e sua 

origem, horas diárias trabalhadas, remuneração, sintomas recorrentes, alimentação, 

acesso à saúde, uso de medicamentos, conhecimento sobre exames e cuidados com a 

saúde, saneamento básico, entre outros.  

O questionário aplicado foi composto com perguntas de múltipla escolha, 

abertas no âmbito dissertativo, de grau de intensidade (não sinto, pouco, médio e 

forte), de classificação (excelente, bom, ruim e não sei avaliar), questões que trazem 

uma segunda pergunta em sequência (por quê? quando? como?), entre outras. 

 Orientações foram fornecidas no decorrer das visitas e entrevistas, 

incentivando a busca pela saúde preventiva e curativa. Foi elaborada uma cartilha com 

orientações sobre os exames, postos de saúde e os direitos da mulher como forma de 

beneficiar as participantes desse estudo e pode ser visualizada no apêndice 3 deste 

trabalho. 

O objetivo das visitas ao local, além da aplicação dos questionários, deveu-se a 

verificação da forma de operação na etapa da despinicagem do sururu relacionada com 

as condições de saúde e as condições de trabalho. Fotografias foram registradas com 

orientação técnica para a verificação do ambiente no qual estavam inseridas. Com o 

intuito de preservar o sigilo, os nomes das participantes citadas nas narrativas estão 

descritos neste trabalho de forma fictícia. 

A escolha da faixa etária deveu-se a pesquisas feitas em trabalhos anteriores 

nos quais 93,1% das mulheres estavam representadas no processo da despinicagem e a 

média de idade era de 34 anos (COUTINHO et al. 2014). 
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 As entrevistas foram realizadas com quarenta e cinco marisqueiras, que foram 

eleitas de forma aleatória, e que responderam às perguntas durante o trabalho com o 

sururu, através de abordagem individual ou em grupo.  

Em algumas entrevistas, as mulheres estavam acompanhadas de seus cônjuges, 

os quais interferiram durante as perguntas, querendo dar suas opiniões sobre 

determinado assunto, o que pode ter influenciado nas respostas de algumas das 

participantes.  

O software Excel (Microsoft 2007) foi utilizado para a tabulação dos dados e 

cálculo de percentuais e/ou médias obtidas nos questionários. A análise de dados foi 

feita baseada nas informações declaradas pelas participantes nas entrevistas, nos 

relatos informais e na percepção e interpretação do pesquisador. 

 O artigo está divido em oito partes. A primeira parte traz a caracterização do 

bairro do Vergel do Lago e, em específico, a comunidade estudada; a segunda parte 

traz considerações sobre a origem dos aglomerados baseada nos relatos das 

entrevistadas; em seguida alguns conceitos sobre o sururu. A quarta parte aborda a 

cadeia produtiva do sururu, enfatizando a etapa da despinicagem que se estende para a 

quinta parte com a análise das relações entre a saúde, o ambiente e este processo. A 

sexta parte traduz alguns conceitos básicos do SUS relacionados ao atendimento 

prestado; a sétima parte traz uma análise sobre a saúde da mulher e os conhecimentos 

básicos; por fim, a última parte identifica as condições de acessibilidade na saúde. Os 

temas escolhidos foram considerados importantes para a aquisição de uma visão 

holística do meio estudado, colaborando para um diagnóstico relevante baseado em 

diversos fatores que contribuem de forma efetiva na realidade do local do estudo. 

 

Resultados e discussão 

 

O bairro do Vergel do Lago e a favela Sururu de Capote 

 

 Segundo o IBGE (2016a), o bairro do Vergel do Lago possui uma área de 1,7 

km
2 

(quilômetros quadrados) e uma população de 31.538 habitantes, sendo 14.751 

homens e 16.787 mulheres. Faz parte do grupo dos bairros mais pobres da cidade de 

Maceió, apresentando um rendimento médio familiar mensal inferior a dois salários 

mínimos (IBGE, 2016b). 
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 O nome Vergel, segundo Ferreira (2010), significa pomar ou jardim. O bairro 

recebeu este nome por possuir na época um vasto sítio de fruteiras, onde várias frutas 

da região eram cultivadas às margens da lagoa mundaú, e era habitado por grandes 

proprietários e pescadores. 

O bairro já passou por várias inundações até a implantação do Dique Estrada 

conhecido atualmente como Avenida Rui Palmeira, no final da década de 1970. Possui 

alguns conjuntos habitacionais como o Virgem dos Pobres, construído na década de 

80, e o conjunto Joaquim Leão, que fica entre a Ponta Grossa e o Vergel, construído 

em 1983 (MELO, 2012). 

 Desde a sua origem até os tempos atuais, o cenário mudou bastante. A 

degradação do bairro e a falta de ações públicas trouxeram transformações drásticas 

para essa região, não mais reconhecida como um cartão postal com belas árvores 

frutíferas, e sim como uma aglomeração de assentamentos humanos precários e/ou 

informais, em sua maioria instalados às margens da lagoa Mundaú. 

 A região que fica às margens da lagoa Mundaú (figura 1), mais conhecida 

como favela Sururu de Capote, é composta por barracos improvisados de madeira, 

papelão e lona (figura 2), localizada em uma área ambientalmente frágil, ocupada por 

famílias que vivem da pesca e comercialização do sururu, sendo a principal atividade 

econômica dessa comunidade. O volume de sururu nessa região é expressivo e possui 

grande valor histórico e cultural na gastronomia da cidade.  

A falta de saneamento básico reflete no número de calamidades e doenças 

infecto-parasitárias ocorrentes, ficando evidente a correlação da saúde pública com o 

espaço habitado. Conforme corroborou Silva (2011), em pesquisas feitas através da 

Secretaria Municipal de Saúde de Maceió, a leptospirose, a dengue e a hepatite A 

foram as doenças com maior número de incidências no bairro do Vergel em 2009. 

O fornecimento de água potável no bairro do Vergel do Lago ainda apresenta 

deficiência tanto em quantidade como em qualidade. As instalações da tubulação são 

de ferro fundido, implantados entre as décadas de 60 e 70.  Então, quando há 

interrupções no fornecimento de água, por problemas de abastecimento, eleva-se o 

teor de ferro na água devido aos resíduos presentes nessas tubulações, ficando a água 

inviável para o consumo (SILVA, 2011). Na comunidade, a água chega através de 

ligações clandestinas com instalação de torneiras para uso coletivo ou direcionadas aos 

barracos. 
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Além de diariamente o esgoto e resíduos em geral serem despejados na lagoa 

(figuras 3 e 4), o ato de coletar as fezes num saco e lançá-las na lagoa também se 

tornou recorrente. Isso se deve ao fato de não haver banheiros nas residências, fazendo 

com que os moradores tenham esse tipo de conduta por comodidade e/ou falta de 

consciência ambiental conforme afirmou Maria: “Nói joga tudo na lagoa, lá mermo o 

lixo se distrói”. Embora seja de conhecimento geral e costume da maioria dos 

moradores jogarem as fezes na lagoa ou nos canais de esgoto, não houve essa 

confirmação durante as entrevistas. Apenas 7% admitiram ter esse tipo de conduta.  

 

Figura 1 - Favela Sururu de Capote 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Earth 2016 

 

A coleta de lixo é feita na avenida principal. Os funcionários não entram na 

favela para coletar o lixo nos barracos, sendo os principais motivos: a inexistência 

formal do local (a comunidade não possui registro de ruas e numeração das casas) e a 

violência. Por isso, é necessário transportar todos os resíduos para a beira da rua. Essa 

realidade acaba contribuindo para o acúmulo de lixo em locais inapropriados, 

contaminando o ambiente. 

Seja por comodidade ou falta de instrução, o fato é que essa realidade resulta 

em prejuízos à saúde humana. Tais consequências não atingem toda a população 

Lagoa Mundaú 

Favela Sururu de Capote 
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urbana na mesma intensidade. Na maioria das vezes, os mais atingidos são os que têm 

menos capacidade de se proteger, ou seja, os mais pobres, restritos a um acesso 

educacional decadente e precário que os impossibilita de se defender.  

 

Figura 2 - Barracos que compõem a Favela Sururu de Capote 
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Elaborado pela autora 

 

  A grande maioria não soube dizer o que seria saneamento básico. De forma 

restrita, uma minoria (16%) tentou conceituar o termo através de frases como: 

“Saneamento é quando tem incanamento”, “É quando a rua é bem feitinha, num tem 

isgoto na rua”, “tem aondi correr o cocô”. Essa falta de conhecimento agrava ainda 

mais o quadro situacional gerando uma reação em cadeia que, atrelada a ações 

danosas, tornam o agente atuante o principal afetado. 

Entre os cem municípios brasileiros pesquisados, a cidade de Maceió ocupou a 

87° posição no ranking de saneamento devido ao baixo índice de esgoto coletado, 

representado em 34,97%. (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2017). Esse índice 

confirma a real necessidade de investimentos emergenciais tanto na coleta de esgoto 

quanto no devido tratamento. 
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Figura 3 - Esgoto na Favela Sururu de Capote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 4 - Despejo do esgoto na Lagoa Mundaú 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Considerações sobre a origem da Favela Sururu de Capote 

 

Com o intuito de identificar a origem desse grupo, foi perguntada a 

naturalidade das marisqueiras. Sendo assim, 78% afirmaram ser naturais de Maceió e 

22% disseram ter nascido em outras cidades pertencentes ao Estado como Novo Lino, 

Cajueiro, Palmeira dos Índios, Mar Vermelho, União dos Palmares, Marechal e Terra 

Nova. Apenas uma das 45 mulheres entrevistadas informou ter nascido fora do Estado 

de Alagoas, sendo aquela natural de Caruaru, Pernambuco. Todas foram questionadas 

sobre a chegada à comunidade e as respostas se repetiram: “Vim por causa do 

trabalho” ou “Vim por causa do sururu”.   

Quando se questionou a origem dos genitores, o total de naturais de Maceió 

caiu para 53%, enquanto os demais informaram ter pais nascidos no interior de 

Alagoas e em outros Estados como São Paulo, Ceará e Pernambuco, representados em 

47%. O motivo da migração dos pais também estava voltado à busca por emprego e 

melhoria nas condições de vida. A figura 5 mostra uma visão geral desses resultados. 

 

 

Figura 5 - Visão geral da naturalidade das marisqueiras e seus pais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Com a apuração desses resultados, não foi possível concluir se a razão dessas 

migrações foi consequência de êxodo rural, porém constatou-se que a grande maioria 

das participantes da pesquisa são naturais de Maceió, bem como seus pais. As 

migrações ocorridas tiveram como principal motivo a busca por trabalho e melhores 

condições de vida, mostrando que o deslocamento dessas pessoas ocorreu de forma 

intencional mediante a necessidade do trabalho e sobrevivência dessa população.  

Outra observação foi com relação à existência da comunidade. Algumas 

mulheres afirmaram residir no local desde que nasceram, porém essas afirmações 

ficaram inconclusas porque a dificuldade de encontrar dados oficiais impossibilitou a 

confirmação do ano de surgimento desses aglomerados. Mediante análise feita com a 

ferramenta Google Earth, a comunidade passa a existir em meados de 2003, onde 

teoricamente essas mulheres já teriam nascido. O aprofundamento dessas informações 

foi descartado, uma vez que não faz parte do objetivo deste trabalho, sem 

desconsiderar, entretanto, a relevância desses dados para pesquisas posteriores.  

Os dados contidos neste subtítulo serviram apenas como aporte de informações 

que facilitassem a compreensão da realidade atual e contribuísse na conclusão dos 

resultados desse estudo.  

 

O Sururu 

 

 Segundo a Federação dos Pescadores do Estado de Alagoas (FEPEAL), cinco 

colônias de pescadores no Estado, que sustentam cerca de 15 mil famílias, são 

responsáveis pela extração e processamento do molusco, popularmente conhecido 

como sururu (Mytella charruana). Sendo denominadas de: Z-4 Colônia Santo Antônio 

– Bebedouro; Z-5 Colônia Hanibal Gama – Vergel; Z-1 Colônia Pajuçara; Z-2 Colônia 

Vieira Lima – Pontal da barra; e Z-16 Colônia Mesquita Braga – Trapiche. Os pontos 

de extração são a lagoa Mundaú (abrangendo os seguintes locais de pesca: toda 

Maceió, Coqueiro Seco e Santa Luzia do Norte) e a lagoa do Roteiro.   

O sururu (figura 6) se desenvolve na lama, nas partes mais rasas da lagoa e 

vive em colônias numerosas, cresce e sobrevive de acordo com o teor de salinidade da 

água, sendo o ideal entre 5 e 15%. Durante o inverno alagoano, existe um grande 

desequilíbrio no ecossistema lagunar. Devido às chuvas, o teor de salinidade da água 

cai para zero ou próximo a zero, levando à mortalidade das colônias de sururu e, 
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consequentemente, causando um desequilíbrio socioeconômico no Estado, já que a 

população residente às margens da lagoa depende direta ou indiretamente da sua 

exploração. Além disso, o sururu é um importante símbolo de identidade cultural 

(SILVA, 2009).  

 No mercado local, o sururu é vendido de forma processada, ou seja, cozido e 

sem casca. Um sério problema associado ao processamento deste molusco é o 

acúmulo de rejeito sólido, neste caso, a concha, que é descartada muitas vezes 

diretamente nas ruas alagoanas, sendo um vetor inquietante no cerne das questões 

ambientais, sociais, econômicas e, sobretudo, de saúde pública. A concha, por sua vez, 

é um material com potencialidade para o desenvolvimento socioambiental e 

econômico dessa população, através da sua comercialização.  

 A Prefeitura de Maceió (2017b) desenvolveu o projeto “Maceió mais inclusiva 

através de Economia Circular”, que visa à exportação nacional e internacional do 

sururu, à qualificação das comunidades pesqueiras e à melhoria do meio ambiente 

através do tratamento da casca do sururu, aproveitando-a para outros produtos como 

fertilizantes, material para a construção civil e alimentação animal. O projeto foi 

aprovado no início de 2017 e a coleta das cascas está sendo feita de forma regular 

contribuindo na redução de acúmulo de lixo na comunidade. 

Atualmente, o cozimento do sururu é realizado com água proveniente da 

própria lagoa, na qual é despejado todo o esgoto da população ribeirinha. Além disso, 

o cozimento do sururu é realizado em latas velhas de tinta completamente sujas de 

fuligem, devido às sucessivas queimas de madeira utilizada como fonte de calor. Uma 

parte desse processo é feito sob o sol forte, um fator agravante dessa situação. 

