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Os desequilíbrios ambientais têm incidido de maneira crescente e com 
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população em escala planetária, afetando direta 
e indiretamente a sua saúde.
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INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos dois séculos, o desenvolvimento capitalista trouxe 
benefícios e malefícios à saúde das pessoas. Nas últimas décadas, os malefícios 
causados pelas agressões ao meio ambiente e ao modo de vida da sociedade bra-
sileira, tanto residente na área urbana quanto rural, têm sido previsíveis e vêm 
causando preocupação crescente. As transformações do meio ambiente afetam 
diretamente a água, o solo e o ar, bem como a saúde dos trabalhadores e a saú-
de das populações em geral. É inegável o fato de que toda sociedade humana 
depende da água potável e da produção de alimentos, porém, considerando a 
população brasileira, atualmente os alimentos consumidos estão regados a ve-
neno, e as nascentes dos rios estão sob risco de grande toxicidade (DELGADO, 
2012; CARNEIRO, 2015).

A estrutura e o funcionamento dos ecossistemas do mundo têm sido rapida-
mente modificados, principalmente a partir da segunda metade do século XX, 
devido à velocidade de crescimento populacional associado aos padrões de 
produção e consumo (TAMBELLINI; MIRANDA, 2012, p. 71).

Desse modo, tal crescimento vem justificando perversamente a degradação 
dos ecossistemas por todo o mundo, seja dentro da lógica da Revolução Verde ou 
dos efeitos do agronegócio, o que contraria a lógica da agricultura que alimentou 
a humanidade até uma década atrás.

Uma diferença fundamental entre agronegócio e agricultura está presente nos 
nomes: no agronegócio não há cultura, pois não há povo, a relação homem-

-natureza é mediada pelos valores do mercado, do negócio. A sociodiversidade 
cultural presente no campo e na floresta do Brasil se expressa nos povos que 
produzem alimento, vivem na terra e da terra, das águas e da floresta (CAR-
NEIRO, 2015, p. 123).

Os recursos hídricos constituem-se em importante aliado para a imple-
mentação de ações de saúde e ambiente, haja vista a importância da água à vida 
humana, agricultura e geração de energia. Há que se levar em conta, portanto, 
o papel dos cursos de água na veiculação de inúmeras enfermidades. Interven-
ções no campo dos aproveitamentos hidráulicos – como barragens, hidrovias, 
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aduções e projetos de irrigação – acarretam riscos de incremento na incidência 
de algumas doenças. 

O crescimento industrial e o desenvolvimento das atuais estruturas e aglome-
rados urbanos criaram as condições propícias para uma permanente exposição de 
grandes contingentes populacionais à poluição atmosférica oriunda de fontes fixas e 
móveis de emissão de poluentes, de acidentes com produtos químicos e da queima 
de biomassa provocando efeitos adversos sobre a saúde das populações expostas. 

Houve uma transformação radical nas paisagens brasileiras, o que se nota 
com facilidade. De uma natureza irregular, heterogênea e vibrante, surgiu, em 
seu lugar, imensos tapetes delimitados, aparados e homogêneos, dependendo 
da espécie e da época de plantio ou colheita: soja, milho, trigo e cana-de-açúcar. 

Diante de tal complexidade, como pensar as relações entre Saúde e Ambien-
te? As concepções políticas e práticas na realidade brasileira contemporânea e o 
papel do Estado, da sociedade civil e das instituições estão refletidas nas relações 
entre Saúde e Ambiente contempladas na Constituição Federal de 1988, na Lei 
Orgânica da Saúde nº 8.080/1990 e na Lei que dispõe sobre a Política Nacional 
de Meio Ambiente, nº 6.938/1981.

[...] o meio ambiente é definido como um conjunto de condições, leis, influên-
cias e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege 
a vida em todas as formas e cria o Sistema Nacional de Meio Ambiente, uma 
tentativa de integrar organismos federais, estaduais e municipais relacionados 
à questão ambiental (TAMBELLINI; MIRANDA, 2012, p. 90).

A Saúde Ambiental é um campo de saberes e práticas da Saúde Coletiva que 
consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detec-
ção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente 
que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de 
prevenção e controle dos fatores de risco ambientais relacionados às doenças ou 
a outros agravos à saúde.

Enfrentar as causas das causas, as determinações econômicas e sociais mais 
gerais do processo saúde-enfermidade, envolve, portanto, ações não apenas 
no sistema de atenção à saúde, como mudanças nos modelos assistenciais e 
ampliação da autonomia dos sujeitos, mas também intervenções nas condi-
ções socioeconômicas, ambientais e culturais por meio de políticas públicas 
intersetoriais (CARVALHO; BUSS, 2012, p. 136).
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Para entender o contexto da emergência de algumas ou de muitas doenças 
na contemporaneidade foi constituída, por docentes do Componente Saúde Co-
letiva do curso de Medicina da Universidade Federal da Fronteira Sul – Campus 
Chapecó, uma mesa-redonda intitulada “Desequilíbrios do meio ambiente como 
desafios para profissionais da saúde”5, composta por quatro cursos: Geografia, 
Agronomia, Engenharia Ambiental e Medicina. O objetivo fundamental da dis-
cussão, transposto para este texto, foi refletir sobre “Saúde e Ambiente” como 
um tema conexo e interdisciplinar. 

