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Há algumas décadas pesquisadores de todo o mundo

investigam a relação entre o desmatamento e a disseminação de

doenças epidêmicas, que atingem sobretudo os habitantes mais

próximos de áreas de florestas, regiões recém desmatadas, além

das populações mais pobres. Recentemente, uma grande pesquisa

conduzida no Brasil pelo Ipea – Instituto de Pesquisa Econômica

Aplicada, comprovou este grave efeito colateral provocado pelo

desmatamento: a proliferação de doenças.

DESMATAMENTO E SAÚDE PÚBLICA – QUAL É A RELAÇÃO?

Equipe  

Editorial

A pesquisa do Ipea cruzou uma série de dados sobre os índices de desmatamento na região

Amazônica com os números de agravos de notificações de doenças do Ministério da Saúde, de

2002 a 2012. Os resultados apontam, por exemplo, que a cada 1% de desmatamento que ocorre na

Amazônia, há um aumento de 23% na incidência de casos de malária. A malária é mais uma doença

transmitida por inseto, um mosquito que não é o Aedes aegypti, mas a epidemia desta doença é um

demonstrativo do que ocorre em áreas degradadas. A redução sistemática da cobertura vegetal,

obviamente, provoca a destruição do habitat natural dos animais, além do desaparecimento dos

predadores naturais dos mosquitos. Estes acabam se disseminando pelas periferias das áreas

degradadas, ganham resistência para sobreviver em novos habitats, o que tornou o mosquito A.

aegypti, com o passar do tempo, um mosquito urbano.

Duas outras importantes mudanças ambientais do mundo moderno têm contribuído para a

infestação de insetos e nos tornado ainda mais vulneráveis a estes vetores de doenças: o

aquecimento global e as mudanças climáticas, provocadas, também pelo desmatamento e pelas

queimadas florestais. Porém, diversos outros fatores, como a intensa urbanização, negligência

com saneamento básico e o aumento das zonas de periferias pobres, favorecem a multiplicação e

reprodução do mosquito e sua invasão das áreas urbanas. Dessa forma, a Organização Mundial de

Saúde considera que mais da metade da população mundial está sob o risco de ser atingida pelas

doenças transmitidas por mosquitos. Ou seja, cerca de 3,5 bilhões de pessoas sofrem o risco de

se contagiar pelas diversas enfermidades transmitidas por um dos insetos mais difícil de se

combater.

No Brasil, recentemente tivemos um surto da febre amarela, atingindo, principalmente, o

Estado de Minas Gerais, onde foram confirmadas 38 mortes, neste ano, provocadas pela doença.

Pesquisadores estão estudando a relação desse surto com a degradação ambiental ocorrida na

região do vale do rio Doce, após o rompimento da barragem de rejeitos da mineradora Samarco,

no município de Mariana-MG. A febre amarela é uma doença silvestre que atinge macacos e pode

ser transmitida nas zonas urbanas pelo mosquito A. aegypti.
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Seus surtos são muito comuns em ambientes pouco preservados, onde comunidades como as

de macacos não possuem uma grande diversidade de alimentos e qualidade de vida adequada e,

consequentemente, são mais propensos a obter o vírus. Isso pode servir de alerta, pois,

geralmente, após o surto, os vírus que atingiram os macacos logo chegarão aos humanos, que

poderiam se prevenir com vacinas.

Essas ocorrências de doenças e evidências da relação entre degradação ambiental e a

proliferação do A. aegypti devem servir de sobreaviso para as autoridades e a população do nosso

Estado e de toda a região de Sinop. Isso porque, nos últimos dados divulgados pelo Inpe – Instituto

Nacional de Pesquisas Espaciais sobre o desmatamento no Brasil, Mato Grosso está em segundo

lugar no ranking brasileiro relacionado ao desmatamento, perdendo apenas para o Estado do Pará.

Entre 2015 e 2016 (veja a figura 1), Mato Grosso devastou mais de 1.500 km² da Floresta

Amazônica. Um fator muito preocupante, é que 95% dos últimos desmatamentos em Mato Grosso

foram ilegais, ou seja, sem a autorização, caracterizado como crime ambiental, segundo

informações divulgadas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema-MT).
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Figura 1. Índice de desmatamento em Mato Grosso entre os anos de 2005 e 2016.

Fonte: <http://www.icv.org.br/2016/11/29/mato-grosso-desmatou-150-mil-hectares-de-floresta-amazonica-
em-2016/>. Acesso em 24/07/17.
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Como vimos, a perda

acelerada da cobertura

florestal aliada a uma expansão

populacional sem o

planejamento urbano e as

políticas de saneamento

adequadas podem contribuir,

significativamente, para a

proliferação dos vetores de

doenças tropicais, como aquelas

disseminadas pelo mosquito A.

aegypti. Até outubro de 2015

foram registrados 23,1 mil

casos de dengue no Mato

Grosso, enquanto no mesmo

período do ano de 2014 foram

registrados 10.312 casos. Ou

seja, tivemos um aumento de

124,6% dos casos de dengue em

2015. Nesse período, Sinop foi

uma das cidades que mais se

destacou, negativamente, com

3.242 casos registrados da

doença. Porém, no mês de julho

de 2017, tivemos a divulgação

pela secretaria municipal de

saúde que o índice de casos de
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doenças provocadas pelo mosquito A. aegypti caiu de 2,6% em janeiro para 0% na cidade de Sinop.

Uma ótima notícia! Mas, as razões para isso e os dados completos sobre essas doenças, no nosso

município, iremos apresentar numa próxima edição. Até lá!

SAIBA MAIS: No site do IFMT – Campus Avançado Sinop estão as edições anteriores deste jornal. Acesse: 

http://snp.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/jornal-aedes-aegypti-news-julho-2017/

http://snp.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/jornal-aedes-aegypti-news-junho-2017/

http://snp.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/jornal-aedes-aegypti-news-maio-2017/

http://snp.ifmt.edu.br/conteudo/noticia/jornal-aedes-aegypti-news-abril-2017-1/