Em análises feitas com o sururu in natura e o sururu sem conchas, obtido em 

feiras livres e supermercados, constatou-se que das 24 amostras analisadas, 100% 

mostraram não conformidade para o consumo, apresentando-se fora dos padrões para 

coliformes a 45°C (NORMADE et al., 1998). 

Outros estudos posteriores identificaram presença de Escherichia coli e 

Salmonella sp, resultantes da inadequação de condicionamento e dos processos no 

tratamento do sururu (COUTINHO, et al. 2014). Esses micro-organismos podem 

causar doenças transmitidas por alimentos (DTA) como diarreias, febre tifoide, 

gastroenterite, infecção urinária, dentre outras. 
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Figura 6 - O Sururu ainda na casca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Cadeia Produtiva do Sururu 

 

A extração do sururu é feita na madrugada, o pescador sai por volta da meia-

noite e fica até às 5 horas da manhã. Durante a pesca, ele precisa mergulhar dezenas 

ou centenas de vezes para resgatar o sururu, submergindo por um tempo médio de 20 

segundos por mergulho. A presença de vidros e demais elementos cortantes 

encontrados na lagoa, a casca afiada do sururu, as repetições de apneia sem 

equipamento e orientação adequada e o contato com a água contaminada durante horas 

prejudicam a saúde dos trabalhadores, contribuindo para o desenvolvimento de 

doenças crônicas e agudas. Outros riscos relacionados são as águas-vivas que se 

encontram presentes na região devido aos desequilíbrios da lagoa. E também o peixe 

conhecido como Mandi (Pimelodus maculatus) que ataca os pescadores com ferrões. 

Na volta da pesca, o sururu passa por uma pré-lavagem nas águas da lagoa 

onde os pescadores inclinam parte do barco executando uma técnica conhecida como 

“pedalada”, movimento feito com os pés para retirar o excesso de lama das conchas e 

que requer bastante esforço. Nesse processo ocorrem comumente lesões nos pés 
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devido aos vidros e a casca do sururu. Em seguida, ocorre uma segunda lavagem ainda 

nas margens da lagoa e então o sururu é colocado em latões e levado para o processo 

da despinicagem. A grande maioria dos pescadores trabalha em média doze horas por 

dia e não se alimentam de forma adequada neste período.   

Após o processo da despinicagem, o molusco segue para o cozimento num 

fogareiro à lenha improvisado e em latões de tinta sem água, pois dentro da concha há 

líquido suficiente para a cocção, ou seja, água da lagoa que se acumula dentro do 

molusco. O objetivo desse método é separar o molusco da concha, que se solta com 

facilidade após o aquecimento. Depois segue as etapas da peneiração, “catagem” 

(retirada de fragmentos de conchas e outros), uma nova lavagem com água de “melhor 

qualidade” (assim chamada pelas marisqueiras) e embalagem, estando pronto para a 

comercialização, que é feita às margens da lagoa (sem refrigeração), feiras livres, 

mercados, e segue também para outros municípios e estados. Essa transação não 

obedece a nenhum critério mínimo de qualidade e não possui qualquer controle legal, 

sanitário ou trabalhista. 

Segundo Coutinho (2014), a faixa etária dos colaboradores da cadeia produtiva 

do sururu varia de 10 a 77 anos de idade, sendo a média de 34 anos. O trabalho infantil 

é bastante explorado representando 17,6%, o que significa que a cada quilo de sururu 

vendido, pelo menos 180 gramas foi despinicada, temperada e cozida por uma criança 

(COUTINHO, et al. 2014). Esses dados retratam o descaso do poder público para esta 

realidade. 

 

A Despinicagem  x Ambiente e Saúde 

 

Entenda-se que a despinicagem não é a retirada da casca e sim do bisso (parte 

do molusco que serve para fixar na lama ou rocha). Esse bisso forma uma espécie de 

corda e acumula muita lama, por isso precisa ser retirado um por um para não 

prejudicar as etapas seguintes do processo. A despinicagem é assumida pelas mulheres 

(figura 7), em sua maioria, e demanda maior número de pessoas e maior tempo.  

Movimentos repetitivos e posturas inadequadas durante horas por dia, sobre 

assentos improvisados como caixotes e bancos, sem encosto e acomodação adequada 

da coluna, fazem parte da rotina diária das marisqueiras. Essas condições de trabalho 

na qual estão expostas podem resultar em LER – lesão por esforço repetitivo, 
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tendinites, síndrome do túnel do carpo, patologias da coluna em geral, entre outras 

(PENA; MARTINS, 2014). Também ocorre a insuficiência alimentar, onde muitas 

deixam de almoçar, por exemplo, para adiantar o serviço ou por não ter o que comer. 

A medida do sururu é feita por latas, sendo cada lata vendida a R$ 3,00 (ano de 

referência - 2017). Tanto o serviço da pesca como o da despinicagem é executado de 

forma terceirizada por grande parte desses trabalhadores, ou seja, a pessoa que 

despinica, por exemplo, não é a mesma que cozinha e vende. 

 

Figura 7 - Mulheres despinicando o sururu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A quantidade de latas despinicadas por semana, para cada marisqueira, varia 

entre 10 e 50, a depender da habilidade, disposição, disponibilidade e também da 

pesca. A pesquisa mostrou que, em média, 28 latas são despinicadas por semana, por 

cada trabalhadora, originando uma renda média mensal de R$ 336,00 (ano de 

referência - 2017). Das 45 mulheres, pelo menos 77% afirmaram receber benefícios do 

governo (Bolsa Família) e 82% disseram trabalhar exclusivamente com o sururu. O 
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restante (18%) informou executar trabalhos complementares, como faxina, lavagem de 

roupa e vendas do peixe Mororó (Gymnothorax spp).  

A disponibilidade para o trabalho vai depender de outras responsabilidades 

como cuidar dos filhos e dos afazeres domésticos, já que a grande maioria (91%) tem 

entre 1 e 10 filhos para tomar conta, além de serem responsáveis pelos serviços 

domésticos em suas residências.  

Enquanto o ofício da pesca é executado majoritariamente por homens, 

correspondendo a 94,9% dos trabalhadores, as mulheres representam 68% das pessoas 

que trabalham na cadeia do sururu, predominando no total de pessoas que despinicam 

o marisco, representando 93,1% (COUTINHO, 2014). A etapa da despinicagem é a 

que demanda maior mão de obra e possui menor remuneração.  

A média de idade das 45 mulheres que participaram da pesquisa foi de 35 anos, 

mostrando que, embora a pesquisa de 2014 tenha englobado homens e mulheres, não 

houve significativa mudança neste cenário.  

Em sua pesquisa, Coutinho et al. (2014) afirma que 57,5% da comunidade 

Sururu de Capote que faz parte dessa cadeia possui problemas de saúde, sendo as 

doenças de maiores índices: dores musculares/tendinite/bursite (44,5%), hipertensão 

(14,1%), problemas na visão e respiratórios (6,4%). A entrevista realizada neste 

trabalho com as mulheres não buscou constatar doenças, mas identificar sintomas. 

Conforme demonstrado na figura 8, houve maior queixa de dores musculares, 

mostrando uma relação com as doenças identificadas na pesquisa de Coutinho (2014).  

Um dos sintomas relatados pelas despinicadeiras é a coceira nas mãos, que 

ocorre em maior intensidade quando o sururu é extraído mais próximo à margem da 

lagoa, visto que a maior concentração de esgoto se encontra na beira da lagoa. “A 

minha mão coça mais quânu pescam o sururu da beirada”. Outro fato que contribui 

para o aumento deste sintoma é quando o sururu não é tratado no mesmo dia, entrando 

para o processo de despinicagem apenas no dia seguinte, o que aumenta a 

disseminação de microrganismos presentes na lama junto ao molusco: “Minha mão 

coça quânu pego o sururu durmido”. Também há um maior risco na contaminação do 

sururu que passa muitas horas exposto à temperatura ambiente não recebendo um 

acondicionamento adequado.  

Os sintomas relatados, muito provavelmente, decorrem das posturas 

inadequadas, movimentos repetitivos, ambiente insalubre, falta de higiene e longas 
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horas de trabalho com má alimentação.  Das 45 mulheres entrevistadas, 80% 

trabalham com o sururu há mais de nove anos e 62% possuem uma jornada de trabalho 

superior a oito horas diárias. A quantidade de horas de sono por dia são inferiores a 

oito horas para a grande maioria, fazendo com que o corpo não receba o descanso 

adequado.  

 

Figura 8 – Sintomas possivelmente decorrentes do trabalho com o sururu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conforme pesquisa feita por Pena e Martins (2014), alguns riscos de doenças 

do trabalho nas atividades com mariscos podem ser identificadas como os riscos 

biológicos decorrentes do contato e manipulação frequente de moluscos originados de 

área contaminada por diversos tipos de agentes biológicos, como dejetos orgânicos. É 

o caso das mulheres despinicadeiras que manipulam o sururu originado da água 

contaminada (lagoa Mundaú), conforme visto no capítulo anterior. Diante desse 

quadro, doenças infecciosas e parasitárias, tuberculose, leptospirose, dengue, hepatite 

A, rinites, dermatites alérgicas, dentre outras, podem se dissipar na comunidade 

pesqueira. 

Quando perguntado se as entrevistadas achavam que o trabalho com a 

despinicagem do sururu poderia trazer doenças, 93% responderam que sim e 69% 

afirmaram já possuírem doenças. Uma parte das mulheres não mencionou o nome da 

doença e sim alguns sintomas como dores nas costas, dormência nas mãos, dores no 
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joelho e coceira nas mãos. As doenças citadas foram artrose, bursite, bicho de pé e 

pedículos. Contudo, foi feita uma classificação dos possíveis tipos de doenças 

adquiridas baseada nesses relatos conforme demonstra a tabela 4.  

Sessenta a quatro por cento das mulheres consideraram sua saúde como 

péssima ou ruim e 36% como boa ou muito boa. Antônia acha que sua “saúde é boa 

porque anda e consegue fazer tudo”, já Ana, diz que “é boa porque tá em pé todos os 

dias respirânu e andânu”. Mayra diz “não sentir nada” e Lourdes “sente muintchas 

dores e tá levando a vida como Deus qué”.  

 

Tabela 4 - Percentual das possíveis doenças adquiridas pelas mulheres despinicadeiras 

decorrentes do ambiente em que vivem e do trabalho com o sururu. 

Sintomas e doenças relatados Índice  Tipos de possíveis doenças 

adquiridas 

Dores nas costas, dores ou 

dormência nas mãos, artrose, 

bursite e dores no joelho. 

55% Doenças Osteoarticulares e 

Musculares 

Coceira nas mãos, bicho de pé, 

alergias em geral, pedículos. 

45% Doenças Dermatológicas e 

Parasitose 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O relato sobre dores foi o mais recorrente e deixou claro que são resultantes do 

trabalho e das condições de vida dessas mulheres. Frases como: “Di noite eu num 

durmo cheia de dô”, “Sinto muitar dores porque o trabáio é ruim”, “Sinto muitcha dô 

por causa do trabáio", traduzem a consciência delas sobre as condições de trabalho e 

as consequências na saúde. Mesmo assim, a não procura por cuidados é alta; 80% não 

realizam exames de rotina ou consultas médicas regulares. A procura é feita somente 

em situações emergenciais, dando continuidade a um ciclo de ações corretivas e 

aumento das doenças. “Nóis vai somente quando tá nas última”. 

A ineficiente oferta nos serviços de saúde contribui na desmotivação pela 

procura. Cláudia prefere se tratar em casa: “Nóis toma chá de erva cidreira e capim 

santo”, Isabel “compra reméido na farmácia” e se automedica. Já Aparecida disse que 

"Procura um cantu pra se cuidar e num tem. E cadê dinheiro?", se referindo à 

assistência médica particular na qual não teria condições de pagar. Outros motivos 
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também foram relatados como falta de médicos e mau atendimento, contribuindo para 

a desmotivação na procura por serviços médicos. 

Mesmo quando adoecem, há uma resistência na procura por atendimento. A 

primeira opção para a maioria é a automedicação com remédios industrializados ou 

caseiros, deixando a ida ao hospital como última opção: “Só vô quânu num tem mais 

jeito”. “Quando não há mais jeito” significa que a situação se agravou, e elas precisam 

contar com a ajuda de vizinhos que possuem veículos para transportá-las às unidades 

de saúde: “Os vizinho nus ajuda. Quem tem carro leva nóis.” 

Conforme citado anteriormente, 80% das mulheres buscam por assistência 

médica somente em casos de emergência. Com isso acabam se automedicando sem a 

orientação devida. Remédios como paracetamol (analgésico e antitérmico), dipirona 

(analgésico e antitérmico) e torsilax (relaxante muscular) são ingeridos diariamente 

por 73% das mulheres que alegam utilizar essas substâncias para o alívio das fortes 

dores musculares e cefaleias que sentem constantemente.   

Outro achado importante foi um significativo índice de mulheres que tomam 

regularmente o diazepan (9%), sob a justificativa de sentirem dificuldade para dormir. 

Essa medicação é controlada e somente vendida mediante receita médica. O diazepam 

está indicado para alívio sintomático da ansiedade, tensão e outras queixas somáticas 

ou psicológicas associadas com a síndrome da ansiedade. O medicamento tem 

prescrição restrita (tarja preta) devido ao fato de afetar a memória, causar dependência 

e levar à depressão (DIAZEPAM, 2017). Durante as entrevistas, não foram relatados 

nenhum tipo de acompanhamento psiquiátrico ou tratamento que necessitasse desse 

tipo de substância, embora elas tenham afirmado que a aquisição era feita com o 

receituário médico. 

 As condições de saneamento são precárias (figura 9), proporcionando o 

surgimento de inúmeras doenças decorrentes de um saneamento ambiental 

inadequado, comprometendo também a higiene do sururu quando manipulado. A 

figura 10 mostra a incidência de doenças relacionadas à falta de saneamento entre os 

anos de 2016 e 2017 conforme afirmaram as participantes. 

A maioria dos entrevistados tem consciência de que a água é contaminada 

devido à falta de esgotamento sanitário na região e que contribuem com a 

contaminação quando destinam lixo e dejetos para a lagoa.  Contraditoriamente, mais 

da metade da comunidade afirma que o sururu não está contaminado, na intenção de 
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não relacionar a imagem do sururu com a poluição do ambiente, já que é este produto 

que garante a sua sobrevivência (COUTINHO, et al. 2014). 