Essa atividade foi fruto da necessidade de um espaço que ampliasse o olhar 
dos acadêmicos, que possibilitasse um diálogo de saberes com reflexão crítica 
aos desafios que crescentemente estão afetando a saúde humana e que pudes-
se explicitar uma perspectiva de alta complexidade para a formação médica no 
século XXI. O maior desafio desse tipo de atividade é possibilitar que saberes 
de campos específicos e de várias áreas do conhecimento se complementem e 
busquem respostas para questões complexas de um dos grandes problemas con-
temporâneos, que é o processo saúde-doença e sua direta inter-relação com o 
ambiente. Duas grandes questões se colocam como desafios relevantes. A pri-
meira questão diz respeito a: 

De que forma, a destruição ambiental causada pelo modelo econômico ado-
tado pelo Brasil desde 1965 e radicalizado a partir de 1999, que se denomina 

“modernização conservadora no campo” – mais conhecido como “agronegócio” 
ou “agroindústria” -, pode impactar os consultórios médicos, os hospitais e os 
pronto-socorros? (DELGADO, 2012).

A segunda questão se refere a:

Como pensar a causa e o desenvolvimento de uma doença sem pensar na água 
que se bebe, de onde vem o alimento para se nutrir, no ar que se respira, no tra-
balho que se desenvolve? E assim conseguir pensar sobre sua própria condição 
de vida e de sua família? Como pensar o processo saúde-doença, sem pensar nos 
determinantes ambientais e sociais da saúde? (PAIM; ALMEIDA-FILHO, 2014).

Saúde e Ambiente é um tema emergente na área da saúde devido à flagrante 
deterioração dos ecossistemas e da biodiversidade em todo o planeta, o que vem 

5 Essa atividade foi desenvolvida no dia 04 de agosto de 2016, na UFFS – Campus Chapecó.
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causando implicações na saúde humana. É exatamente esse aspecto que buscamos 
apontar neste capítulo. Além disso, tal temática pode agregar muito à formação 
de acadêmicos do curso de medicina e outros cursos em uma universidade fede-
ral, pública por excelência. Foi feito um exercício de transdisciplinaridade, visto 
que o conceito de saúde transcende a visão técnica tradicional da formação dos 
profissionais de saúde relacionada à ausência de doenças, sendo determinado por 
vários aspectos essenciais da sociedade com suas condições de vida e de trabalho, 
onde podemos apontar os determinantes sociais da saúde: educação, alimenta-
ção, produção agrícola, emprego, habitação, água, esgoto, cultura, lazer, esporte 
e meio ambiente (PELLEGRINI FILHO; BUSS; ESPERIDIÃO, 2012).

É nesse sentido que apresentamos dois subtemas para contribuir no apro-
fundamento da reflexão transdisciplinar sobre Saúde e Ambiente, ampliando a 
visão de cada campo específico do conhecimento com vistas a esclarecer caracte-
rísticas e propor projetos de intervenção ou projetos que contribuam na elabora-
ção de políticas públicas no enfrentamento dos desafios desse tema na realidade 
da sociedade contemporânea: Epidemiologia das Doenças Transmissíveis e Não 
Transmissíveis Emergentes no Brasil e Espaço, Trabalho e Saúde.

EPIDEMIOLOGIA DAS DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS E 
NÃO TRANSMISSÍVEIS EMERGENTES NO BRASIL

O Art. 3º da Lei 8080/90 menciona que os níveis de saúde expressam a or-
ganização social e econômica do País, considerando como determinantes e con-
dicionantes: a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais, entre outros (BRASIL, 1988).

Partindo desse conceito ampliado de saúde, buscamos compreender a ne-
cessidade de interação dessa área do conhecimento com outros campos do saber 
para que sejam pensadas ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
visando superação do paradigma biomédico e flexneriano (CAMPOS, 2009).

Posto isso, podemos analisar as doenças que têm atingido a população 
brasileira como indicadores de uma transição epidemiológica incompleta. Essa 
transição epidemiológica vem acompanhada de uma transição demográfica que 
tem mudado o modo da população brasileira: nascer, crescer e morrer.
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O crescimento da população, nas últimas décadas, e a ocupação das grandes 
cidades têm mudado significativamente o modo de vida. De acordo com dados do 
censo populacional de 2010, a população brasileira atingiu 190.732.694 habitantes. 

Considerando a projeção populacional estimada pelo IBGE, em 2019, a po-
pulação será de 211.263.638 habitantes, o que representa um crescimento linear 
de 10,76% em relação a 2010. Acompanhando esse crescimento populacional, a 
proporção de pessoas vivendo na área rural tem mudado, com um aumento de 
pessoas vivendo em grandes cidades (IBGE, 2010). Em 2010, os dados do IBGE 
mostram que mais de 80% da população brasileira vive na área urbana, porcen-
tagem 20% maior do que da década de 1980 (IBGE, 2010).

Outra mudança significativa está no declínio da taxa de fecundidade no 
Brasil. Até 1960, a taxa de fecundidade era levemente superior a 6 filhos por mu-
lher; em 1970, reduziu para 5,8 filhos, com diminuição mais acentuada na região 
Sudeste; em 2014 chegou a 1,7% filhos por mulher (BRASIL, 2016).

