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RESUMO 
 

Este trabalho trata-se de um estudo epidemiológico com o objetivo de aprofundar a 
pesquisa sobre a influência da cobertura e investimentos em saneamento básico, que 
impactam na qualidade das águas superficiais e atuam na prevalência de internamentos 
por Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado – DRSAI, no 
município de Araucária – Paraná / Brasil, entre os anos de 2008 e 2018. A pesquisa foi 
aprovada por Comitê de Ética via Plataforma Brasil sob registro CAAE - 
14141819.7.0000.5529. As informações em saúde trataram-se de dados coletados via 
Sistema de Informação do Ministério da Saúde – DATASUS/SIH em conjunto com 
informações dos setores de auditoria em saúde e epidemiologia do município; os dados 
de cobertura de saneamento foram obtidos do Sistema Nacional de Informação em 
Saneamento (SNIS). Enquanto que a qualidade da água das sub bacias hidrográficas do 
município foi analisada pela ferramenta IQA – Índice de Qualidade da Água e a 
ocorrências de alagamentos urbanos foi pesquisada por meio do Sistema Informatizado 
de Defesa Civil (SISDC). O Índice de Atendimento por Rede Coletora de Esgoto (IARCE) 
foi utilizado como instrumento financeiro para avaliar o nível e tipo de investimentos no 
setor de saneamento na tentativa de correlacionar a relação destes com as taxas de 
internamento da população pelas DRSAI. Ainda, uma pesquisa para o entendimento de 
estratégias exitosas de políticas públicas praticadas em saúde e saneamento no Reino 
Unido e Comunidade Europeia em parceria com a University College London – UCL foi 
realizada durante o período sandwich do mestrado. Os resultados obtidos demonstraram 
uma significante prevalência na redução das taxas de internamentos quando a cobertura 
do saneamento básico se ampliou no município, assim como quando os valores do 
IARCE aumentaram suas porcentagens em dez dos quatorze bairros e no resultado geral 
do município. A qualidade da água encontrada associada a ocorrência de alagamentos 
foi apontada como determinante socioambiental para a prevalência de internamentos em 
comunidades identificadas como de risco. Finalmente, insights sobre políticas inter 
setoriais foram propostos como a educação ambiental conjunta entre os setores; e mapas 
setorizados que demonstram a evolução dos investimentos e recomendações para os 
tomadores de decisão foram apresentados como produto final desta pesquisa. 
 
Palavras-chave: saúde pública, saneamento, qualidade da água, epidemiologia, 

políticas públicas. 
  



ABSTRACT 
 

This research is an epidemiological study with aimed to deepen the research on 
the influence of coverage and investments in basic sanitation, which impact on the quality 
of surface water and act on the prevalence of hospitalizations for Diseases Related to 
Inadequate Environmental Sanitation - DRIES,  in the municipality of Araucária - Paraná 
/ Brazil, between 2008 and 2018. The research was approved by the Ethics Committee 
by Platform Brazil under registration CAAE - 14141819.7.0000.5529. Health information 
was data collected via the Ministry of Health's Information System - DATASUS / SIH in 
conjunction with information from the health and epidemiology audit sectors in the 
municipality; sanitation coverage data were obtained from the National Sanitation 
Information System (SNIS). While the water quality of the municipality's hydrographic sub-
basins was analyzed by the IQA - Water Quality Index tool and the occurrence of urban 
flooding was investigated through the Civil Defense Computerized System (SISDC). The 
Service Index for Sewer Collector Network (IARCE) was used as a financial instrument to 
assess the level and type of investments in the sanitation sector in an attempt to correlate 
the relationship with the population's hospitalization rates by DRSAI. Still, a research to 
understand successful public policy strategies practiced in health and sanitation in the 
United Kingdom and the European Community in partnership with University College 
London - UCL was carried out during the sandwich period of the master. The results 
obtained showed a significant prevalence in the reduction of hospitalization rates when 
the coverage of basic sanitation expanded in the municipality, as well as when the IARCE 
values increased their percentages in ten of the fourteen neighborhoods and in the 
general result of the municipality. The quality of the water found associated with the 
occurrence of flooding was identified as a socio-environmental determinant for the 
prevalence of hospitalizations in communities identified as at risk. Finally, insights into 
intersectoral policies have been proposed as joint environmental education across 
sectors; and maps that demonstrate the evolution of investments and recommendations 
to be faced by decision makers were presented as the final product of this research. 
 
Keyword: public health, sanitation, water quality, epidemiology, public policies. 
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1 INTRODUÇÃO 

  
A problemática da saúde relacionada ao saneamento encontra-se fortemente 

associada ao modelo socioeconômico praticado, e a população mais vulnerável ao 

adoecimento corresponde àquela excluída dos benefícios do desenvolvimento proposto 

pelo mesmo. Sendo assim, é legítima a manutenção das preocupações com os inter-

relacionamentos desses setores (HELLER et al., 1997), principalmente nos países em 

desenvolvimento como o Brasil. 

As atividades de desenvolvimento econômico, principalmente a industrialização, 

produziram mudanças nas condições ambientais e na qualidade da água, terra, ar e 

alimentos, com efeitos nocivos para a saúde. Essas consequências são do tipo: a) 

diretas, como as ocasionadas pela exposição ambiental e ocupacional; b) indiretas, tais 

como as induzidas por mudanças climáticas e falta de alimentos.  

Quanto à caracterização desses riscos à saúde da população, os mesmos podem 

ser resumidos na insalubridade do meio que impacta com maior intensidade as 

populações de menor status socioeconômico, nomeadamente doenças 

infecciosas/parasitárias enquanto que outros estratos sociais são afetados por doenças 

crônico-degenerativas em sua maioria. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

No Brasil, as políticas públicas dos setores de saúde e de saneamento 

possivelmente acentuam a relação da tríade epidemiológica entre hospedeiro, ambiente 

e agente de doenças infecciosas, principalmente das populações que vivem em 

condições de vulnerabilidade socioeconômico ambientais. Ou seja, são determinantes de 

causalidade para a qualidade de vida e bem-estar social neste extrato da população.  