 

Figura 9 - Esgoto na Favela Sururu de Capote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Apesar de o sururu ser encontrado de forma abundante na lagoa, não é a 

principal fonte de alimentação dessas trabalhadoras. Apenas 2% consomem o sururu 

em suas refeições diárias. O cheiro do molusco, o contato diário e o consumo 

excessivo foram os principais motivos que justificaram a não ingestão desse alimento. 

Outro fator que afeta a saúde desse grupo é a alimentação. Apenas 42% das 

mulheres conseguem efetuar três refeições por dia, sendo o principal motivo, a falta de 

alimento: “Às vêz procuro cumida e num tem”, “Não como nada pela manhã porque 

num tem”, “Como duas vezes quânu tem, então fico sem almuçá pro tempo passá logo 

e chegá a hora de cumê di novo”. Outro motivo é a priorização do trabalho para não 

perder tempo. “Num almoço pra terminar logo”, “Como duas veiz puqué num téin 

tempo, prifiro isperá à noite”. Algumas dessas mulheres que ficam sem almoçar 

afirmaram fazer lanches: “como pipoca pra enganá a barriga”, “como biscoito dur 

minino inquanto ispero a janta”.  
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Figura 10 – Doenças possivelmente relacionadas à falta de saneamento entre os anos 

de 2016 e 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Estão presentes na alimentação diária alimentos como pão, café, macarrão, 

arroz, cuscuz, feijão e salame. O café é o alimento mais consumido, seguido do 

macarrão, pão e arroz. Carnes como frango e o peixe mororó (extraído da lagoa) são 

consumidas três vezes por semana por pelo menos 29% das mulheres.  

A insuficiência alimentar fragiliza a imunidade do corpo que somado ao 

esforço físico diário e conduta desconforme, propicia uma pré-disposição na aquisição 

de doenças. 

Com relação às vacinas, 76% relataram que sempre tomam as que são 

ofertadas pelo governo. Os 24% restantes não vão por medo ou por não acreditar na 

proteção das vacinas, demonstrando a falta de conhecimento sobre a importância deste 

tipo de prevenção. 

 

Sistema Único de Saúde (SUS) x Atendimento 

 

 O marco inicial para o surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS) foi a 

Constituição de 1988, preceituando em um dos seus artigos que a saúde é direito de 
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todos e dever do estado. Baseado nos princípios de universalidade, integridade e 

equidade, o SUS propõe uma mudança no planejamento, organização e coordenação 

das ações e serviços de saúde. 

 Regido pela Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, o SUS compreende que a 

saúde não é apenas a ausência de doenças e sim entendimento e qualidade de vida. 

Apesar de ser um sistema com qualidades e defeitos, o SUS é reconhecido, no Brasil e 

fora dele, como uma política pública de grande importância e potencial.  

 No Brasil houve um avanço na longevidade da população devido às condições 

de vida em geral e também pela constatação na redução no índice de fecundidade por 

casal que, de acordo com IBGE (2017a), caiu para 1,72 filhos em 2015, aproximando 

o Brasil dos países com menores taxas de fecundidade. Não desconsiderando que o 

índice de mortalidade infantil ainda é muito alto em relação aos melhores indicadores, 

sendo 13,82 óbitos por mil, nascidos vivos no Brasil em 2015.  

 Outro ponto a ser levado em consideração é a expectativa de vida do brasileiro 

que em comparação com a década de 80 até meados de 2015 traz um crescimento 

considerável. Em 1980 a expectativa de vida estava na média de 62 anos enquanto que 

em 2015 esse número sobe para 75,5, sendo os homens entre 71,9 anos e as mulheres 

79,1 (IBGE, 2017b). Essas mudanças caracterizam uma transição demográfica, em 

que o Brasil mudará o perfil da sua população. 

Alagoas não ocupa as melhores posições entre os índices apresentados no 

parágrafo anterior, colocando o Estado distante das médias gerais do país. Assume a 

terceira posição no índice de mortalidade infantil, depois do Amapá e Maranhão, com 

20,86 óbitos por mil nascidos e expectativa de vida ao nascer de 71,2 anos de idade 

(23° posição por estado), sendo homens 66,5 anos (27° posição por estado) e mulheres 

76,1 (21° posição por estado) no ano de 2015 (IBGE, 2017b).  

 Levantamentos feitos preveem que em 2050 haverá 100 milhões de indivíduos 

com mais de 50 anos, trazendo reflexos para a área da saúde. Dados obtidos em 2013 

afirmaram que mais da metade da população idosa (55%) sofria com algum tipo de 

doença crônica (IBGE, 2016b). Esses resultados trazem uma advertência para 

construção de políticas preventivas de doenças, no intuito de evitar dificuldades de 

financiamento e transtornos no sistema de saúde, uma vez que os custos com doenças 

crônicas são maiores.  
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 Independente de serem analisadas questões de envelhecimento populacional e 

consequente aumento de doenças e custos na saúde pública, desenvolver ações 

preventivas de doenças deve ser a base do Sistema Único de Saúde, pois a preservação 

da vida é um direito do cidadão, não importando a idade, as condições econômicas ou 

sociais. 

Almeida (2013) indica que grandes foram os avanços no Programa de Saúde da 

Família atingindo 100 milhões de brasileiros com a redução de mais de 70% na 

mortalidade infantil nos últimos 20 anos. Houve a ampliação de consultas pré-natal, 

redução da desnutrição, ampliação da cobertura de vacinação reduzindo e/ou 

eliminando doenças infectocontagiosas, e instituição do programa da farmácia popular 

com a disponibilização de alguns medicamentos gratuitos ou com até 90% de 

desconto. Contribuiu também com a criação do SAMU (Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência), que passou a assistir mais da metade da população brasileira, 

garantindo atendimento pré-hospitalar. 

O Programa Saúde da Família (PSF) ou a Estratégia Saúde da Família (ESF) 

tem aumentado o acesso à atenção básica na saúde em comunidades pesqueiras. 

Contudo, orientar os profissionais da ESF sobre os riscos no trabalho e adequar 

exames clínicos que tenham caráter de prevenção de doenças do trabalho são também 

de extrema importância nos cuidados com a saúde dessas comunidades (PENA; 

MARTINS, 2014). 

É pertinente destacar a diferença entre direito à saúde e direito à assistência à 

saúde. O direito à saúde está ligado à qualidade de vida, que se exige uma atenção de 

todos os setores sociais e áreas prioritárias como educação, saúde, saneamento, 

segurança, dentre outros. Enquanto que o direito à assistência à saúde restringe-se 

apenas a uma das políticas que visam o cuidado da saúde dos cidadãos, defendendo 

um acesso resolutivo, efetivo e democrático (PALERMO, 2005). 

 Nessa problemática, surgem impasses e desafios a serem enfrentados pelo 

Sistema Único de Saúde, já que o direito à saúde acaba se confundindo com o direito à 

vida, ou de fato eles estão entrelaçados, uma vez que a saúde depende de uma 

alimentação adequada, moradia digna, saneamento básico, dentre outros (ALMEIDA, 

2013). 

 A Carta Magna de 1988, publicada sob as influências democráticas trazidas 

com a queda da Ditadura Militar, garantiu constitucionalmente o direito à saúde. Para 



61 
 

 
 

tanto, é interessante analisar se os usuários conhecem sobre os seus direitos à saúde. 

Estando desinformados, não poderão reivindicar e a saúde continuará sob o comando 

de quem domina a comercialização. (FILHO, GARBIN, 2010). 

 De acordo com levantamentos feitos pelo IPEA – Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada em 2010, referente ao grau de satisfação dos usuários do SUS, a 

distribuição gratuita de medicamentos e o atendimento pela equipe de Saúde da 

Família foram os serviços com melhor avaliação. Também foi observado que o acesso 

gratuito a esses serviços é o principal ponto positivo na percepção dos entrevistados, 

representando 52,7% (ALMEIDA, 2013). 

Nas várias pesquisas feitas, existe uma preocupação na classificação por faixa 

etária, sexo, renda, região, etc., na tentativa de entender as convergências de opiniões 

dos usuários e identificar deficiências e qualidades nos serviços de saúde.  

De acordo com Filho e Garbin (2010), uma pesquisa feita com os usuários do 

SUS em uma Unidade Básica de Saúde, avaliou alguns resultados sobre a imaturidade 

da sociedade civil e a falta de conhecimento dos seus direitos como cidadãos. Dentre 

outros resultados, constatou-se que boa parte dos usuários entrevistados afirmou com 

categoria a não existência de leis que obrigasse o Estado a suprir as necessidades de 

saúde da população. Outra coleta foi com os profissionais de saúde que afirmaram por 

unanimidade que a população em geral não tem noção de cidadania. E segundo os 

depoimentos, o autor concluiu que a ausência de uma “consciência sanitária” leva o 

usuário a se conformar com o mínimo oferecido, acreditando que o direito à saúde é o 

direito ao serviço prestado. Por isso que a maioria das reclamações e expectativas está 

relacionada ao atendimento. 

Contrariando o senso comum, as estatísticas com relação ao atendimento 

prestado na saúde pública apontam um alto nível de satisfação dos usuários numa 

visão generalizada. Porém, não se pode concluir com exatidão se de fato há uma 

melhora ou não desses serviços. É possível que os índices de satisfação dos usuários 

estejam mascarando uma falsa qualidade percebida, mesmo levando em consideração 

que nem sempre uma baixa escolaridade signifique incapacidade de avaliação de 

satisfação. No entanto, é fato afirmar que a grande maioria com baixo conhecimento 

educacional também faz parte da população de baixa renda e por isso dificilmente já 

tiveram acesso a algum atendimento de qualidade, deixando, de certa forma, 

evidenciado o desconhecimento e a impossibilidade de comparação.  
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Representadas em 53%, as mulheres consideraram o atendimento como “bom”, 

que foi justificado pela educação e bom tratamento dos profissionais de saúde. O 

restante alegou grosseria, demora, falta de equipamentos para a realização de exames, 

dificuldades em adquirir fichas e descaso médico: “Eles num tão nem aí pra gente. 

Ficam tomanu café e deixa a gente isperando”.  

Houve também incertezas quanto à identificação dos profissionais, já que 46% 

afirmaram não saber identificar ou não prestar atenção no profissional. Elas não 

souberam dizer se são atendidas por médicos, enfermeiros ou algum outro 

profissional. 

O desconhecimento dos direitos enfraquece as exigências e cobranças por 

serviços de qualidade e a boa conduta da oferta. Pedir a identificação médica no ato da 

consulta ou exame ajudaria na constatação da presença dos devidos profissionais, 

inibindo os atos de corrupção e reduzindo as substituições das funções dentro das 

unidades de saúde. 

O tempo na sala de espera, a realização do exame e o aguardo do resultado 

foram considerados pela maioria como demorando. Porém, houve uma conformação: 

“É muitcho demorado, mais é assim mermo”, demonstrando que essa “demora” faz 

parte do atendimento e que poderia não ser um critério de avaliação da prestação dos 

serviços. A duração da consulta (dentro do consultório com o médico) foi considerada 

rápida: “Elis nem olha na cara da gente”.  

A realidade identificada é também fator contribuinte ao desestímulo na busca 

pela saúde preventiva, pois conseguir uma consulta médica é apenas uma das etapas 

de um longo processo de espera.  

Nos casos de mau atendimento, a grande maioria informou que reclama de 

forma verbal, sendo a reclamação dirigida ao agente agressor no ato da ocorrência, não 

havendo a procura por profissionais responsáveis pelo registro das reclamações e/ou 

solução do problema. As que não reclamam, não o fazem porque acreditam que não 

resolveria.  

Soma-se a esses fatos o evidente desconhecimento sobre como fazer denúncias 

perante mau atendimento, já que 100% das mulheres afirmaram não saber como 

denunciar ou reclamar. De acordo com a Ouvidoria Geral do SUS (2017), as 

reclamações e denúncias podem ser feitas na ouvidoria do SUS através do número 

(136) que funciona 24 horas e a ligação é gratuita (pode ser feita de telefone fixo ou 
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móvel). Outra forma seria  acessando o site do Ouvidor do SUS por meio do endereço 

eletrônico http://ouvprod01.saude.gov.br/ouvidor/ComoCadastrar.do, sendo as 

reclamações feitas de forma escrita gerando um protocolo de atendimento. E ainda, 

um site chamado “Caixa Preta” também foi desenvolvido e expandido para o Twitter e 

Facebook. Em 2016, durante a pesquisa para este trabalho, foi possível acessar este 

site, o qual continha pouquíssimos registros, e em 2017 encontrava-se fora do ar. As 

redes sociais Twitter e Facebook, ativos em 2017, tinham suas últimas publicações 

datadas do ano de 2015.  

Além das opções citadas para reclamações e denúncias, há ainda o Ministério 

Público e a própria Unidade de Saúde.  

A falta de informação pode decorrer da ineficaz divulgação, orientação, 

incentivo e retorno. Ligar na ouvidoria ou registrar no site são formas acessíveis e que 

podem ser utilizadas pelo menos por uma parte da comunidade. A pesquisa mostrou 

que 42% das entrevistadas têm aparelho celular, sendo 18% possuidoras de 

smartphone com acesso à internet e utilização diária de redes sociais, como o 

Facebook e Whatsapp. 

Contudo, o SUS é alvo frequente de reclamações e críticas, pois o próprio 

Ministério da Saúde reconheceu os principais problemas enfrentados pelo SUS, 

apontando algumas deficiências como: insuficiência nos recursos financeiros e gastos 

irracionais, deficiência quantitativa e qualitativa de recursos humanos, relações de 

trabalho precárias, acesso limitado aos serviços, entre outros (ALMEIDA, 2013). 

O Sistema Único de Saúde tem um longo caminho a percorrer e vários desafios 

a conquistar. A universalidade e a equidade nos serviços precisam ser uma realidade 

em seu processo, o que demanda financiamento dos recursos e otimização do uso do 

dinheiro público, que atualmente investe mais na correção do que na prevenção. 

O Pacto em Defesa do SUS, em 2006, realizou um projeto com o objetivo de 

mobilizar a sociedade a tomar conhecimento dos seus direitos através da Carta dos 

Direitos dos Usuários da Saúde, objetivando a melhoria da qualidade do sistema de 

saúde. A sociedade pode se tornar organizada quando um usuário ingressar numa 

unidade conhecendo os seus direitos e deveres, (FILHO, GARBIN, 2010). 

 Essa solução já foi recomendada pela ONU com a Declaração de Alma-Ata, 

formulada na Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde em 1978, 

http://ouvprod01.saude.gov.br/ouvidor/ComoCadastrar.do
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enfatizando a atenção primária na saúde, também defendida pela OMS como ponto 

crucial para um progresso na saúde de caráter universal. 

