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Saúde

RESUMO

O estudo procura investigar fatores que atuam diretamente como condicionantes no processo saúde-doença durante a implantação da usina 

hidrelétrica Belo Monte. Esta pesquisa traz como objetivos identificar os casos de endemias relacionados a saúde coletiva do município de 

Altamira durante a implantação da Usina Hidrelétrica Belo Monte, quantificar números de notificações e prevalência pontual de malária, dengue 

e leishmaniose de 2010 a 2015, estimar números de habitantes de 2010 a 2015, observar urbanização e fatores de riscos  que impulsionam as 

endemias, definir qual está sendo o papel da enfermeiro  no controle dessas endemias na população de Altamira.  A pesquisa adotou um tipo de 

estudo observacional descritivo de abordagem quanti - qualitativa. No ano de 2010, foram notificados 1.849 casos de malária no município, já no 

ano de 2011 o maior número de notificações registrado pela vigilância epidemiológica foi a dengue com 2.124 casos, já a leishmaniose em 

comparação aos cinco anos de registro da pesquisa notificou apenas 104 casos.  Apesar de seu território geográfico ser o segundo maior do 

mundo ainda sofre com infra-estrutura inadequada, com a falta de saneamento básico, pavimentações de ruas, casas construídas de madeiras 

(denominadas casas de palafitas), que impulsionam assim diversos fatores negativos de saúde na população. Foca-se no setor de gestão em 

saúde, refere-se a um papel importante que regulamenta e registra com serenidade um plano formal, com autonomia dentre as suas limitações, 

orçamento e recursos próprios.  A construção de uma usina hidrelétrica no município de Altamira demanda uma organização da "gestão 

estratégica, eficiente e justa". No que tange identificar os casos de endemias e manter a saúde coletiva do município de Altamira mediante a 

implementação da UHE Belo Monte, percebe-se que são várias as situações que impulsionam para que os problemas de saúde que surgem, pois 

não se tem uma gestão preocupada com a prevenção da saúde, onde a população não  sofra com a diminuição ou restrição na promoção dos 

cuidados primários, focando assim os problemas mais prevalentes à saúde, como as endemias que surgiram com a implantação da hidrelétrica.
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