Somado a este fato estão as alterações ambientais que preocupam a comunidade 

científica, como alertam Campos e Darch (2015). Conforme os autores, embora o 

suprimento de água esteja assegurado em eventos de alagamentos urbanos no Reino 

Unido – fato também destacado no sitio eletrônico da Environment Agency of England 

and Wales – o aumento da temperatura ambiente, devido às mudanças climáticas em 
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combinação com fortes chuvas, pode resultar no reaparecimento de doenças infeciosas 

transmitidas pela água, comumente associadas a países em desenvolvimento como o 

Brasil. 

Atualmente os sistemas nacionais de saúde e saneamento enfrentam, por sua vez, 

os problemas tradicionais de insuficiente cobertura, concentração urbana de recursos, 

atraso tecnológico, além da inadequada produtividade, baixa qualidade da atenção e 

ineficiência, aliadas a custos crescentes e carência de incentivo científico. A isso se 

agregam os desafios das iniciativas de reforma dos atuais governos liberais, não só no 

Brasil, mas no mundo, que buscam a desestatização e a ampliação da participação do 

setor privado (WOLF; OLIVEIRA, 2017). 

Um exemplo desta constatação encontra-se em regiões do semiárido nordestino 

e nas periferias das grandes metrópoles no Brasil, locais onde pode-se observar a maior 

incidência e prevalência de Doenças Diarreicas Agudas (DDA) associadas às condições 

inadequadas de saneamento e a desnutrição (BRASIL, 2014). Esses dois últimos motivos 

são as principais causas de morbimortalidade infantil no mundo, constituindo um dos mais 

graves problemas de saúde pública global com 1,7 bilhão de casos na infância e 525 mil 

óbitos na infância, em crianças menores de 5 anos (WHO, 2018). No Brasil, anualmente 

há mais de 4 mil óbitos por diarreia notificados no Sistema Nacional sobre Mortalidade 

ao ano (BRASIL, 2020). 

Uma proporção significativa dessas mortes poderia ser evitada se ações em 

relação a políticas educacionais conjuntas dos setores fossem instituídas de forma 

apropriada, como a lavagem adequada das mãos (BRASIL, 2010b). Tal situação 

possivelmente é causada pela iniquidade das políticas públicas praticadas ancoradas em 

investimentos não suficientes e equânimes dos setores, ou seja, não alcançam os grupos 

populacionais que realmente necessitam da cobertura assistencial.  

A identificação de tais circunstâncias pode ser vista pelo subfinanciamento do 

setor de água e esgoto. Segundo dados de 2013 do Plano Nacional de Saneamento Básico 

(PLANSAB), um investimento de R$ 304 bilhões em um período de 20 anos, cerca de R$ 15 

bilhões por ano seria suficiente para trazer a universalização dos serviços de água e esgoto, 

como prevê a lei nº 11.445/07. 
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Contudo, dados do PLANSAB relativos a 2016 indicam que o montante investido pelo 

governo federal em saneamento básico naquele ano foi de R$ 9,6 bilhões, um déficit de R$ 

5,4 milhões. Esse fator inviabilizou os compromissos assumidos pelo país com a 

Organização das Nações Unidas (ONU) em universalizar o acesso à água potável, ao 

saneamento e a higiene adequada e equitativa para todos até 2030. Segundo SNIS 

(2018), 46,84% da população brasileira não possui esgotamento sanitário, essa 

porcentagem corresponde a cerca de 95 milhões de pessoas. 

No mundo, seis em cada dez pessoas – ou 4,5 bilhões – carecem de saneamento 

seguro (OMS; UNICEF, 2017). O Brasil é citado pela OMS como um dos países que têm 

o desafio de superar a desigualdade na oferta desses serviços, assim como a Índia e a 

China que compõem o principal bloco de países em desenvolvimento. Ou seja, o desafio 

é enorme. 

O Plano Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), segundo o Ministério das 

Cidades, foi publicado no dia 6 de dezembro, por meio da Portaria Interministerial no 

571/13 que busca consolidar “[...] um amplo processo de pactuação para a melhoria do 

saneamento básico no Brasil”. (BRASIL, 2013). O mesmo estabelece diretrizes, metas e 

ações de saneamento básico para o país nos próximos 20 anos (2014-2033). Sua 

abordagem é integrada e inclui os serviços de saneamento básico em quatro 

componentes: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e 

manejo de resíduos sólidos (ABCON, 2019). 

Para que a universalização se torne realidade em 20 anos, o Brasil precisa investir 

ao menos R$ 15 bilhões por ano no saneamento, mais do que o dobro do que a média 

investida nos últimos dez anos SNIS, 2018) 

Quanto ao município foco de nosso estudo, Araucária atualmente apresenta uma 

população estimada de 143.843 habitantes (IBGE, 2019), com uma rede de serviços de 

assistência à saúde acima da média se comparados aos demais municípios brasileiros, 

contando com um Hospital Municipal de média complexidade e o maior Centro de 

Especialidades Médicas do país mantidos com recurso financeiro municipal (CNES, 

2019).  
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Assim como, uma cobertura de coleta de esgoto de 73,30%; 64,03% de tratamento 

do esgoto coletado e abastecimento de água para 99,99 da população (ABES, 2019); e 

100% de coleta e destinação correta de resíduos sólidos (SMMA, 2019).  

Contudo, com base no Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), é possível afirmar 

que, em geral, a Gestão Fiscal do município de Araucária se caracteriza por associar uma 

baixa capacidade de geração de receitas próprias, elevada relação gastos com 

pessoal/receita corrente líquida e baixa capacidade de investimentos, o que tende a 

implicar na dependência de operações de crédito e de transferências negociadas ou 

voluntárias de recursos da União ou do Governo Estadual.  