Depois de analisados pontos importantes na tramitação e execução dos serviços 

de saúde pública, considera-se que a conscientização e educação são os fatores 

influentes na melhoria da qualidade da saúde, quando conquistadas pela grande 

maioria usuária desses serviços. Os textos constitucionais têm um propósito excelente, 

mas não se concretiza na prática, colocando o cidadão diante de uma frustração 

constitucional onde a saúde física e mental do ser humano torna-se inalcançável 

(BULOS, 2002). O direito universal à saúde está firmado. Entretanto, propósito e 

realidade estão separados por abismos difíceis de transpor (SALZANO, 2002). 

 

Conhecimento e Saúde da Mulher 

 

No início do século XX, a saúde da mulher começou a fazer parte das políticas 

nacionais de saúde, sendo um programa de característica vertical e sem integração 

com outros programas e ações propostas pelo governo federal. Como naquela época a 

visão que se tinha da mulher era baseada no seu papel reprodutor e doméstico, as 

demandas eram limitadas ao atendimento no período gestacional e ao parto, ficando a 

maior parte de suas vidas sem atendimento médico (PNAISM, 2004). 

No decorrer dos anos, iniciou-se um processo de modificações, uma vez que a 

mulher começa a atuar fortemente no campo da saúde e o movimento feminista 

brasileiro passa a introduzir na agenda política nacional questões sobre as 

desigualdades nas condições de vida e as relações entre homens e mulheres (ÁVILA; 

BANDLER, 1991). 

 Em 1984, o Ministério da Saúde (2004) elabora o PNAISM – Política Nacional 

de Atenção Integral à Saúde da Mulher, incorporando diretrizes e princípios como 

integralidade e equidade nos serviços, trazendo ações educativas, preventivas e de 

tratamento a diversas necessidades caracterizadas de acordo com o desenho 

populacional das mulheres.  

  De acordo com o Ministério da Saúde (2016c), a Legislação Federal vigente 

prevê os principais direitos da mulher relacionados à saúde, conforme a seguir: 

 



65 
 

 
 

 Ligadura de trompas (SUS) – É direito da mulher, realizar cirurgia para 

esterilização quando assim desejar, sob a condição de ter, pelo menos, dois filhos 

vivos, ser maior de vinte e cinco anos, consentimento do cônjuge, caso tenha. Também 

nos casos de risco de vida ou à saúde. Lei nº 9.263, de 13 de novembro de 1996, 

Artigo 10, Parágrafos I e II. 

 Atendimento prioritário à gestante – Prioridade não somente em 

emergências de hospitais como em empresas públicas, bancos e demais órgãos. Lei nº 

10.048, de 08 de novembro de 2000, Artigo 1º - Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro 

de 2004, Artigo 5º, Inciso II, Parágrafo 2º.  

 Carteira Nacional de Saúde – Direito à Carteira Nacional de Saúde contendo 

dados e atendimentos em unidades do SUS. Lei nº 10.516, de 11 de setembro de 

2002.  

 Recebimento de ajuda do pai do bebê – Receber do pai do bebê valores 

satisfatórios das despesas da gestante durante a gravidez até o parto. Lei nº 11.804, de 

05 de novembro de 2008, Artigo 1º, 2º e parágrafo único.  

 Exame da mama e do colo do útero gratuitos (SUS) – Após o início da vida 

sexual, toda mulher, independente da idade, tem direito a fazer exame de colo de útero 

através do SUS de forma gratuita. O exame de mamografia dá direito de realização 

gratuita através do SUS, somente para mulheres com idade a partir de 40 anos. Lei nº 

11.664, de 29 de abril de 2008, Artigo 2º, Inciso II e III. 

 Reconstrução de mamas – Direito à reconstrução dos seios por meio de 

cirurgia plástica, quando a perda destes, total ou parcial, for decorrente de um câncer. 

Lei nº 9.797, de 06 de maio de 1999, Artigo 1º/ Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998, 

Artigo 10-A. 

 Diagnóstico de HIV e sífilis em parturientes – Estando internada em 

qualquer estabelecimento hospitalar pertencente ao SUS, a gestante internada e prestes 

a dar à luz, tem direito ao teste rápido para detecção de sífilis e/ou HIV. Portaria nº 

766 MS/SAS, de 21 de dezembro de 2004. 

 Violência doméstica contra a mulher (Lei Maria da Penha) – Estando a 

mulher em situação de violência doméstica e familiar, estará assegurada do seu 

vínculo trabalhista, podendo se afastar por seis meses, quando necessário. Lei nº 

11.340, de 07 de agosto de 2006, Artigo 9º. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9263.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9263.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Decreto/D5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10516.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10516.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11804.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11804.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9797.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9656compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9656compilado.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2004/prt0766_21_12_2004.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2004/prt0766_21_12_2004.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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 Discriminação no trabalho – Atestados de gravidez ou quaisquer outros de 

caráter discriminatório com finalidade de admissão ou manutenção empregatícia 

feminina, não poderão ser exigidos pelo empregador. Lei nº 9.029, de 13 de abril de 

1995. 

 Vacina contra HPV – Direito à vacina contra HPV na prevenção do câncer de 

colo do útero através do SUS. Portaria nº 54 MS/SCTIE, de 18 de novembro de 2013, 

Artigo 1. 

 Pré-natal – Direito a exames, consultas e orientações médicas durante a 

gestação. Lei nº 9.263, de 13 de novembro de 1996, Artigo 3º, Parágrafo Único, Inciso 

II; Portaria nº 569 MS/GM 01 de junho de 2000, Artigo 2º a, b, c e d, e Anexo I, 

Atividades 2, Item 1; Lei nº 11.634, de 27 de dezembro de 2007, Artigo 1º, Inciso I e 

II. 

 Acompanhamento durante o parto – Durante o período do trabalho de parto, 

parto e pós-parto, a gestante tem direito a um acompanhante de sua preferência. Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, Artigos 19-J e Artigo 19-J, parágrafo1º;  

Portaria nº 2.418 MS/GM, de 02 de dezembro de 2005. 

 Planejamento Familiar ou reprodutivo (SUS) – Recebimento de orientações 

para regulação da fecundidade ou prevenção da gravidez. - Lei nº 9.263, de 13 de 

novembro de 1996, Artigo 2º e 3º, Parágrafo Único, Inciso I e Artigo 4º.  

 

Esses principais direitos são importantes para a preservação da saúde da 

mulher, mas ainda desconhecidos por muitas, total ou parcialmente, sejam elas com 

baixo grau de instrução e difícil acesso à informação ou não. No caso das mulheres 

despinicadeiras, 82% afirmaram saber que precisariam fazer os exames 

periodicamente. Porém, quando foi pedido para falarem os nomes dos exames, houve 

dificuldade em mencioná-los, mas boa parte demonstrou saber da citologia e 

colposcopia. Pelo menos 19 mulheres mencionaram o termo “citologia” em suas 

respostas, o restante conseguiu se expressar através de outras terminologias, mas não 

houve dificuldade na compreensão. Essa identificação foi feita através da análise de 

expressões como: “O do útero”, “O Nicolau” e “O da vagina”. 

Apesar de 80% não fazer exames de rotina (ginecológicos, sangue, fezes e 

urina), 42% reconheceu a citologia como um exame que deve ser feito 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9029.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9029.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2013/prt0054_18_11_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sctie/2013/prt0054_18_11_2013.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9263.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9263.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2000/prt0569_01_06_2000.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11634.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11634.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8080.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2005/prt2418_02_12_2005.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9263.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9263.htm
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periodicamente. Contudo, a pesquisa mostrou que pelo menos 62% das entrevistadas 

tem um mínimo conhecimento sobre a existência de exames ginecológicos.  

Apenas 20% das entrevistadas procuram por serviços de saúde preventiva da 

mulher de forma regular demonstrando consciência disso: “Vou porque é necessário”, 

“Vou pra vê si tem alguma duença”. Das nove mulheres, uma não tinha escolaridade, 

cinco não haviam completado o ensino fundamental, duas tinham concluído o 

fundamental e uma o ensino médio, não havendo relação de conhecimento e busca 

pela saúde preventiva com o grau de escolaridade. 

A grande maioria entende que a busca por cuidados médicos está diretamente 

ligada ao aparecimento de sintomas, não havendo a compreensão de que os exames e 

consultas precisam ser feitos em caráter preventivo. Esse diagnóstico ficou claro em 

vários relatos durante as conversas: “Acho que só devo procurar se sentir alguma 

coisa”. “Como num sinto nada, num procuro", "Quase não adoeço", "Só fui por causa 

da zika", "Só vou quando tô duente". Marilene, de 45 anos, afirmou que nunca havia 

feito um exame ginecológico e que não tinha necessidade porque não sentia nada.  

Os exames de mamografia, citologia e colposcopia auxiliam na preservação e 

identificação de doenças como câncer de mama e câncer do colo do útero. Por isso a 

importância de conhecer e realizá-los periodicamente. Além da necessidade de uma 

procura rotineira desses exames, é primordial que as Unidades de Saúde estejam 

capacitadas para atender a demanda da região. A capital Maceió carece da oferta 

desses exames. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Maceió apresentou sua versão preliminar 

através da Análise da Situação de Saúde do 2° Distrito Sanitário, visto que no ano de 

2016 foram realizados 30.516 exames citopatológicos do colo uterino em mulheres de 

25 a 64 anos na capital Maceió. Esse número de atendimentos alcançou um indicador 

de saúde de 0,34, enquanto a meta do município era de 0,60, revelando a baixa oferta 

desta modalidade de exame (PREFEITURA DE MACEIÓ, 2017).  

 De acordo com a Prefeitura de Maceió (2017), exames de mamografia para o 

rastreamento do câncer de mama realizado em mulheres com idade entre 50 e 69 anos, 

alcançaram um indicador de 0,34 procedimentos por mulher. Esse resultado não 

atingiu a meta pactuada para o ano de 2016 que foi de 0,50, demonstrando uma 

insuficiência na oferta deste exame. 
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 A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB , segundo a portaria n° 2.488 

de 21 de outubro de 2011, foi constituída por um conjunto de ações de saúde que 

compreende a promoção e a proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, 

tratamento, reabilitação, redução de danos e manutenção da saúde. Seja no âmbito 

individual ou coletivo, a Atenção Básica objetiva desenvolver uma ação integral de 

forma a impactar na situação de saúde e autonomia das pessoas. 

Além de desenvolver estratégias de promoção e prevenção à saúde, os serviços 

de Atenção Básica são responsáveis pela resolução de 85% dos problemas de saúde da 

população, sendo imprescindível a sua atuação (PREFEITURA DE MACEIÓ, 2017).  

 O Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011 afirma que a Rede de Atenção à 

Saúde é constituída por um conjunto de ações e serviços de saúde com o objetivo de 

garantir a plenitude da assistência à saúde. A cidade de Maceió apresenta uma grande 

problemática nesse quesito, pois apenas 45,21% da população esteve coberta pelas 

equipes de Atenção Básica no ano de 2016, caracterizando uma fragilidade na 

organização da Rede de Atenção à Saúde do município (PREFEITURA DE MACEIÓ, 

2017).  

Os profissionais da Atenção Básica realizaram 422.758 atendimentos em 

diversos locais, como escola, unidade móvel, unidade prisional, domicílio, UBS, entre 

outros. Os maiores atendimentos foram feitos nas Unidades Básicas de Saúde 

representando 387.102 atendimentos e nas residências com 27.001 (PREFEITURA 

DE MACEIÓ, 2017). Como o atendimento em domicílio é feito através do programa 

Estratégia Saúde da Família, então esse resultado obtido em 2017 permite identificar a 

necessidade de uma maior ampliação na atuação desses profissionais em áreas 

externas às Unidades Básicas, principalmente em regiões de extrema pobreza como é 

o caso da comunidade Sururu de Capote.  

Conforme solicitação feita através do memorando n° 75/2017 (Apêndice 3), o 

Departamento de Ouvidoria do SUS, representado pela Coordenadoria de Atenção 

Primária, informou que a USF CAIC Virgem dos Pobres (uma das UBS’s destinadas a 

atender o bairro do Vergel do Lago), compõe três equipes de Saúde da Família, porém 

atendem apenas o Conjunto Virgem dos Pobres II e III localizados no bairro do Vergel 

do Lago.  

A comunidade Sururu de Capote não é coberta por nenhuma equipe do 

programa Estratégia Saúde da Família. Todavia, fica condicionada à demanda 
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espontânea, a qual poderá buscar assistência médica de forma voluntária em qualquer 

Unidade Básica de Saúde que se caracterize nesta modalidade de atendimento, como é 

o caso da Unidade Roland Simon, a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e o PAM 

Dique Estrada. Essas unidades são as mais próximas da comunidade, estando a Roland 

Simon localizada no bairro do Vergel do Lago.  

O PAM Dique estrada, apesar de não fazer parte do bairro, é uma das unidades 

mais procuradas pelas mulheres da comunidade. A tabela 6 mostra que o PAM foi o 

segundo mais citado depois do Roland Simon, estando em terceiro lugar a UPA 

Trapiche. Esse quadro já demonstra uma possível insuficiência no fornecimento de 

serviços na unidade Roland Simon, que seria o posto mais próximo da comunidade, 

uma vez que mais da metade se dirige a unidades mais distantes, em bairros vizinhos. 

 Na tentativa de viabilizar a gestão das informações e propiciar a melhoria no 

processo de trabalho para obter um maior controle, a Prefeitura de Maceió (2017) 

implantou no início de 2016, um novo sistema de informação que passou a ser 

alimentado por todas as Unidades Básicas de Saúde e também implantou o Prontuário 

Eletrônico do Cidadão – PEC. Esse prontuário foi instalado em 15 unidades de Saúde, 

atingindo apenas 19% do total, uma vez que 80 unidades de serviços de saúde são 

mantidas atualmente pelo município de Maceió.  

A instalação do prontuário eletrônico em todas as unidades facilitaria o 

acompanhamento dos atendimentos e propiciaria uma melhor visualização das 

relações de oferta e demanda mediante aos cenários apresentados. 

 

 

Acessibilidade x Saúde  

 

Instituída no Brasil desde 1988, a Constituição afirma o dever do Estado em 

fornecer serviços de saúde ao cidadão. Porém, o que se vê nos tempos atuais é um 

sistema misto de atendimento, no qual o público e o privado compartilham de serviços 

médicos para a população brasileira. A discussão sobre o fornecimento dos serviços de 

saúde, feita pelo Estado, norteia muitos princípios. Dentre eles, destacamos os 

princípios de igualdade e equidade, sendo a igualdade o direito à cidadania, ao 

recebimento de tratamento igual, e a equidade o entendimento de que indivíduos são 



70 
 

 
 

diferentes entre si, devendo receber um tratamento diferenciado procurando eliminar 

as desigualdades (PALERMO, 2005). 