Associado à queda da fecundidade, tem-se observado um rápido proces-
so de envelhecimento da população brasileira, que desde a década de 1960 tem 
se modificado. Em 1960 eram 3 milhões, chegando em 2008 a 20 milhões, com 
perspectiva de atingir em 2020, 32 milhões de idosos no Brasil (BRASIL, 2016). 
Todo ano, 650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira – a maior 
parte com doenças crônicas e alguns com limitações funcionais. A longevidade é 
um fenômeno que, juntamente com a queda de fecundidade, ocasiona drástico 
envelhecimento na população e a necessidade de redirecionamento de ações de 
cuidado da população (BRASIL, 2014).

Essas ações atingem diversos campos, sendo que na área da saúde essa transi-
ção demográfica tem levado também a uma transição epidemiológica, modificando 
o modo como as pessoas se cuidam e adoecem. Com isso, a área da saúde tem ne-
cessitado organizar sua assistência para atender doenças transmissíveis ou agudas 
(únicas e de curta duração). Entretanto, as doenças agudas vêm sendo substituídas 
pelas doenças crônicas ou não transmissíveis em populações mais envelhecidas, 
muito influenciadas pelo estilo de vida, o que necessita de acompanhamento por 
longos períodos. Associadas às doenças transmissíveis e não transmissíveis, temos 
as doenças (re)emergentes, que voltam ao cenário da saúde pública.

As doenças transmissíveis mostram que Tuberculose, Hanseníase, HIV/Aids, 
Hepatite, Sífilis, Dengue, Zika, Chikungunya, Malária, Doença de Chagas e ou-
tras doenças imunopreveníveis continuam como problemas imanentes à saúde 
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pública. Para o diagnóstico e tratamento dessas doenças já existem tecnologias, 
mas, mesmo assim, continuam com alta incidência e mortalidade (BRASIL, 2016). 

Fatores como a ocupação territorial e as oscilações climáticas têm impactado 
na transmissão e manutenção dessas doenças como prevalentes (BRASIL, 2016). 
Alguns vetores aumentaram e se distribuíram de modo diferente pelo Brasil, po-
dendo contribuir para o agravamento de algumas enfermidades. 

As condições de ocupação nas grandes cidades com ausência de saneamento 
básico e tratamento de dejetos, coleta de lixo e casas irregulares, também podem 
apresentar-se como um marcador de vulnerabilidade ao adoecimento.

Em relação às doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), elas constituem 
o problema de saúde de maior magnitude e respondem por mais de 70% das cau-
sas de mortes no Brasil. As doenças cardiovasculares, cânceres, diabetes, enfer-
midades respiratórias crônicas e doenças neuropsiquiátricas, principais DCNT, 
têm respondido por um número elevado de mortes antes dos 70 anos de idade e 
pela perda de qualidade de vida, gerando incapacidades e alto grau de limitação 
das pessoas doentes em suas atividades de trabalho e de lazer (BRASIL, 2014).

Pesquisas têm mostrado a forte associação das principais doenças crônicas 
não transmissíveis a fatores de riscos altamente prevalentes, destacando-se taba-
gismo, consumo abusivo de álcool, excesso de peso, níveis elevados de colesterol, 
baixo consumo de frutas e verduras e sedentarismo. O monitoramento desses fa-
tores de risco e da prevalência das doenças a eles relacionados é primordial para 
definição de políticas de saúde voltadas para prevenção destes agravos.

As causas externas são consideradas agravos de importância significativa 
entre os casos de adoecimento, incapacidade e morte. Os acidentes de trânsito 
constituem um importante problema de saúde pública, tanto por causar seque-
las graves e incapacitação, quanto por ser uma das principais causas de óbito no 
mundo (BRASIL, 2014).

A proporção de pessoas que se envolveram em acidente de trânsito com le-
sões corporais, nos últimos 12 meses anteriores à pesquisa, no Brasil, foi de 3,1%. 
Esse percentual foi maior entre os homens, entre os quais foram registrados 4,5%, 
enquanto o correspondente às mulheres foi de 1,8%. Os grupos de idade mais 
jovens apresentaram maiores percentuais, enquanto a proporção foi menor para 
os mais velhos. Das pessoas que se envolveram em acidente de trânsito, 47,2% 
deixaram de realizar atividades habituais e 15,2% tiveram sequelas ou incapaci-
dades (BRASIL, 2014).
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Os acidentes de trabalho ocorreram preponderantemente entre os homens, 
com proporção de 5,1%, enquanto essa proporção foi de 1,9% entre as mulheres. 
Esse percentual foi de 4,4% no grupo de idade de 18 a 39 anos (BRASIL, 2014).

A violência, em seus mais variados contornos, pode ser identificada tanto 
no espaço público quanto no privado. Uma das formas de prevenir e combater 
a violência é monitorar, dar visibilidade e disseminar informações sobre o pro-
blema, de modo a orientar os esforços das autoridades públicas e da sociedade 
civil (BRASIL, 2014). 

A proporção de pessoas com 18 anos de idade ou mais que sofreram algu-
ma violência ou agressão de pessoa conhecida nos últimos 12 meses anteriores 
à data da entrevista foi de 2,5% no Brasil. Regionalmente, foi possível observar 
variações de 2,0%, na Região Sudeste, a 3,2%, na Região Norte. Essa forma de 
violência ocorreu majoritariamente entre as mulheres (3,1%), enquanto, entre 
os homens, a proporção foi de 1,8% (BRASIL, 2014).