Tal dependência por esta categoria de recurso vem se agravando desde 2008, em 

virtude da pressão exercida pelo crescimento demográfico; um dos maiores da região 

metropolitana de Curitiba (IBGE; COMEC, 2019).  Constatação que necessita vistas a 

projetos de investimentos para suprir as demandas de serviços públicos e inovação em 

políticas públicas intersetoriais. 

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Este estudo trata-se de uma investigação acerca das possíveis relações existentes 

entre a prevalência de internamentos por Doenças Relacionadas ao Saneamento 

Ambiental Inadequado (DRSAI) e as condições de saneamento, alagamentos urbanos e 

a qualidade das águas das sub bacias urbanas no município de Araucária em um recorte 

transversal (2008-2018). 

Diante disso, esta pesquisa apresenta um estudo epidemiológico, com o enfoque 

em aprofundar conhecimentos na temática pública de políticas de saúde versus 

saneamento. 

Para isso, propõe-se a seguinte pergunta de pesquisa: Quais são as relações 

existentes entre internamentos por DRSAI, saneamento básico e a qualidade das águas 

superficiais no município de Araucária/PR – Brasil?  
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1.3 OBJETIVOS 

 

 Para dar conta desta pesquisa, foram escolhidos os seguintes objetivos. 

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

Avaliar as relações existentes entre internamentos por DRSAI, saneamento básico 

e a qualidade das águas superficiais no município de Araucária/PR – Brasil. 

 

1.3.2 Objetivos específicos  

 

• Analisar a prevalência de internamentos correspondentes às DRSAI 

(estudo transversal 2008 - 2018);  

• Investigar a evolução do esgotamento sanitário e respectivos investimentos 

no município de Araucária; 

• Avaliar a influência da rede coletora de esgoto em Araucária sobre a taxa 

de internamentos.  

• Avaliar a influência da qualidade das aguas superficiais das sub bacias do 

município como fator de veiculação de doenças hídricas;  

• Avaliar a influência de alagamentos urbanos em Araucária sobre a taxa de 

internamentos por DRSAI; 

 

1.4 JUSTIFICATIVA  

 
 A importância da relação entre saneamento, incidência e prevalência de doenças 

vem sendo foco de estudos principalmente após o marco da epidemiologia moderna; cujo 

início ocorreu pelo episódio do surto de cólera em Londres em 1849, descoberto pelo 

médico inglês John Snow que comprovou a origem da fonte de transmissão da doença 

em uma bomba de água que abastecia a população, fato que levou a morte de mais 
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10.000 pessoas.  Contudo são ainda poucos os trabalhos que avaliam de forma mais 

aprofundada o grau destas relações no que tange a efetividade dos investimentos 

realizados pelo setor de saneamento e o reflexo deste na saúde da população; 

especialmente em função da amplitude e variabilidade inerentes, e especificidade de 

cada região no Brasil e das alterações ambientes causados pelo homem neste último 

século. O município de Araucária, desde 2008 tenta gerir o impacto de uma pressão 

demográfica de incremento de quase 20% em sua população em dez anos, fato que 

suscetibiliza as coberturas de saúde e saneamento do município.  

Outrossim, nota-se o grande número de áreas irregulares de moradias sem 

esgotamento sanitário adequado localizadas nas Áreas de Proteção Ambiental (APA) das 

sub bacias urbanas do município, fato que pode estar influenciando a qualidade das 

águas destas regiões e a saúde da população residente nestes locais.  

Sendo assim, este trabalho buscará, por meio de um estudo em um município 

paranaense, avaliar a influência das coberturas e investimentos em saneamento, sobre 

a prevalência de internamentos atribuídos a DRSAI. Concomitantemente, buscar-se-á 

analisar informações de dados do Reino Unido e Comunidade Europeia de políticas 

públicas dos setores, na tentativa de ampliar informações técnicas para as tomadas de 

decisão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Foram elencados pontos primordiais que respaldam o presente estudo como a 

característica epidemiológica dos internamentos por DRSAI, e as políticas públicas 

praticadas nos setores para que fosse possível o entendimento do contexto onde as 

diferentes coberturas de saneamento podem impactar na qualidade da saúde de uma 

população. Com esse fim, a seguir são apresentados os principais aspectos teóricos da 

pesquisa. 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA DAS DRSAI 

 

A epidemiologia estuda a frequência, a distribuição e os determinantes dos 

eventos de saúde nas populações humanas. Os princípios para o estudo da distribuição 
dos eventos de saúde se referem ao uso das três variáveis clássicas da epidemiologia: 

tempo, lugar e pessoa. Quando? Onde? Quem? São três perguntas básicas que o 

epidemiologista tem que fazer sistematicamente para poder organizar as características 

e comportamentos das doenças e outros eventos de saúde em função das dimensões 

temporal, espacial e populacional que orientam o enfoque epidemiológico (MOPECE, 

2010). 

De acordo como o Relatório de Princípios Epidemiológicos da OPAS (2010), 

existem dois modelos de análise em epidemiologia amplamente aceitos: Tríade 
Epidemiológica (Figura 1) e o modelo de Causas Componentes (Figura 2). 
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Figura 1 - Modelo da Tríade Epidemiológica 

 
Fonte: OPAS (2010) 

  

 

 

Nota: Os agentes podem ser infecciosos ou não infecciosos e são necessários, mas nem sempre 
suficientes, para causar a doença. Os agentes não infecciosos podem ser químicos ou físicos. Os fatores 
do hospedeiro são os que determinam a exposição de um indivíduo, sua suscetibilidade e capacidade de 
resposta e suas características de idade, grupo étnico, constituição genética, gênero, situação 
socioeconômica e estilo de vida. Por último, os fatores ambientais englobam o ambiente social, físico e 
biológico.  