 Na Constituição brasileira, particularmente, a equidade é tratada como 

igualdade de utilização dos serviços para necessidades iguais, ou seja, a escassez de 

recursos disponíveis traz um atendimento igualitário, mas sem equidade para as 

necessidades individuais. A população de baixa renda tem uma probabilidade muito 

maior em apresentar problemas de saúde, devido a condições precárias de higiene e 

alimentação. Por isso, o princípio da equidade é de extrema importância, porém não 

satisfatório, na amenização das desigualdades existentes entre os grupos sociais 

enfermos (TRAVASSOS, 1997). 

 Contudo, basear-se em modelos teóricos para tomar decisões políticas, nem 

sempre poderá se adequar às distintas realidades locais. Existe uma heterogeneidade 

na distribuição geográfica da população e suas características de forma a influenciar na 

equidade e acessibilidade (UNGLERT, 1990).   

 Conforme Fekete (1995), o conceito de acesso aos serviços de saúde 

fundamenta o nível de ajuste entre as necessidades dos pacientes e a oferta desse 

serviço. A acessibilidade se apresenta como o resultado da combinação de quatro 

dimensões: geográfica, organizacional, cultural e econômica, conforme a seguir: 

 

a) Acessibilidade geográfica: está relacionada com a distância média entre o 

indivíduo e o serviço de saúde e a viabilidade e rapidez desse acesso. É importante 

salientar que nem sempre a acessibilidade geográfica será um fator determinante, uma 

vez que o usuário poderá locomover-se para outros locais mais distantes devido ao 

atendimento ou credibilidade dos serviços, por exemplo.  

 

b) Acessibilidade organizacional: É a facilidade do acesso aos serviços através 

dos modos de organização, que são classificados em duas etapas: o contato inicial com 

a unidade de saúde através do tempo de marcações e horário de atendimento, e o 

contato dentro da unidade envolvendo a espera por atendimento médico e a facilidade 

de se fazer exames. 

 

c) Acessibilidade sociocultural: refere-se à saúde percebida e à confiança nos 

serviços prestados. O profissional de saúde precisa estar bem preparado para saber 
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orientar o paciente sobre suas enfermidades e cuidados, com uma linguagem que 

facilite o entendimento da mensagem e o conteúdo não seja anulado. Da mesma 

forma, a população, em longo prazo, precisaria melhorar os níveis educacionais. 

 

d) Acessibilidade econômica: Remoção de barreiras decorrentes de um sistema de 

pagamento ou contribuição fornecida pelo usuário. Infelizmente ainda é uma realidade 

no Brasil. Não se tem gratuidade e universalidade no acesso à prestação de serviços, à 

saúde de qualidade e que esteja disponível para toda população. 

 

De acordo com Neri & Soares (2002), a equidade vertical no Brasil foi 

estudada em indivíduos pobres e não pobres portadores de diferentes necessidades, de 

cuidados com a saúde e condições de acesso. Foi evidenciado que os indivíduos mais 

pobres e que precisam de maiores cuidados são os que possuem mais dificuldades no 

acesso e, consequentemente, acabam consumindo menos esses serviços. Concluiu-se 

também, que a oferta nos serviços de saúde tem caráter imperativo na determinação do 

consumo no Brasil, ou seja, o consumo está fortemente relacionado ao acesso dos 

serviços.  

Na comunidade Sururu de Capote o resultado não foi diferente. A localização 

dos postos de saúde foi considerada como ruim por 69% das participantes, seguida da 

demora no atendimento e a falta de tempo. Expressões como: “É longe” ou “É muito 

longe” foram as mais utilizadas. 

 Para conseguir uma ficha de atendimento é necessário sair de casa ainda na 

madrugada: “Num vô porque é perigoso, tenho que sair 4h da manhã pra pegar ficha”. 

A quantidade de fichas é distribuída de forma restrita: “Só dão 15 ficha. Pra consiguí é 

um horror”. A grande maioria tem, pelo menos, dois ou três filhos e por isso desistem 

da procura por não ter com quem deixar as crianças: “Não vou porque num tenho com 

quem deixá meus fio”. 

 A falta de tempo está relacionada ao trabalho. Cada hora de trabalho perdida é 

prejuízo para elas. Então, os motivos apresentados podem adotar uma lógica plausível 

– O posto é distante, preciso sair de madrugada; corro risco; preciso arrumar alguém 

para cuidar dos meus filhos; conto com a possibilidade de passar horas na fila e não 

conseguir a ficha; se não consigo a ficha, deverei voltar outro dia e vencer todas as 

etapas anteriores; conseguindo a ficha, deverei voltar no dia da consulta e novamente 
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perder o dia de trabalho podendo nem ser atendida; perco o meu tempo e deixo de 

ganhar dinheiro – Essa lógica é pertinente e remete à necessidade de medidas que 

facilitem o acesso dessas mulheres.  

Não só a comunidade Sururu de Capote, mas todas as que vivem em situação 

semelhante, carecem de assistência básica e assumem a condição de marginalizados e 

esquecidos. “Nunca veio aqui” afirma Célia sobre as visitas do agente de saúde. Isso 

explica o desconhecimento da grande maioria sobre a ESF e sobre os postos de saúde 

disponíveis para atendimento desta região. A tabela 5 resume os resultados 

mencionados nesse contexto. 

 

Tabela 5 - Percentual das visitas recebidas na comunidade e do conhecimento sobre a 

existência de Unidades de Saúde no bairro 

Nunca recebeu visita de Agente Comunitário de Saúde 100% 

Recebeu visita de Assistente Social e profissionais de saúde para a Campanha do 

Bicho de pé em 2016/2017 (voluntários ou não) 
29% 

Não souberam dizer o nome dos postos no primeiro momento ou afirmaram não 

existir unidades de saúde no bairro do Vergel 
17% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A intenção deste trabalho foi identificar o número possível de informações que 

contribuíssem para uma análise holística das condições de saúde dessas mulheres. 

Entretanto, foram feitas suposições mediante os conhecimentos básicos das possíveis 

doenças e suas relações. Não houve constatação clínica e nem análise aprofundada das 

doenças preexistentes por não fazer parte do objetivo do trabalho e também porque o 

autor não integra o corpo de profissionais da saúde. 

A tabela 6 traz o panorama geral das condições sociais e de saúde das 

participantes da pesquisa onde esses dados estão mencionados no decorrer deste 

trabalho e foram coletados durante a aplicação dos questionários. O questionário pode 

ser visualizado no apêndice 2.    
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Tabela 6 - Panorama geral das condições sociais e de saúde das entrevistadas  

CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO      

Valor da lata despinicada R$ 3,00 

Média de latas por semana 28 

Renda média mensal R$ 336,00 

GÊNERO N* % 

Feminino 45 100 

ESCOLARIDADE 

Nenhuma 5 11 

Sabe escrever o nome 6 13 

Fundamental Incompleto 20 44 

Fundamental Completo 12 27 

Ensino Médio 2 4 

FILHOS 

Sim 41 91 

Não 4 9 

NATURALIDADE 

Maceió 35 78 

Interior de Alagoas 9 20 

Demais estados do Brasil 1 2 

NATURALIDADE DOS PAIS 

Maceió 24 53 

Interior de Alagoas 14 32 

Demais estados do Brasil 7 15 

OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA   

Sim 8 18 

Não 37 82 
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RECEBE BENEFÍCIO DO GOVERNO   

Sim 35 77 

Não 10 23 

TEMPO DE TRABALHO COM O SURURU 

Menos de nove anos 9 20 

Mais de nove anos 36 80 

JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO   

Menos de 8h 3 7 

Mais de 8h 42 93 

HORAS DIÁRIAS DE SONO   

Menos de 8h 28 62 

8 horas 12 27 

Mais de 8h 5 11 

REFEIÇÕES DIÁRIAS   

Uma 2 4 

Duas 22 49 

Três  19 42 

Mais de três 2 4 

INGESTÃO DE MEDICAÇÃO REGULAR 

Sim 33 73 

Não 12 27 

TIPO DE MEDICAÇÃO INGERIDA REGULARMENTE 

Dipirona ou Paracetamol 18 40 

Torsilax 16 36 

Diazepan 4 9 

QUANTAS VEZES POR ANO PROCURAM POR SERVIÇOS DE SAÚDE 

Não procura 36 80 
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Uma vez ou mais vezes 9 20 

PRINCIPAL MOTIVO DA NÃO PROCURA 

Localização 15 33 

Falta de tempo 14 31 

Muito demorado 14 31 

Não preciso 2 4 

POSTOS MAIS PROCURADOS   

Roland Simon 21 47 

PAM Dique Estrada 15 33 

UPA Trapiche 9 20 

DOENÇA ENTRE OS ANOS DE 2016 E 2017 

Zika 22 49 

Dengue 8 18 

Chikungunya 14 31 

Diarreia 28 62 

POSSUI EM SUA RESIDÊNCIA 

Banheiro com encanamento 2 4 

Água encanada 10 22 

Televisão 37 82 

Fogão 42 93 

Cama 40 89 

Celular sem internet 11 24 

Celular com internet 8 18 

COLETA DE LIXO   

Sim 36 80 

Não sei dizer 9 20 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Considerações finais  

 

Mediante os resultados apresentados, o estudo mostrou a necessidade de uma 

série de modificações que possam contribuir para a melhoria das condições de vida, 

não só das mulheres, mas da comunidade como um todo. 

Uma das dificuldades que as mulheres possuem para cuidar da saúde está 

relacionada com a acessibilidade. A localização, a falta de tempo e a demora no 

atendimento são fatores predominantes que, somados à desinformação e necessária 

priorização do trabalho, deixam os cuidados com a saúde em segundo plano.  

A ingestão irregular e constante de medicamentos traz uma preocupação maior, 

pois essas substâncias quando ingeridas sem acompanhamento médico, podem 

contribuir no surgimento de novas doenças e/ou sintomas, causando danos ainda 

maiores à saúde dessas mulheres. 

O conhecimento sobre os direitos ainda está distante do desejado, uma vez que  

a maioria das entrevistadas demonstrou não saber como buscá-los e/ou como brigar 

por eles. 

As unidades de saúde do bairro não conseguem atender à demanda, deixando 

de oferecer um serviço primordial para a promoção e prevenção de saúde. Além disso, 

a região também possui saneamento básico escasso, o que contribui de forma 

considerável na poluição do ambiente e consequente disseminação de doenças como, 

por exemplo, a diarreia e a zika, as quais apresentaram significativa representatividade 

nas respostas aos questionários. 

As refeições diárias são reduzidas e as horas de sono são restritas. Essa 

condição contribui para a fragilidade no corpo, deixando-o com maior vulnerabilidade 

para contrair doenças. 

Apesar de as patologias não serem causadas exclusivamente por problemas 

sociais, o Brasil tem um elevado índice de desigualdade social, e boa parte da 

população mais pobre, que procura pelo serviço público de saúde, tem uma 

probabilidade maior em adoecer. Isso decorre das condições precárias de vida, do 

trabalho e da falta de informação. 

Ainda que o conhecimento seja deficiente, também há insuficiência nos 

serviços prestados que resultam na desmotivação pela busca de atendimento. Sendo 

assim, os cuidados com a saúde tendem a ser buscados somente em situações 
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emergenciais. Em alguns casos, o tratamento pode ser apenas paliativo. 

Consequentemente, ocorre um aumento nos gastos com a saúde e nos índices de 

doenças e óbitos, que poderiam ter sido evitados ou tratados de forma a prevenir 

complicações. Também dificulta e/ou impossibilita o tratamento adequado e a 

identificação das doenças, e mascara os índices, porque essas pessoas podem estar 

enfermas sem diagnósticos. 

No entanto, medidas de mitigação podem contribuir numa melhoria na 

qualidade de vida dessa população. Medidas que poderiam ser tomadas de forma 

temporária, até que houvesse uma solução definitiva do problema.  

Os cuidados preventivos com a saúde são primordiais. Mediante a realidade 

dessas mulheres, o atendimento dessa região pela Estratégia Saúde da Família 

facilitaria o acesso aos cuidados com a saúde, trazendo os profissionais em suas 

residências. Também incentivaria a procura pela saúde através de um trabalho de 

conscientização feito pelos Agentes Comunitários. 

Uma vez cadastradas no programa Estratégia Saúde da Família, essas mulheres 

receberiam visitas semanais dos agentes comunitários que agendariam suas consultas 

de forma regular, descartando a necessidade de enfrentar filas nos postos em busca de 

uma ficha para atendimento. Teriam toda a assistência e orientação sobre os cuidados 

com a saúde e não precisariam se ausentar de suas casas para receber atendimento.  

A construção de banheiros coletivos com instalação de canteiros bio-sépticos e 

a implantação de uma pequena área de uso coletivo para a lavagem de pratos e roupas 

fariam com que o esgoto gerado dessas instalações fosse destinado a esses canteiros, 

contribuindo na diminuição do despejo dos dejetos na Lagoa Mundaú e possível 

redução no índice de doenças. 

Outro meio de mitigação seria adaptar o ambiente de trabalho com mesas, 

cadeiras e equipamentos de proteção adequados para o trabalho da despinicagem, com 

o intuito de reduzir doenças decorrentes deste tipo de atividade.   

A realidade é comovente e reverter este quadro não é tarefa fácil. No entanto, 

essas medidas podem não solucionar o problema no âmbito geral, mas contribuem na 

melhoria das condições de saúde da comunidade que carece de assistências básicas.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA DISSERTAÇÃO 

A ocupação irregular e desordenada da região onde esta localizada a Favela 

Sururu de Capote, bem como o aumento populacional acelerado, a baixa qualidade na 

oferta dos serviços básicos à população e a falta de suporte dos entes governamentais 

tanto afetam a saúde e a qualidade de vida da comunidade, como também resultam em 

danos ambientais significativos, por vezes, irreversíveis. 

Os impactos identificados na matriz de Leopold decorrem da ação do homem 

que, relacionada a uma série de variáveis, podem resultar em consequências negativas 

ou positivas. Vale ressaltar que a identificação dos impactos descritos neste trabalho 

não tem relação direta ou restrita com assentamentos precários e/ou comunidades em 

situação de vulnerabilidade. É fato que pessoas com baixa instrução educacional e que 

estejam inseridas em ambientes sem infraestrutura assumem uma alta probabilidade 

em contribuir com impactos negativos. Porém, esse fato não pode caracterizar o 

elemento atuante como culpado, uma vez que há uma condição imposta na vida dessas 

pessoas.  