O estilo de vida nos grandes centros urbanos tem levado as pessoas à falta 
de tempo para praticar exercícios físicos, dormir tempo suficiente, alimentar-se 
com qualidade, sendo ainda agravado pela associação de hábitos inadequados 
como tabagismo, uso de álcool e consumo de alimentos industrializados e pro-
duzidos com altas dosagens de agrotóxicos. Esses são, portanto, os mais rele-
vantes determinantes e condicionantes dos atuais fatores de risco para as DCNT.

As desigualdades sociais, o aumento da pobreza e das condições de vulne-
rabilidade social estão, do mesmo modo, relacionados ao aumento das formas 
de violência e agravos na saúde.

Como terceira categoria estão as doenças emergentes e reemergentes, que 
requerem detecção precoce e prevenção. A resposta coordenada a esses eventos 
é fundamental para prevenir a propagação a fim de evitar, reduzir ou eliminar a 
disseminação na população (BRASIL, 2014). 

Em relação às doenças transmissíveis, o Brasil vem apresentando avanços 
importantes no seu controle e na capacidade de resposta, principalmente quanto 
àquelas relacionadas à transmissão hídrica e às imunizáveis. Contudo, quando 
consideradas as doenças relacionadas à pobreza, como esquistossomose, tracoma 
e outras cônicas, como tuberculose e hanseníase, apesar de já existir tratamento, 
o controle ainda é deficitário (BRASIL, 2016).

A Chikungunya, Zika e Dengue também são exemplos da emergência de 
novos agravos. Doenças causadas pelo vetor Aedis aegypti geraram importantes 
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protocolos de Vigilância em Saúde. No ano de 2015, a Zika foi relacionada aos 
casos de microcefalia, o que gerou novo agravo à saúde, uma vez que alguns casos 
de microcefalia passaram de uma doença genética ou de má formação congênita 
para um agravo relacionado à infecção em decorrência de Zika (BRASIL, 2014).

Muitos dos agravos transmissíveis estão condicionados às transformações 
ocorridas nos territórios e no modo de ocupação das grandes cidades. Em uma 
mesma medida, fatores ambientais e transformações climáticas agravam/in-
fluenciam a proliferação de alguns vetores de doenças. As condições nas quais 
os alimentos são produzidos e comercializados no Brasil também interferem no 
modo como as pessoas estabelecem hábitos saudáveis.

ESPAÇO, TRABALHO E SAÚDE

No Brasil, já existe um campo intelectual dedicado a temas que envolvem 
ambiente/espaço e saúde, tratando das epidemias, mudanças climáticas, dos 
impactos da degradação do trabalho ou do uso de agroquímicos na agropecuá-
ria e seus efeitos na saúde humana etc. Neste texto, três categorias de análise se 
fazem presentes: espaço, trabalho, saúde. Essas categorias e as leituras possíveis 
a partir de suas articulações custam muito caro à Geografia. Embora a questão 
ambiental esteja sempre presente, nos estudos geográficos faz-se relevante refletir 
a relação sociedade-natureza.

O que é espaço para a Geografia? Para pensadores como Milton Santos, ge-
ógrafo brasileiro, e Doreen Massey, geógrafa inglesa, espaço é entendido como 
o resultado de múltiplas relações –  interações – que os seres humanos estabe-
lecem uns com os outros e também com sua natureza externa. Dessa forma, há 
uma relação sociedade-natureza. Nós, seres humanos, por meio do trabalho, 
nos tornamos capazes de nos apropriarmos da primeira natureza – in natura – 
transformando-a em uma segunda natureza. Por isso a ideia de “socionatural” 
pode ser utilizada para expressar a permanente e necessária imbricação que as 
sociedades possuem com sua natureza externa, que é manifestação do processo 
de humanização. 

O trabalho entra nesse ponto como dimensão fundamental da nossa vida, 
porque, por meio dele, é possível que um determinado elemento da natureza se 
transforme numa segunda natureza e, consequentemente, se produza espaço. 
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Visto de forma geográfica, espaço pode ser considerado um sistema de objetos e 
ações pelo qual interagimos com essa natureza, bem como sofremos os desdo-
bramentos de tal interação. 

Os estudos urbanos atuais apontam para uma “fusão sociedade-natureza”, 
a partir da qual a cidade se torna possível. Assim, podemos compreender que o 
espaço só é possível porque ele é socionatural, uma produção humana que se dá 
na interação com a natureza. Nesse caso, qualquer possibilidade de hierarquização, 
de apropriação ou degradação de alguma das partes é um potencial gerador de 
desequilíbrios. E, nesse aspecto, podemos refletir sob o ponto de vista da saúde.

O espaço é múltiplo, constituído de diversas dimensões, como economia, 
cultura, política, ambiente, natureza. É constituído também pela multiplicidade 
dos sujeitos, de culturas, de identidades, de línguas. Em suma, o espaço é múlti-
plo. E é também multiescalar, visto que vivemos localmente. Mas há um desdo-
bramento global, assim como também há uma relação global-local, de estarmos 
aqui presentes cotidianamente e, por isso, como diz o Professor Milton Santos, 
vivermos glocalmente. 