 

O modelo da Tríade Epidemiológica, está baseado no princípio que a doença é 

o resultado da interação entre o agente, o hospedeiro suscetível e o ambiente. O Modelo 
de Componentes Causais é um modelo de multicausalidade que se aplica a todo tipo 

de doenças (ROTHMAN, 1981). Conforme esse modelo, a doença se produz por um 

conjunto mínimo de condições que agem em sintonia. Todas as possíveis condições ou 

eventos são denominados causas componentes (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J na Figura 

2). O conjunto mínimo de condições que age em sintonia e causa a doença é denominado 

causa suficiente. Desse modo, uma causa suficiente é um conjunto de causas 

componentes, nenhuma das quais é supérflua. Uma causa suficiente representa um 

mecanismo causal de doença: a doença inicia-se quando se completa uma causa 

suficiente. Uma doença pode ter várias causas suficientes, cada uma “suficiente” para 

produzi-la. 
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Figura 2 - Modelo de Componentes Causais 

 
Fonte: ROTHMAN (1986) 

Nota: Estão esquematizadas três causas suficientes. As causas componentes podem atuar em um, dois 
ou três mecanismos causais. A causa componente cuja presença é imprescindível em todos os 
mecanismos causais da doença é chamada causa necessária (componente A).1 
 

Os modelos de causalidade têm importantes implicações para a prevenção de 

doenças. Em termos gerais, não é necessário identificar todos os componentes de uma 

causa suficiente para efetuar uma prevenção eficaz, já que a remoção de um só dos seus 

componentes bloqueia a interação com os outros e previne a ocorrência do efeito, isto é, 

da doença. Não obstante, a doença na população pode continuar produzindo-se pela 

ação de outras causas suficientes. Entende-se por isto que a única opção para erradicar 

uma doença é a remoção de sua causa necessária. 

Assim, a identificação da causa necessária poderá passar pela abordagem de dois 

tipos de estudo epidemiológico: experimental que não é o foco desta pesquisa, e não 

serão descritos; observacional que se divide em descritivo e analíticos. Os quais de um 

                                                      
1  Os fatores que representam causas componentes de doença incluem os fatores do agente, 
hospedeiro e ambiente da tríade epidemiológica, assim como também do modelo de determinantes da 
saúde. Suponhamos que a Figura 3 esquematiza as causas da diarreia. Assim, a diarreia teria três causas 
suficientes, cada uma delas suficiente para produzi-la, representadas por três “pizzas”. Cada causa 
suficiente, por sua vez, tem um conjunto mínimo de 5 fatores que a compõem, isto é, suas causas 
componentes. Nesta analogia, o componente A está presente em cada uma das três causas suficientes, 
portanto, é uma causa necessária para produzir a diarreia: corresponde ao Criptosporidium spp., já que 
precisa estar presente para que ocorra a doença (mas, como se ilustra na figura, não basta para produzir 
a diarreia). O componente B poderia ser, por exemplo, o saneamento ambiental inadequado, ou a 
desnutrição que não é causa necessária para que ocorra a diarreia, e não está incluída na terceira “pizza”, 
já que pode existir a diarreia na ausência de saneamento ambiental inadequado e desnutrição. 
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modo geral tem o objetivo de identificar o curso natural da doença (LIMA-COSTA; 

BARRETO, 2003).  

Neste âmbito o reflexo da história da saúde das populações, de acordo com a 

epidemiologia descritiva (Quando?; Onde?; Porque?) tem demonstrado a variação do 

declínio de certas doenças infecciosas, a exemplo de tuberculose, difteria, tifo, sífilis, 

varíola, hanseníase, cólera e diarreia; atribuído ao progresso realizado pela bacteriologia, 

imunologia, e medidas terapêuticas como o controle do saneamento ambiental (Ramos 

et al., 2016) e da educação em saúde provendo o hábito de higiene da lavagem das 

mãos, principalmente na manipulação de alimentos (BJERKE, 2004; ANVISA, 2007; 

ANVISA, 2009; LIBERTO, LINS; CABRAL, 2010). 

Contudo, de acordo com a epidemiologia analítica (examina a existência de 

associação entre uma exposição e uma doença, ou condição relacionada à saúde), as 

características da saúde das populações ao longo dos anos estão intimamente 

relacionadas as mudanças socioeconômicas, culturais, ambientais, os quais atualmente 

por sua vez têm contribuído para a transformação rápida dos perfis epidemiológicos em 

cada país (OPAS, 2010), ou seja, estuda os condicionantes da saúde. Ainda, Lima-

Costa e Barreto (2003) citam que a epidemiologia analítica possui delineamentos de 

estudos analíticos chamados: a) ecológico; b) seccional (transversal); c) caso-controle 

(caso-referência); e d) coorte (prospectivo). 

Todavia, independente da abordagem de estudo epidemiológico, seja ele analítica 

ou descritiva o caráter global do adoecimento das sociedades ao longo do curso das 

doenças também pode estar expresso através do viés de duas dimensões políticas 
fundamentais; as respostas sociais no enfrentamento das doenças; e as condições de 

saúde das populações baseada no suporte dos sistemas de saúde de cada país, destaca 

a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS, 2010). 

Deve-se levar em consideração nas respostas sociais, as mudanças na 

composição das sociedades, que atualmente apresentam o surgimento de novas 

populações em risco, como os refugiados, além da desnutrição que se exacerba com a 

expansão da pobreza, e por consequência das doenças infecciosas que estão fortemente 

relacionadas com o conjunto destas mudanças sociais e ambientais contemporâneas 

(AUGUSTO, et al., 2003).  
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Assim, na América Latina, as doenças infecciosas transmissíveis como a diarreia 

ainda mantêm sua importância em virtude de particularidades politicas complexas nestes 

países, nos quais o modelo de desenvolvimento econômico produziu uma profunda 

desigualdade social. Esses novos perfis epidemiológicos evidenciam a vulnerabilidade 

ante as mudanças sociais, biológicas e ambientais e demanda o fortalecimento das 

políticas de redes nacionais e internacionais de vigilância em saúde pública (BRASIL, 

2017).  