Os entes governamentais, por sua vez, negligenciam seu papel quando não 

priorizam ou deixam de investir na preservação ambiental. 

Com a análise das questões discutidas nesta pesquisa e as informações 

coletadas, foi possível concluir que as condições de vida na Favela Sururu de Capote 

são subumanas. Além das condições socioeconômicas, as quais não foram 

aprofundadas neste trabalho, a população residente carece de assistência médica, a 

oferta por serviços de saúde é insuficiente, as condições de trabalho são inadequadas e 

os impactos ambientais gerados degradam o ambiente de forma contínua constante. 

A comunidade estudada é apenas um exemplo dentre tantas comunidades que 

enfrentam essa triste realidade e os dados levantados podem ser identificados em 

outras comunidades que se encontram na mesma situação. 

A Lagoa Mundaú é rica em pescados como o Sururu e o peixe Mororó, os 

quais geram a economia do local e que poderia transformar a condição de vida dessas 

pessoas, caso houvesse a regularização do trabalho e a oferta adequada de serviços 

básicos. 

O sururu é um marisco que compõe a gastronomia local, presente em vários 

restaurantes da capital Maceió, bastante apreciado não só pelos alagoanos, mas pelos 

turistas que visitam o Estado. Apesar de ser o produto responsável pela economia dos 
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bairros que margeiam a Lagoa Mundaú, a ausência de remuneração justa aos atuantes 

na extração e tratamento do sururu, de normatização deste tipo de trabalho, e a falta de 

acessibilidade à saúde, somados às condições insalubres e sem saneamento básico 

onde vivem esses trabalhadores, transforma o sururu em produtor de miséria. 

O trabalho com a despinicagem do sururu é bastante lento, cansativo e afeta 

diretamente a saúde devido às condições de trabalho num ambiente insalubre. A 

necessidade de sobrevivência transforma o serviço num subemprego, com a 

exploração de uma mão de obra barata, já que a remuneração não chega à metade de 

um salário mínimo por mês. Todo o processo da cadeia produtiva é administrado por 

pessoas que não executam o trabalho, ou seja, essas pessoas que compram o sururu e 

revendem para os supermercados e restaurantes em larga escala. Tal realidade pode ser 

caracterizada como um trabalho escravo em que há um empoderamento do capital por 

parte do empreendedor, ao gerar renda e lucros através da exploração de pessoas em 

situação de vulnerabilidade. 

Durante o processo de realização desta pesquisa, foi possível identificar 

variáveis que influenciam direta ou indiretamente na condição de vida dos moradores 

daquela comunidade, tais como a situação socioeconômica e cultural, a origem e a 

condição proporcionada pelo Estado. Sob uma ótica holística, percebe-se a 

importância de identificar as necessidades dessa comunidade e com isso buscar ações 

que melhorem a qualidade de vida e o ambiente no qual essas pessoas estão inseridas. 

O cadastramento da ESF, a instalação de fossas sépticas e de áreas de uso 

comum, e melhorias nas condições de trabalho, apesar de não resolver o problema por 

completo, podem reduzir de forma significativa os impactos locais. 

Boa parte da solução envolveria a atuação dos entes governamentais por meio 

de investimentos sociais que modifiquem o ambiente e, em especial, o saneamento 

básico. Seriam necessárias, ainda, a conscientização ambiental, a adequação do 

trabalho e a melhoria na oferta dos serviços médicos, o que impactaria positivamente 

sobre a saúde e a qualidade de vida das mulheres despinicadeiras do sururu. Embora 

estejam em situação de vulnerabilidade, essas mulheres são cidadãs trabalhadoras e 

têm o direito de receber assistência básica como qualquer outro cidadão. 

Até a conclusão deste trabalho, não havia ainda nenhum estudo feito pelo 

poder público relacionado à saúde dos trabalhadores da Favela Sururu de Capote, o 

que dificulta a tomada de ação para solucionar problemas de necessidade imediata. 
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Contudo, os dados gerados com este trabalho podem ser replicados e servirem de base 

de aporte para as autoridades competentes que poderão desenvolverem projetos que 

reduzam ou eliminem os problemas encontrados, servindo como norteador dos 

recursos financeiros e técnicos do governo, em especial, do SUS. 
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APÊNDICE 1 – Relatório de Campo 

 

Relatório de Campo de Análise sobre a pesquisa de Avaliação do Acesso à Saúde 

das Mulheres Descascadoras de Sururu no bairro do Vergel do Lago. Maceió-AL 

 

 A primeira visita feita ao local da pesquisa foi em julho de 2016 com o 

propósito de conhecer a colônia dos pescadores e a FEPEAL – Federação dos 

Pescadores de Alagoas. Ao chegar à FEPEAL, foi possível falar com a presidente, 

porém foi uma conversa rápida, pois a mesma informou que estaria indo para uma 

reunião. A visita seguinte foi na Colônia dos Pescadores Z-05 Anibal Gama (figura 

A1), cujo responsável apresentou-se como Manoel Messias Pereira Lopes e de forma 

solícita, concordou em assinar o termo enviado ao Comitê de Ética e prestou algumas 

informações importantes sobre o cadastramento dos associados, o trabalho das 

mulheres descascadoras de sururu e os serviços que lhes eram prestados como 

atendimento médico e odontológico.   

 Após conversa com o senhor Messias, seguimos até à beira da lagoa Mundaú, e 

lá chegando estava um pescador que acabara de chegar da pesca do sururu. Este 

relatou sobre o seu trabalho e ao perguntar sobre a assistência médica da Colônia para 

com os associados, o pescador informou que nunca havia recebido atendimento e que 

as informações fornecidas não eram verdadeiras. 

 As observações feitas no ambiente foram as piores. Muito lixo, mau cheiro, 

esgoto a céu aberto e animais soltos. A água da lagoa tinha cor escura (esgoto). 

Tubulações guiavam o esgoto das casas para a lagoa (imagem A2). 

Naquele momento já deveria passar das dez da manhã e junto com o pescador 

havia uma criança aparentando, no máximo, quatro anos de idade, que tentava ajudar 

na lavagem do sururu. Estava todo sujo de lama e não avistei sua família. O pescador 

informou que aquela criança não era seu filho e sim da vizinha (imagem A3). 

Após a primeira ida ao local de estudo, por mais duas vezes, foi conversado 

com o presidente da Colônia de Pescadores e também foi possível conhecer melhor o 

ambiente de pesquisa. 

No mês de dezembro de 2016 novas visitas foram feitas à comunidade para 

iniciar a aplicação dos questionários.  
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Na primeira entrevista foi possível perceber tamanho sofrimento e dificuldade 

que passam aquelas mulheres. As condições de vida e de trabalho eram precárias, 

desumanas. 

 

Imagem A1 - Colônia dos Pescadores Z-05 Anibal Gama 
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Fonte: Elaborado pela autora 

                                                                         

Imagem A2 - Margens da lagoa Mundaú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora                                                                                                                       
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Imagem A3 - O Pescador e a Criança 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

Havia um varal de roupas repleto de moscas (pensei em fotografar, mas não 

tive coragem devido à presença das mulheres). As mulheres sempre com aparência 

cansada e demonstrando incerteza quanto ao futuro, se encontravam sentadas sobre 

caixotes ou bancos desconfortáveis e com um tampo de madeira servindo de apoio 

para a despinicagem.  

Outro detalhe a ser registrado, foi que os maridos (quando presentes na 

entrevista) interferiram nas respostas do questionário, querendo dar sua opinião sobre 

determinado assunto, o que pode ter influenciado nas respostas das participantes 

(imagem A4).  

Novamente identificou-se a falta de saneamento e condições precárias de 

moradia e trabalho, conforme imagem A5. 

Em 16 de fevereiro de 2017, dentre outras idas, fui ao bairro do Vergel do lago 

na cidade de Maceió para dar continuidade à pesquisa através de entrevistas com as 

mulheres descascadoras de sururu. Sendo que desta vez me aproximei mais dos 
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barracos (um local mais perigoso e violento, porém em condições ainda mais precárias 

de moradia). 

 

Imagem A4 - Ambiente de trabalho das Marisqueiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

                       Imagem A5 - Esgoto a céu aberto em frente às casas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Lá chegando, achei por bem estacionar o carro um pouco distante para não 

chamar a atenção das pessoas ali residentes. Sabe-se que o bairro do Vergel é um dos 

mais perigosos da cidade de Maceió e há muito tráfico de drogas dentro da favela 
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“sururu de capote”. Na semana anterior a minha ida, a polícia havia coletado 50 quilos 

de maconha na região.  

Desci do carro e fui caminhando e logo encontrei algumas mulheres reunidas 

manuseando o sururu. Apresentei-me como de praxe, e logo iniciei os questionários. 

Não tardou e apareceu um motoqueiro que fez questão de estacionar a moto bem ao 

meu lado (ainda que houvesse um largo espaço distante de mim). Desceu e ficou 

caminhando em círculo a nossa volta. Fiquei temerosa, mas não falei nada e continuei 

a entrevista. Não houve nada, além disso. 

Em seguida, fui à busca de novas participantes, desta vez, havia dois homens e 

duas mulheres (as mulheres estavam trabalhando e os homens apenas sentados). Ao 

me apresentar, logo ouvi algumas “brincadeiras maliciosas” por parte dos homens que 

lá estavam. Achei por bem me despedir e ir embora. 

Em uma próxima busca, deparei-me com duas mulheres e iniciei as perguntas. 

Logo apareceu um cidadão residente da favela, segurando um rádio no ouvido e 

falando com alguém ao celular. Ele se posicionou muito próximo a mim de forma a 

querer me intimidar e observar as minhas intenções no local. Continuei a entrevista e 

este só se retirou do local após a minha saída.  

Ainda com os constrangimentos ocorridos nesta visita, foi possível constatar 

que existe um grande número de crianças e adolescentes que também executam o 

trabalho de despinicagem do sururu. Crianças entre 10 e 17 anos foram vistas 

trabalhando durante esta visita. Outro relato chocante foi quando as moradoras dos 

barracos informaram que não há fossa em suas residências, de forma que as fezes são 

coletadas, colocadas em um saco de lixo e depositadas na rua juntamente com o 

resíduo comum.  

Após os episódios relatados acima, ficou evidente que continuar as entrevistas 

neste método seria muito arriscado. Então, se pensou na possibilidade de conversar 

com moradoras para pedir que me acompanhasse durante as entrevistas. Foi quando 

surgiu a oportunidade de acompanhar umas doações da Unit – Centro Universitário 

Tiradentes - feitas ao Instituto Servir (realiza ações solidárias na comunidade), no dia 

24 de fevereiro de 2017, localizado no bairro do Vergel. Essas doações foram feitas 

com intuito de ajudar no tratamento do bicho do pé (doença em grande incidência 

sobre a comunidade nessa época). 
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A Túngiase, mais conhecida como bicho de pé, afeta os adultos e 

principalmente crianças que residem às margens da lagoa Mundaú. Tal doença é 

causada pela fêmea do parasita Tunga penetrans que é encontrada principalmente em 

regiões pobres, com clima quente e sem saneamento básico, é o caso da comunidade 

Sururu de Capote (OLIVEIRA, et al. 2014). Muitos animais também vivem na região 

facilitando a disseminação dos parasitas. 

Ao chegar ao Instituto, conversei com a equipe gestora na qual identifiquei que 

eles oferecem almoço todos os dias para as mulheres cadastradas. Foi quando surgiu a 

ideia de continuar as entrevistas no Instituto durante o horário do almoço. Desta 

forma, se evitariam possíveis transtornos, riscos e também seria num momento do 

descanso delas, de forma a não atrapalhar o desempenho de seus trabalhos.  

O Instituto Servir tem por objetivo dar assistência aos moradores que vivem 

em condição vulnerável. Além do almoço diário oferecido, conta também com 

projetos que oferecem serviços médicos, esportivos, educacionais, dentre outros, 

porém precisa de voluntários que desenvolvam esses projetos. No momento, o quadro 

de voluntários encontra-se defasado, o que implica no mau funcionamento dos 

serviços. Solicitei autorização para tirar fotos do local, mas não foi concedido.  

Recentemente foi desenvolvido o projeto “Ajude meus pezinhos” para tratar 

das infecções de bicho de pé ocorridas nas favelas do Vergel do Lago. O Instituto 

Servir recebeu um grande volume de doações como medicamentos, roupas, calçados e 

alimentos. Num primeiro momento alguns voluntários (enfermeiros) se dispuseram a 

tratar dessas enfermidades, mas logo alguns médicos questionaram os procedimentos 

alegando irregularidades. Esses profissionais tiveram que interromper os tratamentos, 

ficando os medicamentos sem utilização e a população sem assistência. Também 

houve dificuldade em repassar as doações de roupas e calçados, pois não havia 

voluntários suficientes para separar os mantimentos e dar o destino adequado. Uma 

parte foi doada, mesmo sem a separação, e outra foi repassada a outras ONG’s da 

região, o que não garante a confirmação ao destino proposto. Cheguei a presenciar 

algumas doações feitas pelo Instituto. Dias depois algumas moradoras da favela me 

relataram que algumas mulheres que receberam as doações, venderam as roupas. 

Em 3 de março de 2017 fomos ao Instituto, eu e a estudante de Engenharia 

Ambiental da Unit, Natália, que foi voluntária deste projeto e me ajudou na realização 

dos questionários.  
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Havia conversado com a Sra. Joana (ex-moradora da favela, porém residente 

no bairro. Ela ganhou uma das casas doadas pela Prefeitura que fica do outro lado da 

rua), que conhece toda a região da favela e é uma das líderes na comunidade, para 

convidar algumas mulheres para participar das entrevistas. Ocorreu que a Sra. Sílvia 

(funcionária do Instituto) também chamou um grupo de mulheres, no sentido de 

ajudar. Ao chegarmos, deparamos com pelo menos umas 30 mulheres à espera para 

participar da entrevista, mas a Sra. Joana ficou chateada porque queria ser a única 

responsável pelos convites e foi embora levando consigo mais da metade das mulheres 

que ali estavam.  

Neste dia conseguimos entrevistar 10 mulheres. Mesmo assim a experiência foi 

boa e produtiva. Houve momentos em que havia muito barulho das crianças (filhos 

das mulheres) e isso atrapalhou um pouco as entrevistas, pois tirou a atenção delas e as 

deixaram impacientes. Outro ponto negativo foi que uma parte das mulheres pensou 

que iríamos fazer um cadastro para distribuir casas (devido a boatos espalhados na 

comunidade), então chegaram bem ansiosas e logo se frustraram.  