Essa relação local-global existe nem sempre marcada por acomodações, 
podendo ser carregada de tensões entre as nossas identidades e entre a nossa 
produção socioespacial local com a resistência a uma imposição global que pode 
ser perversa. Assim, esse espaço também é multiescalar. Ele é material, pois esse 
sistema de objetos e ações se projeta espacialmente e, dessa forma, produzimo-

-nos material e espacialmente, como a mesa, as cadeiras, a universidade, a cidade, 
a nação, os ambientes naturais, culturais, as relações de poder etc.

Por outro lado, há uma imaterialidade. E é possível afirmarmos isso pau-
tando-nos em Milton Santos e Doreen Massey, visto que ainda não há hegemo-
nia na produção geográfica que parta de outras cosmovisões, uma cosmovisão 
indígena, por exemplo: Quéchua, Aimará ou Kaingang e Guarani. 

Se existisse, essa imaterialidade teria ainda a abordagem da espiritualidade, 
uma vez que são comuns em povos e comunidades tradicionais originárias de 
práticas espirituais como parte estruturante da saúde dos sujeitos, da sua liberdade 
e da sua expressão espiritual. Então, quando olhamos para outras cosmovisões, 
cuja ancestralidade é presente e fundamental – como nos povos orientais e indí-
genas de todas as partes do mundo – estão presentes princípios de “bem-viver”, 
buen vivir ou “viver bem”, em que a própria ideia de imaterialidade espiritual é 
parte essencial do ser humano e do cuidado à sua saúde – parte da lógica da vida.
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Em suma, na Geografia, o espaço é material e imaterial ao mesmo tempo, 
e é muldimensional e multiescalar, seja no cotidiano, no lugar, no país, na pai-
sagem, na região, no território, nas redes. 

Utilizando o conceito geográfico de território, devemos ter em mente que 
pelas relações de trabalho perpassam as relações de poder. Na atualidade, esse 
conceito permite aos pesquisadores fazer essa reflexão porque houve um avan-
ço epistemológico importante no campo da Geografia, que é muito diferente 
das tradições ligadas aos estudos da Geografia Política voltada ao Estado-nação, 
como o território do município, do estado, de um governo. 

Em um diálogo com pensadores como Pierre Bourdieu ou Michel Foucault, 
podemos pensar que o território está presente onde estamos, desde que as rela-
ções de poder se estabeleçam, sejam elas materiais ou simbólicas, sejam condi-
ções de classe entre pobres e ricos, por diversidades étnicas e culturais quando 
há divergências religiosas ou de identidade, relações essas que nos fazem “con-
flitar” cotidianamente.

A partir das contribuições de Michel Foucault sobre o nascimento da clínica 
ou sobre vigiar e punir, em “A microfísica do poder”, podemos pensar o terri-
tório a partir dessas perspectivas. O território do conhecimento dentro de uma 
sala, por exemplo, também pode ser uma disputa pelo poder quando focamos 
nos currículos dos que estão envolvidos. Desse ponto de vista, o território é o 
conceito mais adequado para essa reflexão.

O trabalho surge, portanto, em uma dupla forma. Primeiramente de forma 
ontológica, visto que vivemos e nos constituímos porque trabalhamos; o trabalho 
nos dá uma identidade porque há interferência direta. Ou seja, toda ação tem 
trabalho envolvido. Em segundo lugar, temos a perspectiva histórica, porque o 
trabalho na história da humanidade é apropriado pela lógica do capital, pelo ca-
pitalismo ou pelas práticas capitalistas. 

Essa perspectiva coloca-se como uma dimensão estruturante chamada, por 
Iztván Meszáros, de metabolismo social do capital. Se havia uma relação direta 
com a natureza, no capitalismo são criadas inúmeras mediações de segunda or-
dem. Essas mediações de segunda ordem acabam provocando, de forma muito 
perversa, a alienação da relação sociedade-natureza – quando a natureza é fun-
damental na essência humana. 

Em outras palavras, a alienação supramencionada materializa-se com estas 
questões: como está o ar que respiro? De onde vem o alimento da minha mesa? 
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E a água que bebo? Como se constitui esse ambiente em que estou inserido? Ora, 
esse ambiente é constituído porque existe natureza! 

Entretanto, quando estamos no envoltório da cidade, por exemplo, não nos 
preocupamos com tais questões, bem como não nos preocupamos com o fato da 
origem da chuva. Até se reclama muito delas. Mas só temos água para beber a 
partir do momento que temos a chuva que alimenta os rios e daí em diante. E são 
as mediações de segunda ordem que fazem a sociedade perder essas dimensões 
da natureza que são importantes para a vida humana, perdendo-se o raciocínio 
integral de quanto é importante a natureza para a vida. 

Dessa forma, o trabalho, submetido à lógica do capital vai se tornando na 
nossa história um sustentáculo do modo de produção capitalista. No campo bra-
sileiro, o latifúndio e as grandes propriedades não são novidades, pois se cons-
tituíram no processo de acomodação dos que aqui chegaram, ainda no período 
colonial, no sistema plantation no Brasil. Entretanto, o avanço das questões téc-
nicas e científicas no campo, sobretudo a partir da segunda metade do século XX 
com a produção de monoculturas de produtos tropicais voltados para exportação, 
em grandes propriedades (latifúndio), o avanço da mecanização e da agroquí-
mica, da transgenia, da exploração/expropriação de saberes tradicionais, cons-
titui o agronegócio que vem aprofundando as mediações da prática capitalista. 