Heller (1997), cita que um dos mais importantes problemas de saúde do mundo, 

encontrados principalmente em países em desenvolvimento, são as doenças infecto 

parasitárias. Na sua grande maioria relacionada à água, estas doenças são típicas de 

ambientes precários onde não há saneamento básico ou, quando existe, é inadequado. 

Dentro do aspecto do curso das doenças infecciosas, Fonseca e Vasconcelos 

(2011) citam que existe intrínseca relação entre saneamento e saúde e esta fonte de 

pesquisa tem sido discutida e reiterada por diversos autores, e é evidente o benefício que 

as políticas de saneamento exercem sobre as condições de saúde da população, 

principalmente as que se encontram em situação economicamente desfavorável. 

Neste contexto, Cairncross e Feachem (1993) classificaram as doenças infecto 

parasitarias relacionadas ao saneamento ambiental inadequado - DRSAI, e dentro desta 

metodologia propuseram a seguinte divisão por vias de transmissão: (i) doenças de 

transmissão feco-oral; (ii) doenças transmitidas por inseto vetor; (iii) doenças transmitidas 

pelo contato com a água; (iv) doenças relacionadas com a higiene; e (v) geo-helmintos e 

teníases. 

De acordo com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA, 2010), a classificação 

proposta por Cairncross e Feachem, para patologias relacionadas à água, excreta e lixo, 

pode ser considerada a mais importante classificação ambiental para doenças 

infecciosas. Ademais, o Ministério da Saúde adota a mesma assim como o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que a considera como um indicador de 

sustentabilidade dentro do seu sitio eletrônico. 

Diferente da classificação biológica clássica, por agentes etiológicos, a delimitação 

proposta por estes autores toma por base as vias de transmissão, ciclo biológico e 

principais estratégias de controle ambiental destas doenças (HELLER, 1995). Esse 
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indicador resulta de um conceito mais abrangente de saneamento, não restrito ao 

saneamento básico, mas englobando, entre outros aspectos, o abastecimento de água 

potável, a coleta e a disposição de resíduos sólidos, líquidos e gasosos, a drenagem 

urbana, o controle de doenças transmissíveis, a promoção da disciplina no uso do solo e 

obras especializadas na proteção e na melhora das condições de vida (IBGE, 2008).  

As categorias das Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado 

estão selecionadas em função da forma de transmissão das doenças, bem como 

considerando as principais estratégias para seu controle epidemiológico. Estes agravos 

podem estar relacionados ao saneamento ambiental inadequado por abastecimento de 

água deficiente, esgotamento sanitário inadequado, contaminação pela presença de 

resíduos sólidos ou condições de habitação precárias, de modo a possibilitar também a 

visualização de medidas de controle comuns a determinado grupo (BENENSON, 1997; 

CAIRNCROSS; FEACHEM, 1993; HELLER, 1997; BRASIL, 1998; BRASIL, 1999; 

BRASIL, 2000) 

O conceito de saneamento ambiental é definido como “o conjunto de ações 

socioeconômicas que têm por objetivo alcançar níveis de salubridade ambiental, por meio 

do abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária de resíduos sólidos, 

líquidos e gasosos, promoção da disciplina sanitária do uso do solo, drenagem urbana, 

controle de doenças transmissíveis e demais serviços e obras especializadas, com a 

finalidade de proteger e melhorar as condições de vida urbana e rural” (BRASIL, 1999).  

Segundo Heller (1997), a definição clássica de saneamento baseia-se na 

formulação da Organização Mundial de Saúde (OMS), onde saneamento “constitui o 

controle de todos os fatores do meio físico do homem, que exercem ou podem exercer 

efeitos deletérios sobre seu estado de bem-estar físico, mental ou social” (HELLER, 

1997). De acordo com esse conceito, é evidente a importância do saneamento enquanto 

abordagem preventiva e de promoção da saúde, a partir do enfoque ambiental. 

Dentro deste aspecto, visando a organização de todas as abordagens 

epidemiológicas de intervenção em saúde de acordo com a realidade encontrada no 

Brasil, o Ministério da Saúde adaptou esta classificação ao quadro de patologias 

endêmicas do país. (Quadro 1) (FUNASA, 2010; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 
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Quadro 1 - Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado 

 
Fonte: FUNASA (2010); MINISTÉRIO DA SAÚDE (2011). 

 

2.1.1 Vias de Transmissão Epidemiológica das DRSAI 

 
 As vias de transmissão epidemiológica das DRSAI são subdivididas em: 

Feco-orais, Contato com a água, Higiene e Geo-Helmintoses, conforme segue. 
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2.1.1.1 Feco-Oral 

As doenças de transmissão feco-oral são ligadas as condições sanitárias 

inadequadas e envolvem a contaminação por contato direto durante a ingestão de água 

ou alimentos contaminados com vírus, protozoários, bactérias, presentes na urina e trato 

digestivo humano ou de animais homotérmicos. Entre estas encontram-se as diarreias, 

febres entéricas e hepatite A (Ministério da Saúde, 2019). 

Dentre as DRSAI, a diarreia é mais comum e constitui sintoma de diversas 

etiologias relacionadas ao saneamento, cada qual com seus respectivos fatores de risco 

(HELLER, 1997). Segundo Correia e Mcauliffe (1999) e Teixeira (2003) a desnutrição 

associada as síndromes diarreicas é um fator de risco para o crescimento físico e 

formação intelectual da criança, está presente principalmente em menores de cinco anos 

de idade e é um dos principais problemas de saúde pública nas comunidades expostas 

a condições inadequadas de saneamento. 