Foi observado que algumas mulheres se encontravam em total situação de 

vulnerabilidade e em determinados momentos me senti constrangida com as repostas 

que ouvia. Relatos como “Estou me recuperando de um tiro”. “Eu não fui criada com a 

minha mãe. Quando era criança me levaram e nunca mais me devolveram pra ela”. 

“Eu como quando tem”. “Tem dias que não sei o que vou dar aos meus filhos”. “Na 

minha casa não tem banheiro. Eu coloco as fezes num saco e jogo no lixo”. Realidades 

que trouxeram uma reflexão sobre o verdadeiro sentido da vida e questionamentos 

sobre o merecimento dessas pessoas em enfrentar tais situações.  

No dia 06 de março de 2017, retornei ao Instituto para dar continuidade às 

entrevistas. A primeira observação foi à presença da empresa de limpeza urbana na 

região (imagens A6, A7 e A8). Ela esteve presente na maioria dos dias em que fui ao 

Vergel do Lago, inclusive o volume de lixo reduziu consideravelmente em relação ao 

que foi visto no primeiro dia de visita. Isso ocorreu porque a Prefeitura de Maceió, 

juntamente com algumas instituições, desenvolveram um projeto de reaproveitamento 

da casca do sururu. 

Durante o processo das entrevistas se destacou uma jovem que durante as 

perguntas me falou que gostaria muito de ser cabeleireira e manicure. Então perguntei 

a ela porque ainda não buscou por isso. Disse-me que não tinha recursos, mas que iria 
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tentar. Anotou o meu telefone e logo ofereceu os seus serviços. Em seguida chegou 

outra mulher com um filhinho de dois meses relatando que na noite anterior o seu 

barraco havia sido queimado e que tinha perdido quase tudo. Confesso que ver aquela 

situação me deixou abatida. Ver aquele bebê só com a roupa do corpo e sem a certeza 

de comida e moradia. Ao mesmo tempo observei a tranquilidade daquela mãe, que 

apesar do ocorrido, participou da pesquisa demonstrando um semblante sereno e por 

diversas vezes sorriu como se nada tivesse acontecido. 

 

Imagem A6 - Recolhimento de lixo em frente à Favela Sururu de Capote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nesse mesmo dia, fiquei de voltar no período da tarde para visitar a 

comunidade, juntamente com os responsáveis pelo Instituto, o Sr. Vítor e o Sr. José. 

Antes disso, no horário do almoço, com a ajuda financeira da professora Janaína 

Junkes, comprei alguns mantimentos para aquele bebê (leite, fralda, roupa, etc.). 

Também comprei um kit manicure para a moça que queria ser cabeleireira e segui até 

o Instituto. 

 Lá chegando, a dona Clara e sua filha com o bebê, Murilo (as que perderam 

tudo no incêndio), estavam aguardando para nos acompanhar na visita a favela. 
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Entreguei os mantimentos do bebê e o kit manicure para a Lúcia que também estava 

lá. Falei que não era muita coisa, mas que dava pra começar a trabalhar. 

Em seguida fomos eu, José, Vítor e Joana visitar o barraco que havia sido 

incendiado, acompanhados da dona Clara e sua família.  

O primeiro impacto ao entrar na favela é o cheiro forte de esgoto misturado 

com sururu e uma infinidade de insetos que estão presentes em todos os lugares. 

Contei também com o medo e uma sensação de ter mil olhares em volta.  

 

Imagem A7 - Recolhimento de lixo em frente à Favela Sururu de Capote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Sensações à parte, a família que nos acompanhou foi muito atenciosa e 

aproveitou para nos mostrar a comunidade. Entramos em alguns barracos, inclusive, 

no que houve o incêndio (imagens A9). Em muitas acomodações não há sequer um 

piso. Todos os móveis e mantimentos são aglomerados muitas vezes em um único 

ambiente (um cubículo). Havia muita sujeira, moscas, mosquitos, amontoados de 

pedaços de madeira, telhas e tantas parafernálias que serviam de foco para a infestação 

de mosquitos, escorpiões, ratos, etc. Não havia banheiros com esgotamento sanitário e 

nem água encanada. Em alguns barracos só tem um local para o banho. 
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Imagem A8 - Recolhimento de lixo em frente a Favela Sururu de Capote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Imagem A9 - Barraco incendiado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Durante o processo de entrevista, a grande maioria informou colocar as fezes 

no lixo comum onde há coleta de lixo, porém acredita-se que não houve coragem por 

parte delas em admitir que as fezes eram jogadas na lagoa. Apenas uma minoria 

admitiu cometer este ato. 

Durante a visita, perguntei a jovem, mãe do bebê, se o barraco incendiado era 

próprio. Respondeu-me que não, que era alugado e que pagava R$ 120,00 por mês de 

aluguel (ano de referência 2017). Também que teria que reparar os danos do incêndio 

para devolver. Sua mãe, dona Clara, possui barraco próprio e ao lado de sua 

propriedade estava montando um cantinho para a sua filha que por enquanto estava 

numa casa emprestada (imagens A10 e A11). 

 

Imagem A10 - Salvo do incêndio: O Som 

 

 

                                                                                    

                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Casas de alvenaria também compõem a Favela Sururu de Capote, mas é 

constituída em grande parte por barracos. Algumas dessas casas possuem saneamento 

básico conforme relato dos moradores, porém não foi possível confirmar se as 

instalações de água e esgoto eram legítimas ou clandestinas. 
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Imagem A11 - Barraco em Construção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                 

   Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com o Censo 2010, nessa região, uma média de 300 domicílios, não 

havia banheiro de uso exclusivo com esgotamento sanitário da rede geral de esgoto. 

 Após visitar o barraco incendiado, fomos à residência de dona Clara (imagem 

A12). 

Durante a caminhada foi possível perceber que algumas pessoas tem o cuidado 

em juntar o lixo espalhado nos becos da favela e que em seguida queimam esse lixo 

(imagem A13). Essa atividade é pontual devido ao risco de incêndio. 

A coleta do lixo ocorre na pista principal, a empresa não entra na favela. 

Contudo, uma parte do lixo é deixada às margens da lagoa, e o restante são deixados 

na avenida para a coleta urbana. 

Foi possível identificar encanamentos clandestinos nos barracos. Contudo, 

pensei que as estatísticas poderiam estar mascaradas se essas instalações, feitas pelos 

próprios moradores, foram levadas em consideração. Conforme Censo 2010, uma 

média de 200 domicílios nessa região possui abastecimento de água da rede geral. 

Pode ser que o fato de existirem tubulações de água que chegam à comunidade, seja 

considerado como abastecimento. 
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Imagem A12 - Casa de Dona Clara 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Elaborado pela autora 

 

Refletindo sobre o assunto, deparei-me com a pergunta: Saneamento em 

favela? Como seria possível se há desordem nas instalações e posicionamento dos 

barracos e casas?  

Não há estrutura adequada para implantação das tubulações já que a parte 

principal, que é a estrutura das residências, não está apta a receber o saneamento. Não 

compete aos órgãos fazer as instalações nas residências e se estamos falando de 

pessoas em situação de vulnerabilidade, como garantir que a estrutura montada esteja 

em adequação com as normas? Será que isso é levado em consideração?  

É possível que haja uma realidade mascarada nos dados estatísticos, em todo 

caso, a realidade está presente no dia a dia dessas pessoas que, em situação vulnerável, 

estão obrigadas a se adaptarem com recursos que lhes são disponibilizados.  

Em alguns locais há torneiras de uso coletivo onde a água é utilizada para uso e 

consumo dos moradores e estes afirmaram que não fervem a água antes de ingerir 

porque fica com gosto ruim.  
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Imagem A13 - Favela Sururu de Capote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Fonte: Elaborado pela autora 

 

 O cano da água é muito próximo ao canal de esgoto (imagens A14 e A15), o 

que leva a crer que a probabilidade desta água ser contaminada é alta, porém só uma 

análise poderia comprovar essa suspeita. Esse córrego de esgoto deságua na lagoa 

Mundaú. 

Ao fim da visita, à beira da lagoa observando a linda paisagem do pôr do sol e 

ao mesmo tempo me deparando com o paradoxo da beleza e feiura, da perfeição da 

natureza e a destruição causada pelo homem, dos benefícios que a lagoa oferta e o que 

ela recebe como retorno. Uma cena que revela o homem como um ser autodestrutivo 

(figura 4 – cap. 3). 

Ver a realidade daquelas pessoas não foi fácil, ao mesmo tempo foi uma 

experiência renovadora. Apesar de tanto sofrimento, aquelas pessoas possuem 

sabedoria, humildade e grandiosidade.  

 É certo que, assim como a bondade está presente, a maldade também está. 

Nesse ambiente hostil há muitas pessoas honestas e trabalhadoras, mas também há 

aqueles que compactuam com o vandalismo e o crime.  
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Imagem A14 - Tubulação de água muito próxima ao canal do esgoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Elaborado pela autora 

 

Na volta pra casa recebi uma mensagem via whatsapp da Lúcia (que queria ser 

manicure). Sim, algumas pessoas têm celulares e tem internet. Este foi outro ponto 

curioso da visita, pessoas com alto índice de vulnerabilidade assumem um paradoxo 

do ter e não ter ou do que ter e do que não ter. Não tem uma sandália, mas tem um 

celular com internet, não tem um prato de feijão, mas tem um som potente, etc.  

Voltando a mensagem da Lúcia, ela me agradeceu pelo kit, porém informou 

que mesmo assim não poderia trabalhar e que precisava de mais outras tantas coisas e 

voltou a pedir. Logo depois fiquei sabendo que ela havia vendido todas as doações que 

recebeu do Instituto e muito provavelmente o kit manicure. Se a informação foi 

verdadeira ou falsa, não consegui comprovar, o fato é que mesmo com o incentivo ao 

trabalho aquela jovem não quis buscar suas conquistas e preferiu naquele momento 

permanecer dependente na condição de recebedor e não de provedor. Uma situação 

lamentável em que não pude mais ajudá-la. Naquele dia pensei bastante em sua 

filhinha de um ano e seu futuro “promissor”. 
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Imagem A15 - Tubulação de água para uso coletivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

                                                     

   Em 14 de março de 2017, dando continuidade as entrevistas, voltamos à 

favela Sururu de Capote, Natália e eu, e mais uma vez fomos muito bem recebidas. A 

Sra. Clara logo tratou de arrumar uma mesinha e convidar algumas mulheres para 

participar da pesquisa. Algumas não quiseram participar e outras ficaram um pouco 

acanhadas, mas nada que atrapalhasse o desempenho da pesquisa. Em todos os 

momentos tentamos tornar a entrevista em uma conversa agradável para que se 

sentissem à vontade. A maioria das entrevistadas fizeram desabafos e expuseram os 

seus anseios, o que tornou um processo demorado em todos os dias em que ali 

estivemos.  

 É possível constatar tamanha carência dessas pessoas, como eles precisam de 

atenção, de serem ouvidas. Repito que foi uma experiência única, que me fez repensar 

muitas coisas.  

 Descobrimos que além do trabalho com o sururu, a comunidade também pesca 

um peixe chamado Mororó (imagem A16). Eles se alimentam deste pescado e também 

o comercializam. O Mororó pode ser vendido fresco ou tratado. Segundo relatos, o 

peixe tratado é mais gostoso. O tratamento é feito com banho de sal e em seguida os 
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peixes são expostos ao sol por um período de duas horas e segue para a venda. Logo 

que chegamos à favela nos deparamos com o processo sendo feito.  

 

Imagem A16 - Peixe Mororó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

O ambiente no qual o peixe é tratado não assume nenhum critério de 

higienização e limpeza. É colocada uma lona (aparentemente muito suja) sobre a terra, 

em seguida a lona é varrida para tirar a areia e depois os peixes são jogados para 

ficarem expostos ao sol (imagem A17). É necessário que no mínimo duas pessoas 

fiquem vigiando porque os gatos ficam a todo o momento querendo comer os peixes. 

Segundo afirmações dos moradores da favela Sururu de Capote, o Mororó é 

um dos alimentos mais consumidos, sendo uma importante fonte de alimentação e 

base de sobrevivência de muitos ali residentes. Como a quantidade do peixe na lagoa é 

grande, algumas mulheres estão deixando de despinicar sururu para tratar o peixe, pois 

o trabalho é menos cansativo e mais rentável. 

Ao chegar à beira da lagoa Mundaú, um pescador estava fazendo o processo de 

lavagem do sururu para em seguida entregar para as despinicadeiras (imagens A18 e 

A19). A utilização das luvas é para se proteger de cortes do próprio sururu, 

caranguejos ou siris que comumente vêm junto dos mariscos. Muitos pescadores se 

acidentam todos os dias com cortes nos pés e nas mãos por não possuir equipamento 



104 
 

 
 

de proteção adequado para o manejo do sururu que possui pontas afiadas em sua 

casca. A presença de águas vivas na lagoa também é causa de queimaduras nos 

pescadores que precisam dar centenas de mergulhos todos os dias para pescar o 

molusco. 

 

Imagem A17 - Tratamento do peixe Mororó 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

A condição de trabalho das despinicadeiras não é adequada (imagem A20).  

Postura irregular, movimentos repetitivos durantes horas, ambiente insalubre, dentre 

outros. Elas passam horas sem beber água e algumas não param para almoçar, por 

exemplo, para não perder tempo, o que agrava ainda mais a condição de saúde delas. 

As maiores queixas relatadas foram dores na coluna e cervical, coceira e dormência 

nas mãos e dores nas pernas.  

Um tempo depois que chegamos ao local, apareceram alguns rapazes com 

trajes distintos daqueles que lá estavam. Tênis colorido e roupas mais arrumadas. 

Ficaram em pontos distantes analisando o local. Muito provável que tenham ido 

verificar quem nós éramos e o que estávamos fazendo ali.  
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Imagem A18 - Pescador chegando com o Sururu 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Imagem A19 - Processo de lavagem do Sururu 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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  Outra curiosidade foi a presença de um carro no local. Perguntei quem era o 

proprietário, e me mostraram o rapaz afirmando que ele morava na comunidade 

também. Neste momento me lembrei do barraco alugado que pegou fogo e pensei que 

para muitos moradores, existe uma importância de residir ali, ainda que nessas 

condições.  Como se pra eles valesse a pena por estar perto do sururu, pela 

comodidade de acordar no trabalho ou algo do tipo. Outra possibilidade é a falta de 

referência, como se ali fosse melhor do que em outros lugares não existindo o 

conhecimento de novas possibilidades. E por fim, a condição de querer ganhar 

vantagem e se aproveitar das situações. Isso porque do outro lado da avenida principal, 

na extensão da orla lagunar, tem vários conjuntos de apartamentos que foram 

construídos pela Prefeitura da cidade e doados aos moradores da favela na condição de 

desocuparem o local e a favela ser extinta. Muitos venderam seus apartamentos e 

voltaram para a beira da lagoa. Como não há um controle dos órgãos competentes fica 

difícil diagnosticar as deficiências da região e quem de fato agiu com más intenções.  