Então existe uma aproximação do que já existia no período colonial, que é 
resultado de todo o processo de colonização do nosso país, com a forma como se 
constituiu a estrutura fundiária brasileira. Mas aqui, subordinado aos interesses 
do capital, além da tecnificação e da agroquímica, houve, e ainda há, a apropria-
ção/exploração do trabalho humano, muitas vezes em condições precarizadas, 
fator de impacto à Saúde do Trabalhador.

Essa subordinação vai sendo marcada historicamente pelo avanço técnico-
-científico, vai gerando mecanização, controle e aceleração tempo-espacial da 
produção. Muitas vezes tal controle é feito de forma cronometrada para promo-
ver a aceleração da produção, criando, consequentemente, uma disfunção entre 
as lógicas da vida e do capital e uma subordinação muitas vezes silenciada pelo 
próprio trabalhador. 

Os processos de integração com o agronegócio – a exemplo dos agriculto-
res de aves, suínos e leite, cujos trabalhadores se autodefinem como agricultores 
familiares – envolve toda a família e, muitas vezes, são contratadas outras pes-
soas para atuarem na propriedade. Muitos afirmam que conseguem melhorar a 
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vida, adquirem carro, conseguem construir uma casa de alvenaria, têm antena 
parabólica, sentem que estão tendo respostas objetivas, conseguem gerar renda. 
Entretanto, alguma coisa de outra ordem também mudou, pois não conseguem 
mais dormir bem, conviver harmonicamente com a família, ter uma participação 
mais ativa na comunidade, passando por processos de adoecimento, expressos 
tanto no corpo como no psicológico.

Existem hipóteses de que doenças podem estar emergindo devido ao afasta-
mento dos relacionamentos causado pelos sintomas depressivos e por essa nova 
ambientação. Esses agricultores familiares têm contratos com as empresas do 
agronegócio nem sempre muito favoráveis a si próprios, mas esse fato também 
passa a ser invisibilizado e silenciado pela lógica do capital. Assim sendo, não 
são consideradas a degradação do trabalho e de suas relações, porque se pau-
tam, na maioria das vezes, no que houve de melhoras objetivas e imediatas (no 
campo material).

Na região de Chapecó, existem estudos apontando na direção dessas hipóteses.
Isso acontece também com os trabalhadores do fumo. É o caso em uma 

comunidade tomada pelo fumo no município de Rio Azul, centro-sul do estado 
do Paraná, em que um agricultor, que se autodefinia agricultor familiar, tinha a 
família envolvida com a produção fumageira e sofreu a perda de dois filhos. A 
hipótese levantada pelos observadores é de que essas mortes possam estar vin-
culadas ao uso intensivo de venenos agrícolas. Entretanto, tal fato necessitaria 
ser investigado do ponto de vista médico sob rigor científico para se ter certeza 
de tal associação. 

Ou seja, essa subordinação nem sempre é perceptível pelo trabalhador, o 
qual vê a integração com o agronegócio como uma possibilidade de melhoria das 
condições de vida dele e de sua família, mas que, na verdade, tem por trás todo 
esse panorama que ele vive. E quando é questionado a respeito, ele percebe esse 
lado ruim, mas como suas condições melhoraram, essa realidade ruim se sobre-
põe às melhoras objetivas de vida. Ele se mantém nesse processo de integração 
e nesse modelo de desenvolvimento em vez de se dedicar a uma prática agroe-
cológica ou a uma agricultura orgânica, pois ele teria mais dificuldades por falta 
de incentivos financeiros, além do custeio, da formação e outros fatores. Não há 
incentivo suficiente para uma mudança de produção.

O trabalhador é aquele que vive do trabalho, ou uma classe que vive do 
trabalho, como diz o professor Ricardo Antunes, que pode ser compreendido 
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como sendo o trabalhador “produto-produtor de espaço”, por isso a relação ‘tra-
balho-trabalhador-espaço’. E a saúde pode ser vista, como define oficialmente a 
Organização Mundial da Saúde, como “um completo bem-estar físico, mental e 
social”. E, se agregarmos outras cosmovisões, entraria a dimensão espiritual como 
parte desse “completo bem-estar”, “completo viver bem” ou “completo bem viver”.

Existe um conceito que vem sendo trabalhado na Geografia pelo Centro de 
Estudos de Geografia do Trabalho (CEGET), o de “territórios da degradação do 
trabalho” (HECK; THOMAZ-JÚNIOR, 2012), que nos ajudará nessas reflexões. 
Esses territórios da degradação do trabalho acabam tensionando e criando uma 
disfunção entre a lógica da vida e a lógica do capital, que desemboca nos traba-
lhadores em consultórios médicos e nos prontos-socorros. 

Usamos o conceito de território não só para problematizar a relação de po-
der entre patrão e empregado, entre chefias e subordinados, mas também pelo 
fato de que o conjunto dessas degradações acabam constituindo e possibilitando, 
inclusive, mapear onde estariam esses territórios de degradação do trabalho ou 
onde estariam os territórios com práticas de degradação do trabalho, espacial-
mente falando. Trouxemos alguns elementos para se entender o que é esse terri-
tório de degradação do trabalho. 