A manifestação mais grave desta doença é uma síndrome chamada Doença 

Diarreica Aguda (DDA), causada por diferentes agentes etiológicos: bactérias, vírus e 

parasitos (Quadros 2, 3, 4) (BRASIL, 2017). 

 
Quadro 2 - Principais Bactérias envolvidos nas doenças diarreicas e sua evolução clínica 

 
Fonte: Guia de Vigilância em Saúde. BRASIL (2017). 
 

  

Agente etiológico Período de incubação Duração da doença

Diarreia Febre Vômito

Bacillus cereus Geralmente pouco importante Rara Comum 1 a 6 horas 24 horas

Staphylococcus aureus Geralmente pouco importante Rara Comum 1 a 6 horas 24 horas

Campylobacter spp. Pode ser disentérica Variável Variável 1 a 7 dias 1 a 4 dias

Escherichia coli Inicia aquosa, com sangue a seguir Rara Comum 3 a 5 dias 1 a 12 dias

Salmonella  spp (não tifoide) Pastosa, aquosa, às vezes, com sangue Comum Eventual 8 horas a 2 dias 5 a 7 dias

Shigella spp. Pode ser disentérica Comum Eventual 1 a 7 dias 4 a 7 dias

Yersinia enterocolitica Mucosa, às vezes, com presença de sangue Comum Eventual 2 a 7 dias 1 dia a 3 semanas

Vibrio cholerae Pode ser profusa e aquosa Geralmente afebril Comum 5 a 7 dias 3 a 5 dias

Manifestações clínicas
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Quadro 3 - Principais Vírus envolvidos nas doenças diarreicas e sua evolução clínica 

 
Fonte: Guia de Vigilância em Saúde. BRASIL (2017). 
 

 
Quadro 4 - Principais protozoários envolvidos nas doenças diarreicas e sua evolução clínica 

 
Fonte: Guia de Vigilância em Saúde. BRASIL (2017). 
 

Diante da magnitude das DDA no Brasil, em 1992 foi implantada uma vigilância 

sentinela, denominada Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA), 

atualmente designada vigilância epidemiológica das DDA e regulamentada pela Portaria 

de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017. Desde 2006, os casos 

atendidos nas unidades de saúde sentinelas são registradas no Sistema de Informação 

de Vigilância Epidemiológica das Doenças Diarreicas (BRASIL, 2017). 

 

2.1.1.2 Contato com a água 

 

As doenças transmitidas por meio do contato direto com a água que fazem parte 

do estudo são a Leptospirose e a Esquistossomose Mansoni, esta é causada por um 

endoparasita platelminto da classe trematoda, denominado Schistosoma mansoni; e 

aquela trata-se de uma infecção aguda, potencialmente grave, causada por uma bactéria 

do gênero Leptospira presente na urina de ratos e outros animais (bois, porcos, cavalos, 

cabras, ovelhas e cães também podem adoecer e, eventualmente, transmitir a 

Agente etiológico Período de incubação Duração da doença

Diarreia Febre Vômito

Astrovírus Aquosa Eventual Eventual 1 a 14 dias 1 a 14 dias

Calicivírus Aquosa Eventual Comum em crianças 1 a 3 dias 1 a 3 dias

Adenovírus entérico Aquosa Comum Comum 7 a 8 dias 8 a 12 dias

Norovírus Aquosa Rara Comum 18 horas a 2 dias 12 horas a 2 dias

Rotavírus grupo A Aquosa Comum Comum 1 a 3 dias 5 a 7 dias

Rotavírus grupo B Aquosa Rara Variável 2 a 3 dias 3 a 7 dias

Rotavírus grupo C Aquosa Ignorado Ignorado 1 a 2 dias 3 a 7 dias

Manifestações clínicas

Agente etiológico Período de incubação Duração da doença

Diarreia Febre Abdômen

Balantidium coli Eventual com muco ou sangue Rara Dor Ignorado Ignorado

Cryptosporidium spp. Abundante e aquosa Eventual Cãibra eventual 1 a 2 semanas 4 dias a 3 semanas

Entamoeba histolytica Eventual com muco ou sangue Variável Cólica 2 a 4 semanas Semanas a meses

Giardia lamblia Incoercíveis fezes claras e gordurosas Rara Cãibra/ Distensão 5 a 25 dias Semanas a anos

Cystoisospora belli Incoercível Ignorado Ignorado 2 a 15 dias 2 a 3 semanas

Manifestações clínicas
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leptospirose ao homem).(Guia de Bolso de Doenças Infecciosas e Parasitárias – 

Ministério da Saúde, BRASIL, 2010). 

A leptospirose é uma zoonose de grande importância social e econômica por 

apresentar elevada incidência em determinadas áreas, alto custo hospitalar e perdas 

de dias de trabalho, como também por sua letalidade, que pode chegar a 40%, nos 

casos mais graves (BRASIL, 2019). 

No Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em 

períodos chuvosos, principalmente nas capitais e áreas metropolitanas, devido às 

enchentes associadas à aglomeração populacional de baixa renda, às condições 

inadequadas de saneamento e à alta infestação de roedores infectados. Algumas 

profissões facilitam o contato com as leptospiras, como trabalhadores em limpeza e 

desentupimento de esgotos, garis, catadores de lixo, agricultores, veterinários, 

tratadores de animais, pescadores, militares e bombeiros, dentre outros (Guia de Bolso 

de Doenças Infecciosas e Parasitárias – Ministério da Saúde, BRASIL, 2010). 