Conversando sobre o assunto com algumas mulheres, ouvi relatos de que na 

época pessoas de uma mesma família receberam mais de uma casa, o que demonstra 

mais uma vez a falta de fiscalização da prefeitura. Outras me disseram que receberam 

casa no Benedito Bentes (bairro distante da cidade), mas que voltaram devido ao 

trabalho e dificuldade de locomoção.   

Voltando as entrevistas, em um dado momento uma das mulheres que estava 

presente me pediu um comprimido para dor de cabeça. Havia um envelope de 

neosaldina na minha bolsa com oito comprimidos, então dei a ela para que retirasse 

um comprimido. Logo a moça saiu com o envelope e não retornou mais. Em seguida 

uma senhora que estava próxima me pediu também e expliquei que a moça havia 

levado o envelope, então recebi a pergunta: “E você só trouxe um envelope?” Depois 

de respirar um pouco respondi que sim, que só havia levado um envelope.  

Já se aproximava das 13h e fui fazer a minha última entrevista, desta vez 

dentro de uma das residências, pois muitas naquele horário já estavam em suas casas 

cuidando dos afazeres domésticos para no período da tarde retornarem ao trabalho 

com a despinicagem. Ressalto que nem todas as mulheres tiram este intervalo, uma 

grande parte prefere ficar direto e parar de uma só vez.  
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Imagem A20 - Processo de despinicagem do Sururu 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Entrei na casa com um pouco de receio, mas fui. Desta vez a casa era de 

alvenaria, porém as condições também eram precárias (imagem A21). A moça estava 

lavando roupas e cuidava de uma criança. Logo descobri que a criança era filha de 

outra mulher na qual não havia nenhum grau de parentesco entre ambas. Ela apenas 

tomava conta da criança para ajudar essa mãe que estava com outro filho menor. Em 

sua casa tinha um máquina de lavar (aparentando ser bem velha), mas que funcionava.  

Animais vivem soltos, como galinhas, porcos e cachorros, muito lixo 

espalhado, córrego de esgoto em vários lugares e crianças brincando muito próximas a 

esses esgotos (imagem A22). Todos esses fatores contribuem para o contágio do bicho 

de pé e demais doenças como zika, dengue, diarreia, vermes, etc. 

Antes de ir embora, conversando com algumas moradoras, ouvi desabafos 

sobre a conduta do Instituto Servir, no qual se queixavam da má distribuição das 

roupas e alimentos. Que muita gente que ali morava não recebeu nada enquanto 

pessoas de outros bairros haviam sido beneficiadas. Logo me lembrei da dificuldade 

do Instituto com relação a pouca mão de obra e o reflexo dessas situações. Um dia, 

conversando com o pessoal do Instituto, me falaram que a sensação era que 

enxugavam gelo o tempo inteiro e eles tinham razão. Por mais que se tente ajudar com 

medidas corretivas, nunca será suficiente porque o que deve ser corrigido é à base da 

pirâmide. E para isso, a interferência do poder público é imprescindível.  
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Imagem A21 - Residência em alvenaria na Favela Sururu de Capote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Imagem A22 - Favela Sururu de Capote 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Hoje existem três favelas ao longo da orla lagunar no bairro do Vergel que é a 

Favela do Mundaú, Favela da Muvuca e a Favela Sururu de Capote. Ao longo do 

bairro é possível verificar aglomerados de casas que muito provavelmente foram 
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construídas em terrenos invadidos. O tamanho da população tomou uma proporção 

muito grande e a dependência da lagoa para o trabalho dificulta ainda mais a situação. 

Conforme dito anteriormente, algumas pessoas ganharam casas no Benedito 

Bentes (bairro distante da cidade), mas logo voltaram para o Vergel porque precisam 

do Sururu para sobreviver. E essa questão precisa ser revista pelos entes 

governamentais assim como uma maior fiscalização e acompanhamento das famílias 

para que as condutas sejam justas e de fato causem uma mudança positiva. Houve boa 

intenção da prefeitura em retirar as pessoas do local, porém as falhas na execução fez 

com que as pessoas retornassem ao local e nada foi feito. A solução não é somente 

retirar as pessoas do local. É retirar, dar educação, saúde e condições de trabalho. O 

bairro carece de assistência à saúde com postos disponibilizando uma equipe 

insuficiente para atender a demanda, com precariedade na oferta de água tratada e 

esgotamento sanitário.  

Assim sendo, a lagoa precisa ser cuidada e despoluída para manter vivos e 

saudáveis os frutos que ela oferece. As ações a serem tomadas exigem bastante tempo, 

cautela, protocolo e trabalho, mas não impossíveis, podendo esse quadro ser revertido.  
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APÊNDICE 2 – Questionário Aplicado 

 

1. Grau de Escolaridade 
1º grau (ensino fundamental) 

2º grau (ensino médio) 

Superior 

Pós-Graduação 

Não sabe ler e nem escrever 

Sabe escrever o nome 

2. Filhos? Quantos? 

3. Idade? 

4. Você nasceu em Maceió? Se não, 

como chegou até aqui? 

5. Seus pais são daqui? De onde 

vieram? 

6. Além de trabalhar com o sururu, 

você faz alguma outra atividade 

remunerada? Qual? 

7. Quanto você ganha por lata 

despinicada? 

8. Quantas latas você consegue 

despinicar por semana? 

9. Há quanto tempo trabalha com o 

processo de despinicagem do 

Sururu? 
Até um ano 

Entre um e três anos 

Entre 3 e seis anos 

Entre 6 e nove anos 

Mais de nove anos 

10. Quantas horas costuma trabalhar 

por dia? 
Menos de oito horas 

Oito horas 

Mais de oito horas 

11. Você acha que o trabalho com a 

despinicagem do sururu pode 

causar sintomas/doenças? Se sim, 

quais? 

12. Você tem alguma doença que 

acredita ter adquirido com este 

trabalho? Qual ? 

13. Numa escala de zero a cinco, sendo 

zero ausência de sintomas e cinco a 

presença muito forte de sintomas, 

informe como se sente após um dia 

de trabalho. 

Não sinto Pouco Médio Forte 

Falta de ar / Ardor nos olhos / Coceira (nas 

mãos) / Dor Lombar (costas) / Dor Cervical 

(Pescoço) / Dor muscular / outros 

14. Como você avalia sua saúde? 
Péssima 

Ruim 

Boa 

Muito boa 

Por quê?       

15. Você adoece com frequência? 
Sempre 

Às vezes 

Raramente 

Nunca 

16. Que tipo de doenças já teve este 

ano? 

17. Possui alguma doença atualmente? 

Qual? 

18. Quantas horas você costuma dormir 

em um dia? 

19. Quantas refeições você faz por dia? 

20. De que forma o sururu está presente 

na sua alimentação semanal? 
Muito 

Pouco 

Não como 

Por quê?       

21. Qual ou quais alimentos você mais 

consome durante a semana? 
Nunca Raramente As vezes Dia sim 

dia não Todos os dias 

Sururu / Carne / Frango / Peixe / Arroz / Feijão 

/ Farinha / Pão / Café / Outros 

22. Que outras obrigações você possui 

além da despinicagem com o 

sururu? 
Afazeres domésticos 

Cuidar dos filhos/parentes 

Estudar 

Outro trabalho. 

Qual?____________________________ 
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23. Você tem tempo para o lazer? O 

que você faz nos momentos de 

lazer/descanso? 

24. O que você faz para cuidar da sua 

saúde? 

25. Você sabe dizer se no seu bairro 

tem academia da saúde? 
Sim / Não / Nunca ouvi falar 

26. Caso a resposta anterior tenha sido 

afirmativa, você frequenta a 

academia da saúde? Por quê? 

27. Toma medicamentos regularmente? 

28. Como consegue medicamentos? 
Na maioria das vezes eu compro na farmácia 

Na maioria das vezes pego no posto de saúde 

Na maioria das vezes peço para algum parente 

ou conhecido 

Não tomo remédios, prefiro medicamentos 

caseiros 

Outra  

29. No seu bairro existem postos de 

saúde ou algum tipo de assistência 

à saúde? Quais? 

30. Quando precisa de serviços de 

saúde em caráter emergencial, para 

qual ou quais unidades de 

atendimento você se dirige? 
HGE 

UPA Trapiche 

Hospital Universitário 

Santa Casa de Misericórdia 

Hospital Sanatório 

Maternidade Santa Mônica 

Nunca precisei 

Outros  

31. Quando precisa de atendimento à 

saúde de atenção básica (consultas, 

exames e atendimento urgente) 

para quais unidades de atendimento 

você se dirige? 
Ambulatório Noélia Lessa (Levada) 

USF Virgem dos Pobres (Trapiche) 

UBS Rolland Simon (Vergel) 

PAM Dique Estrada (Ponta Grossa) 

Módulo Odontológico Rui Palmeira (Vergel) 

UPA (Trapiche) 

Não procuro 

Outra  

32. Você é bem atendido quando 

precisa de assistência médica? Por 

quê? 

33. Quando você se dirige as unidades 

de atendimento à saúde, costuma 

ser atendido por qual profissional? 
Médico (a) 

Enfermeiro (a) 

Auxiliar de enfermagem 

Não sei. Nunca presto atenção. 

Não sei porque não consigo identificar 

Outro  

34. Como você avaliaria a facilidade de 

obtenção de cuidados? 
Excelente Bom Ruim Não sei 

avaliar 

Facilidade de marcar uma consulta / 

Horário de atendimento do (centro) / 

Conveniência da localização do (centro) 

35. Como você avaliaria a velocidade 

do atendimento? 
Muito demorado /Demorado /Moderado/Rápido 

Tempo na sala de espera / Tempo no 

consultório (falando com o médico) / Tempo de 

espera de exames a serem realizados / Tempo 

de espera de resultados de exames 

36. Como você avaliaria a equipe de 

saúde? 
Excelente Bom Ruim Não sei avaliar 

Explica o que você quer saber / Simpática e útil 

para você / Responde às suas perguntas   

37. O que você faz quando é mal 

atendido ou quando não consegue 

atendimento? 
Não faço nada porque não sei como 

Não faço nada porque não vai resolver 

Reclamo verbalmente 

Faço uma reclamação por escrito no local 

Faço uma denúncia 

Chamo a imprensa 

Outra  

38. Você sabe como denunciar em caso 

de mau atendimento ou não 

atendimento? 
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39. Quantas vezes ao ano você procura 

por serviços de saúde? por quê? 
Uma / Duas / Mais de duas / Não procura / Por 

quê?  

40. Você sabe quais exames a mulher 

precisa fazer anualmente? 

41. Se sim, como tomou 

conhecimento? 
Parentes/ Agente de Saúde/ Postos de Saúde/ 

Mídias /Não lembro /Não sei/ Outra  

42. Quais exames de rotina você 

costuma fazer? 
Não faço exames de rotina 

Sangue, fezes e urina 

Ultrassom (Mamografia e Endovaginal) 

Colposcopia e Citologia / 

(papanicolau/preventivo) / Outra  

43. Não sendo uma urgência, quando 

você adoece... 
Sempre Na maioria das vezes Poucas 

Vezes Nunca 

Procura ajuda médica / Tenta se tratar com 

medicação caseira, como ervas por exemplo / 

Toma remédios que tenha em casa ou que 

vizinhos forneçam / Não toma nada e espera a 

doença passar   

44. Não sendo de costume procurar 

assistência à saúde, informe abaixo 

o principal motivo: 
Falta de tempo/Difícil Acesso/Não precisa/Não 

sabe como/É muito demorado/Outra  

45. Você tem alguma doença que 

acredita ter adquirido no local 

aonde mora? Qual ? 

46. Quando o governo faz campanhas 

de vacinação na qual você se 

enquadra, você toma a vacina? 
Sempre / Na maioria das vezes / Não / Por que?  

47. Você já recebeu visita de Agentes 

Comunitários em sua residência? 

Se sim, qual a periodicidade dessas 

visitas? 
Nunca recebi visitas 

Sim, uma única vez 

Sim, pelo menos uma vez no mês 

Sim, uma vez a cada dois meses 

Sim, uma vez por ano 

Outra  

48. Em caso afirmativo na pergunta 

anterior, o que os Agentes 

conversam com você durante a 

visita? 

49. Você sabe informar se existem 

reuniões comunitárias com agentes 

de saúde em seu bairro? 
Sim e participo / Sim mas não frequento / Não 

existe / Nunca ouvi falar 

50. Você sabe pra que serve o 

programa saúde da família? 

51. Você sabia que o governo oferece 

exames gratuitos para as mulheres? 

Se sim, quais? 

52. Referente as opções abaixo, qual ou 

quais você acha que tem o direito a 

receber de forma gratuita conforme 

Leis governamentais? 
Ligadura de Trompas 

Atendimento prioritário a gestante 

Carteira Nacional de Saúde 

Recebimento de ajuda do pai do bebê 

Exame da mama e do colo do útero 

Reconstrução de mamas (em casos de câncer) 

Diagnóstico de HIV e sífilis em parturientes 

Pré-natal 

Acompanhamento durante o parto 

53. Você já teve: 
Zika / Dengue / Chikungunya 

54. Você teve diarreia este ano? 

55. Marque abaixo o que possui em sua 

residência: 
Banheiro (com encanamento) / Sanitário 

(somente o vaso) / Água encanada / Fossa / 

Televisão / Celular (smartphone) / Fogão / 

Cama / Máquina de lavar / Internet 

56. Aonde joga o lixo da sua 

residência? 

57. Existe coleta de lixo na rua? 
Não / Sim, semanal / Sim, a cada dois dias / 

Sim, diária / Não sei / Outra  

58. O que você entende por 

saneamento básico? 

59. Você acha que o bairro do Vergel 

do Lago é um local bom para se 

viver? Por quê? 
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APÊNDICE 3 – Cartilha Saúde da Mulher  
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ANEXO 1 – Aceite do Comitê de Ética 
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ANEXO 2 – Memorando 75/2017 
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