Temos a resistência de uma racionalidade fordista ainda marcada pela produ-
ção em série, mesmo numa perspectiva de acumulação flexível, característica da 
contemporaneidade, que significa produzir, quando o mercado solicita, produção 
no tempo certo. Mas algumas práticas continuam lá no interior, nas entranhas 
da produção, ainda como modelo fordista, caso das indústrias automobilísticas, 
dos frigoríficos, mesmo quando parte da produção é mecanizada. 

Dessa forma, uma parte dessa produção ainda segue uma racionalidade 
de cronometrar o tempo de trabalho, de controlar, de estratificar, de fazer uma 
divisão ainda mais estratificada do trabalho – subordinada. Nesse sentido, as 
mulheres ocupam uma parte na esteira de produção e os homens outra; ou há 
estrangeirização do trabalhador, como os haitianos e os senegaleses que ocupam 
uma parte da produção dos frigoríficos em Chapecó e os brasileiros ocupam 
outra parte. Além disso, ocorre o achatamento salarial permanente dos traba-
lhadores desse ramo da produção econômica vis-à-vis a sua desqualificação do 
mesmo em termos salariais.

Existe o Relatório 2005-2011 sobre o perfil de agravos à saúde de trabalha-
dores de Santa Catarina, do qual partimos para atualizar os dados e para olhar 
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como possibilidades de pesquisa, visto que ele aborda muito a questão de afas-
tamentos do trabalho e uso de medicamentos para casos de depressão causados 
por tensão em ambiente de trabalho. 

O trabalho pode se degradar por vários motivos, como pelo uso de uma 
cadeira inapropriada, que pode gerar, ao longo do tempo, impactos na saúde 
do trabalhador. O ambiente degradante do trabalho passa por pequenas coisas 
que acabam sendo desconsideradas, mas que são parte fundamental da vida do 
trabalhador, bem como transcende a ideia de ambiente de trabalho atingindo a 
vida no território. Ou seja, essa degradação vai do ambiente de trabalho e chega 
à residência, atingindo a família e a vida pessoal. Podemos considerar ambien-
tes com maior potencial de degradação do trabalho na produção do fumo, no 
uso intensivo de agrotóxicos, no trabalho com a cana e na produção de carvão.

Não é difícil identificar a racionalidade cartesiana e fordista de controle de 
tempo e controle do trabalho em algumas empresas que, ao longo da vida de 
um trabalhador de 15-20 anos na mesma função, certamente impactará na sua 
saúde. Vejamos um exemplo a partir do relato de um trabalhador de frigorífico, 
discutidos por Heck (2013):

Lá no cone não muda muito né, cada um tem a sua tarefa pra fazer né, que 
nem a minha tarefa é meia hora eu penduro frango nos cones... 38 por minuto 
[...] que daí eu retiro asa e refilo peito e esses daí também é 38 por minuto, é 
a mesma meta. 

(Trabalhador, Frigorífico, Toledo-PR)

[...] tinha dia que eu chegava em casa quebrada não conseguia fazer nada, dormir 
mesmo eu tinha que dormir a base de remédio tanto que quando eu encostei 
no primeiro ano que eu fiquei afastada eu tomei remédio controlado durante 
um ano pra eu poder dormir eu não conseguia dormir por causa das dores. 

(Trabalhadora, Frigorífico, Toledo-PR)

Esses são trabalhadores de Toledo-PR, mas também há nos frigoríficos da 
região de Chapecó uma cadeia produtiva que depende dessa produção crono-
metrada, controlada, e que acaba sendo a fonte de muitos desequilíbrios para os 
trabalhadores. E, se fosse proposta uma pesquisa em tal sistema desde o início, 
do trabalhador que tem um aviário na propriedade até a etapa final de comer-
cialização, possivelmente teríamos outros desdobramentos. 
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Considerando os dados do relatório do Ministério da Previdência e da Saú-
de sobre benefícios e afastamentos entre 2005 e 2011, o número de auxílios por 
acidente de trabalho passou de 143.512 benefícios (2005) para 277.198 benefícios 
(2011) no Brasil. No caso do número de aposentadorias por invalidez por aciden-
te de trabalho, o crescimento foi exagerado, uma vez que os registros mostram 
um aumento que passou de 52 solicitações (2005) para 1.407 solicitações (2011). 
Esses dados são oficiais, então, esse número pode ser muito maior. Há que se 
questionar por que nem sempre o Estado mostra os dados com muita franqueza. 

Em Santa Catarina, considerando o mesmo relatório, o número de solici-
tações de auxílio-doença por acidente de trabalho passou de 10.430 (2005) para 
22.160 (2011). Segundo este relatório, esta modalidade de auxílio é demandada 
por trabalhadores que atuam nos seguintes ramos: 1º) abate de suínos e aves; 2º) 
confecção de peças de vestuário; 3º) transporte de carga rodoviária; 4º) fabrica-
ção de móveis; 5º) indústria da construção civil. Já quando observamos outra 
modalidade, como é o caso da aposentadoria por invalidez por acidente de tra-
balho, a ordem muda um pouco: 1º) indústria da construção civil; 2º) abate de 
suínos e aves; 3º) desdobramento de madeira; 4º) transporte de carga rodoviária; 
5º) confecção de peças de vestuário. 