Em relação a esquistossomose mansoni, as informações contidas no site do 

Ministério da Saúde, 2019 cita que é uma doença de ocorrência tropical, registrada em 

54 países, principalmente na África e Leste do Mediterrâneo, atinge as regiões do Delta 

do Nilo e países como Egito e Sudão. Nas Américas atinge a América do Sul, 

destacando-se a região do Caribe, Venezuela e Brasil. No Brasil estima-se que cerca 

de 1,5 milhões de pessoas vivem em áreas sob o risco de contrair a doença. Os estados 

das regiões Nordeste e Sudeste são os mais afetados sendo que a ocorrência está 

diretamente ligada à presença dos moluscos transmissores (BRASIL, 2019). 

 

2.1.1.3 Relacionada com a higiene  

 

As doenças infecciosas oculares constituem um potencial indicador do efeito da 

ausência de hábitos higiênicos e condições sanitárias, dentre elas destacam-se; o 

Tracoma que pode ocasionar a cegueira, e a Conjuntivite que possui um caráter 

contagioso significativo e pode causar surtos endêmicos em todos os grupos 

populacionais (PINTO et al., 2015). 
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Dados registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), 

no período de 2008 a 2017 revelam que 4.475.122 pessoas foram examinadas e 

identificados 166.785 casos de tracoma, em 1.030 municípios notificantes, distribuídos 

em 25 Unidades Federadas (UF). O percentual médio de positividade nacional neste 

período foi de 3,7%, com variações médias estaduais entre 0,3% a 20,8 %. 

No tocante as doenças dermatológicas abordadas neste estudo, as micoses 

superficiais fazem parte juntamente com as conjuntivites dos dois coeficientes de maior 

importância para a saúde pública (HELLER, 1997), em virtude da incapacidade 

temporária ou permanente causada por estas patologias.  

No que diz respeito às micoses superficiais, Costa et al. (2010), relata que o 

abastecimento regular de água potável é condição fundamental para o controle destas 

doenças de pele ou dermatofitoses causadas por fungos dos gêneros Microsporum e 

Trichophyton que se disseminam em cabelo, pele e unhas. O modo de transmissão é por 

contato da pele ou indireto, por objetos contaminados. As medidas de controle referem-

se a medidas de higiene pessoal estrita, assim como limpeza geral de ambientes, pisos 

e banheiros.   

Todavia, Carneiro (2006) afirma que as doenças dermatológicas têm sido pouco 

utilizadas em levantamentos epidemiológicos, o que dificulta seu emprego nos estudos, 

necessitando ainda de critérios, diagnósticos precisos e experiência dos profissionais 

com estes problemas e recomenda em especial o uso de doenças infecciosas 

parasitárias de pele devido à sua provável relação com a higiene e o saneamento. 

 

2.1.1.4 Geo-helmintose e Teníase 

  

De acordo com guia prático para controle das geo-helmintiases do Ministério da 

Saúde, 2018, A infecção por geo-helmintos é causada por meio do contato com o solo 

contaminado com ovos embrionados ou larvas dos parasitas e é mais comum nos países 

em desenvolvimento, onde as precárias condições socioeconômicas estão vinculadas à 

falta de acesso à água potável e ao saneamento adequado. A associação desses fatores 

com a falta de informação específica sobre os parasitas, se configura como grave 

problema de saúde pública, afetando mais as populações desfavorecidas. 
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 No Brasil, estas infecções estão presentes em todas as regiões, ocorrendo 

principalmente nas zonas rurais e periferias de centros urbanos que se destacam pela 

ausência de saneamento básico e pouco conhecimento sobre transmissão e prevenção. 

Os dados encontrados no sitio eletrônico do Ministério da Saúde foram levantados 

durante os inquéritos de Esquistossomose e Geo-helmintoses, realizados entre os anos 

2005 e 2016 e indicam que a ocorrência da infecção com estes helmintos tem diminuído 

nas regiões Sul e Sudeste, mas continuam elevadas nas regiões Norte e Nordeste (Brasil, 

2018). 

A respeito da Teníase, segundo informações do site do Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC, 2019) os parasitas que causam esta doença (Taenia 

saginata, T. solium e T. asiatica) são encontradas em todo o mundo. Contudo, a 

cisticercose; fase de vida intermediária do parasita Taenia solium cisticercose 

(Cístícercus cellulosae) é a forma mais grave da doença e pode ocorrer quando os ovos 

de T. solium são ingeridos.  

Assim como as geo-hemiltoses a cadeia de transmissão da cisticercose está ligada 

ao saneamento inadequado e ao comportamento humano, de acordo com o site da 

Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, a América Latina tem sido apontada por vários 

autores como área de prevalência elevada, 18 entre 20 países desta área, com uma 

estimativa de 350.000 pacientes diagnosticados.  

 

2.1.2 Internamentos por DRSAI 

 

Para que se possa discutir posteriormente as internações hospitalares por DRSAI, 

faz-se necessário, um inicial esclarecimento das políticas de saúde primárias no Brasil, 

com o objetivo de ampliar o entendimento de todo o processo saúde-doença que levarão 

a ocorrência do internamento. 

Os internamentos por DRSAI fazem parte do conjunto de internamentos 

hospitalares classificados como Internamentos por Condições Sensíveis à Atenção 

Primária (ICSAP). De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, 2017, 

estas ocorrências demonstram uma possível falha da rede de atenção à saúde, 
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principalmente ao nível da Atenção Primária, tendo como causa a ausência de 

adequadas políticas de promoção a saúde (BRASIL; NHS, 2019).  

 Promoção a saúde supõe uma concepção que não restrinja somente à ausência 

de doença, mas uma condição que seja capaz de atuar sobre seus determinantes. Ela 

incide sobre as condições de vida da população, extrapola a prestação de serviços 

clínico-assistenciais e propõe políticas intersetoriais, como as de saúde e saneamento 

(CONASS, 2011). 

A atenção primária, deve ser um elemento-chave na constituição dos sistemas 

nacionais de saúde em todo o mundo, ordenadora das ações, e reguladora de utilização 

dos recursos de alta densidade tecnológica, tratamento em internamento hospitalar; 

garantindo o acesso universal aos serviços que tragam reais benefícios à saúde integral 

da população (BRASIL; NHS, 2019). 

