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Introdução: Os caboclos ribeirinhos da Amazônia são populações tradicionais, às vezes 

isoladas. Seu modo de agir, ser e viver é peculiar, o que os diferencia dos demais, mas são 

ainda discriminados e segregados pela “sociedade urbana”; fizeram suas histórias as margens 

dos rios e florestas, conhecem os rios como ninguém e deles sobrevivem; os rios fazem parte 

de sua vida e dificilmente deles se separam. Entre os caboclos ribeirinhos e a natureza se 

estabelece uma relação de vida, árdua, difícil, de domínio e adaptação [1] . A qualidade dos 

recursos hídricos tem um impacto direto sobre a saúde dos indivíduos. Esse impacto está 

associado ao padrão de uso das águas, apresentando efeitos deletérios sobre a saúde do 

usuário e de seus familiares, particularmente quando indicadores socioeconômicos não são 

favoráveis [2]. O que faz com que a comunidade se torne cada vez mais exposta ao 

acometimento de doenças relacionadas a variações na quantidade e na qualidade dos recursos 

naturais disponíveis. Nesse contexto, a contaminação hídrica é um dos principais problemas 

ambientais enfrentados pela população, estando diretamente ligada à perda das condições de 

saúde dos indivíduos, especialmente nos grupos mais vulneráveis e regiões mais pobres [3]. A 

falta de saneamento ambiental adequado é tida como uma das principais causas da poluição e 

da contaminação das águas para o abastecimento humano e está, portanto, contribuindo para 

os casos de doenças de veiculação hídrica no contexto ribeirinho amazônico [4]. Nesse 

contexto, as parasitoses intestinais continuam sendo reconhecidamente elevadas entre as 

populações de áreas desprovidas de saneamento básico ao longo do território liquido [5]. Na 

Região Amazônica, essa situação constitui um dos principais problemas de saúde pública, 

especialmente em comunidades ribeirinhas onde as condições de saneamento básico são 

precárias, inexistindo infraestrutura que viabilize o destino adequado dos dejetos, bem como o 

acesso à água potável. Desse modo, o uso da água do rio nas atividades domésticas e higiene 

pessoal representam um risco à saúde da população devido à presença de diferentes patógenos 

que são veiculados pela água contaminada. Esta situação torna-se mais agravante devido o 

lançamento de dejetos diretamente nos cursos d\'água, situação verificada em várias 

comunidades que habitam as áreas ribeirinhas, que desprovida de água do sistema público, 

utilizam a água do próprio rio para onde escoam os dejetos, favorecendo a manutenção e 

disseminação de enfermidades intestinais [5].Onde, as condições de moradia e saneamento 

desta população se embasam instalações sanitárias fora das moradias, domicílios que possuem 

fossas a céu aberto, seguido de fossa escavada, e de madeira [5]. Sendo assim, para haver 

desenvolvimento junto a possibilidade de sanear a área, é necessário realizar estudos para 

buscar conhecer em detalhes a realidade desse cordão de ilhas e as suas necessidades, visando 

propiciar sua sustentabilidade e uma vida saudável à comunidade. Vale ressaltar que, a 

Atenção Primária à Saúde (APS) ou Atenção Básica (AB) é o primeiro recurso dos usuários à 

assistência de saúde. Onde a enfermagem desempenha um papel fundamental nesse contexto, 

podendo realizar além de suas atividades costumeiras, ações referentes à prevenção de 

doenças e agravos, além de orientações à comunidade visando sua recuperação [3]. Com a 
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ajuda de políticas públicas que amparem as comunidades ribeirinhas no contexto de saúde a 

enfermagem teria suas competências desenvolvidas com êxito. Objetivos: Evidenciar o papel 

da enfermagem no que tange prevenção e promoção da saúde para além do contexto urbano, 

de modo a promover o fortalecimento dos debates sobre os direitos de acesso à saúde e 

saneamento das comunidades ribeirinhas, ressaltando a necessidade de se conhecer suas 

especificidades, possibilitando assim um atendimento holístico para com os sujeitos. 

Métodos: Baseou-se em uma pesquisa qualitativa, onde foram feitas buscas utilizando os 

descritores que mais se aproximavam da temática, sendo estes: Enfermagem em Saúde 

Comunitária, Populações Vulneráveis, Doenças Transmitidas pela Água, levando em 

consideração a carência de descritores que representem efetivamente o tema abordado, desta 

forma, obtendo-se ao final das pesquisas o total de 8 (oito) artigos publicados entre os anos 

2011 e 2018 nas seguintes bases de dado: Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), 

Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da 

Saúde (LILACS). Entretanto, foram utilizados apenas 5 artigos para a construção do 

referencial teórico do presente trabalho. Resultados e Discussão: Segundo [4] os elevados 

níveis de poluição ambiental observados atualmente vêm acarretando perdas econômicas e de 

bem-estar da população, que se torna cada vez mais exposta ao acometimento de doenças 

relacionadas à variações na quantidade e na qualidade dos recursos naturais disponíveis. 

Nesse contexto, a contaminação hídrica é um dos principais problemas ambientais 

enfrentados pela população, estando diretamente ligada à perda das condições de saúde dos 

indivíduos, especialmente nos grupos mais vulneráveis e regiões mais pobres. O que revela 

um déficit considerável nas políticas fornecidas à tal comunidade repercutindo de forma 

negativa nas ações de saúde a serem efetivadas, e assim leva a um processo de negligencia de 

uma comunidade que carece por diversos fatores socioeconômicos. Logo, além das questões 

políticas, vem a enfermagem com um papel ímpar nesse processo cuidativo, onde necessita 

romper com o modelo hospitalocêntrico, saindo de sua área de conforto afim de efetivar o que 

é defendido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), no que tange a universalidade e 

integralidade do sistema. Conclusão/Considerações Finais: diante disso faz-se necessário 

fortalecer as lutas em busca da efetividade das políticas já existentes, assim como evidenciar a 

falta de uma política especifica à comunidade ribeirinha, afim de preencher as lacunas que 

existem no atual cenário. Além de fomentar, dentro da academia e nos serviços de saúde a 

singularidade do papel da enfermagem no processo de educação e atenção à saúde, com a 

finalidade de promover o bem-estar e prevenir os agravos, com um olhar transcultural e 

cuidativo. 

 

Descritores: Enfermagem em saúde comunitária, Populações vulneráveis, Doenças 

transmitidas pela água. 
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