No caso dos afastamentos relacionados de trabalhadores do abate de suínos 
e aves, ramo comum no Oeste de Santa Catarina, o número de afastamento de 
mulheres é maior que o de homens. O acumulado dos anos 2005-2011 de mu-
lheres resulta quase o dobro que o de homens. Em 2008 foi o auge.

Considerando que nos anos seguintes a 2008 houve uma redução de afas-
tamentos de homens e mulheres, podemos supor que alguma medida possa ter 
sido tomada ou esses trabalhadores não pediram os benefícios. A média de pe-
ríodo de afastamento dos trabalhadores é de 169 dias. A idade média dessas pes-
soas é de 37 anos, e as patologias que mais aparecem são episódios depressivos, 
dorsalgias e lesões no ombro.

No caso do uso dos agrotóxicos, segundo a ANVISA, por meio de relatório 
publicado em 2009, os dez alimentos que possuem níveis de agrotóxicos perigo-
sos acima das recomendações ou os proibidos para as culturas são: 1º) pimentão 
(80,0%); 2º) uva (56,4%); 3º) pepino (54,8%); 4º) morango (50,8%); 5º) couve 
(44,2%); 6º) abacaxi (44,1%); 7º) mamão (38,8%); 8º) alface (38,4%); 9º) tomate 
(32,6%); 10º) beterraba (32,0%). 
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Observando o atlas de uso de agrotóxicos no Brasil, elaborado pela Profª 
Larissa Mies Bombardi (2016), do Laboratório de Geografia Agrária da USP, po-
demos constatar que em Santa Catarina, entre 1999-2009, registrou-se mais de 
4.000 mil casos de intoxicação por agrotóxico devido ao uso agrícola. Os dados 
ainda apontam que neste período ocorreram cerca de 70 casos de morte. 

Finalizamos esta seção, corroborando a compreensão de que

a dinâmica da história não é resultado de uma força externa, misteriosa, qual-
quer e sim uma intervenção de uma enorme multiplicidade de seres humanos 
no processo histórico real na linha ou da manutenção ou da mudança de uma 
dada concepção de mundo (MESZÁROS, 2008).

Assim, cabe perguntarmos que tipo de médicos, engenheiros, professores, 
agrônomos, entre outros profissionais, queremos ser diante dessa realidade que 
está posta, que é complexa, contraditória e desafiadora. É preciso salientar que 
a dinâmica da história não está dada. É possível movimentar “essa roda”. E isso 
aumenta ainda mais a nossa responsabilidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No processo de formação acadêmica é, e sempre será, salutar instigar a re-
flexão acerca de questões que abarquem uma maior gama de abordagens episte-
mológicas, de forma a qualificar o profissional que daí emergir. Assim, tratar de 
questões que envolvam outros campos dos saberes, e também de suas práticas, 
foi o objetivo precípuo e central dos diálogos aqui apresentados.

Na contemporaneidade não cabe mais questionar-se sobre a influência das 
condições dos diferentes ambientes nos processos de saúde e adoecimento das 
populações, uma vez que as intervenções ambientais sabidamente participam na 
emergência e re-emergência de doenças. 

Esse quadro é agravado quando considerado o modelo de sociedade capi-
talista que, no ímpeto de aumentar o consumo, não se preocupa com os danos 
dele advindos, seja na degradação ambiental, seja nas relações de trabalho.
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Nesse sentido, Navarro et al. (2002, p. 42) afirmam: 

a produção e a organização do espaço pela sociedade moderna realizam-se 
através do processo de trabalho. Na análise da organização social do espaço, a 
relação sociedade/natureza se faz através do trabalho que, por ser um ato social, 
leva a transformações territoriais para a construção de espaços diferenciados, 
conforme os interesses da produção no momento.

Desse modo, em um sistema como o descrito pelos pesquisadores, caso 
não existam os devidos cuidados com a definição e adequação do espaço em 
modificação/transformação, inevitavelmente, estará comprometida a saúde dos 
trabalhadores e das populações envolvidos em tal sistema.

Agregadas a essas questões estão as modificações decorrentes dos processos 
de transição demográfica e epidemiológica, que repercutem sobre a conformação 
social e as formas como essa sociedade vive, adoece e morre. O resultado que se 
vislumbra, com essa transição, é de uma diversidade de formas de inserção social 
que vão refletir na distribuição desigual dos espaços e, consequentemente, dos 
diferentes perfis epidemiológicos (CZERESNIA; RIBEIRO, 2000).

Por fim, considerando que “toda sociedade, em determinadas condições 
históricas, gera sua geografia e modela sua ecologia, e as mudanças que ela pro-
voca contribuem, por sua vez, para sua própria transformação e a de seus modos 
de adoecer e morrer, bem como de se proteger e de promover a saúde”, como 
proposto por Breilh (2006, p. 227), propomos uma reflexão sobre o quanto é 
importante entender os processos da construção do espaço socionatural e das 
suas implicações nas condições de vida e saúde das populações. Afinal, o modo 
de pensar os processos de saúde e doença somente obtiveram avanços signifi-
cativos após o campo da saúde ter retirado o foco central da doença biológica 
e passado a adotar os conceitos de espaço e território, dando protagonismo aos 
determinantes sociais na prática cotidiana.
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