Desta forma, sabe-se que um aumento na prevalência do internamento por 

enfermidades como as DRSAI constitui indicador de falhas de políticas públicas 

integradas de promoção a saúde (CAMINAL-HOMAR; CASANOVA-MATUTANO, 2003). 

A Figura 3 demonstra a composições dos internamentos hospitalares de interesse do 

estudo. 
 

Figura 3 - Composição de possíveis causas de internamento 

 
Fonte: Ministério da Saúde; adaptado pelo autor (2019). 
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Neste contexto, a Secretaria da Saúde de Estado de Alagoas (ALAGOAS, 2012) 

vinculou a falta de saneamento à ocorrência de doenças constituintes do indicador 

Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental (DRSAI) em um documento de análise 

da situação de saúde do estado em 2012 e ainda complementa que o conceito ampliado 

de saneamento da DRSAI permite controlar doenças deste tipo, reduzindo a possibilidade 

de sub registros, bem como a ocorrência dessas morbidades sem demanda por 

hospitalizações, ou seja, devem ser tratadas clinicamente na Atenção Primária a Saúde. 

O Gráfico 1 demonstra o número de internamentos por DRSAI a cada 100 mil 

habitantes no Brasil, no Sul e no Estado do Paraná. 

 
Gráfico 1 - Internamentos por DRSAI (unidades por 100 mil habitantes) 

 

Fonte: IBGE, SIH/DATASUS (2019). 
 

Pode-se observar o declínio dos internamentos por DRSAI em todas as esferas 

governamentais, contudo (Teixeira et al., 2014) avaliaram o impacto das deficiências de 

saneamento sobre a população brasileira e o Sistema Único de Saúde (SUS); verificando 

que, em média, as doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (DRSAI) 

foram responsáveis por 13.449 óbitos ao longo do período de 2001 a 2009. Quanto à 

assistência médica para as DRSAI, foram relatadas mais de 758 mil internações, com 

uma despesa total de R$ 2.111.567,61 neste período. 

Siqueira et al. (2017) complementam que as DRSAI foram causa de óbito e 

implicaram gastos consideráveis para o SUS, conforme conclusão de seu estudo que 
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analisou internamentos pelas patologias na região metropolitana de Porto Alegre, entre 

os anos de 2010 a 2014. Neste contexto os autores citam:  

 
Esse tipo de doença é evitável e não deveria gerar internação, o valor encontrado 
é sobretudo expressivo. Ademais, os resultados apresentados levam a concordar 
que, entre as principais causas de internações pelo SUS relacionadas às DRSAI, 
as doenças de transmissão feco-oral (gastroenterites) foram responsáveis pelas 
maiores taxas de mortalidade hospitalar. (SIQUEIRA et al., 2017, p. 800). 

 

2.2 SANEAMENTO BÁSICO 

 

 Nesta seção, o Saneamento Básico é descrito como uma série de medidas que 

tem por objetivo conservar ou transformar as condições do meio ambiente de modo a 

prevenir doenças garantindo o bem-estar e a saúde da população (MARQUES et al., 

2019). 

 

2.2.1 Conceito e regulamentação 

 

O saneamento de uma cidade ou região possui intima relação com a comunidade, 

sendo de fundamental importância para o equilíbrio econômico, social e ambiental da 

localidade. Deste modo, o planejamento e a gestão adequada desses serviços 

convergem para a valorização, proteção e uso adequado dos recursos naturais 

(VALENTIM, 2010), fato que reflete diretamente nos índices de desenvolvimento humano 

do país. 

A promoção do serviço de saneamento básico é de competência dos três entes 

federativos, de acordo com o inc. IX do art. 23 da Constituição Federal, e está sob as 

diretrizes da Lei nº 11.445, a qual estabeleceu a Política Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB), em 5 de janeiro de 2007, portanto o saneamento básico é um direito assegurado 

a população. Pode-se observar no artigo 3º da citada lei os seus conceitos técnicos 

fundamentais baseados em serviços de engenharia e instalações operacionais. Essas 

operações são formadas pelo conjunto de abastecimento de água para consumo, gestão 

de resíduos e limpeza pública, esgotamento sanitário e drenagem de água pluvial.  
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2.2.2 Políticas de investimento e cobertura 

 

De acordo com o Instituto Trata Brasil (2019), a característica do saneamento 

básico no país é marcada pela grande disparidade nas coberturas, seja no aspecto macro 

entre as cinco regiões do país, entre os estados da mesma região e municípios do mesmo 

estado. Assim como no aspecto micro, é possível observar áreas geográficas dentro da 

mesma municipalidade com focos de cobertura extremamente baixos e outras em nível 

de excelência na cobertura e tratamento da água e esgoto.  

O Gráfico 2 demonstra a porcentagem da cobertura de coleta, tratamento e 

coleta/tratamento de esgoto da população urbana, por macrorregião do país, de acordo 

com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (2018). 
Gráfico 2 - Cobertura da Coleta e Tratamento de esgoto por região 

 

Fonte: SNIS (2018). 

 

De acordo com o Gráfico 2, o Brasil ainda apresenta um desenvolvimento mediano 

na universalização do saneamento proposto pela PNSB (SAIANI; JÚNIOR, 2016), onde 

as diferenças regionais de oferta dos serviços são evidentes. Quanto ao abastecimento 

de água, são 35 milhões de brasileiros sem o fornecimento deste serviço, 16,96% da 

população (SNIS, 2018) e uma população estimada de 4,4 milhões de pessoas em estado 

de defecação aberta, 2,1% da população brasileira. Esse índice é considerado bastante 

negativo diante da Organização das Nações Unidas, visto que o país se encontra na 
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posição 118º dos 198 países que apresentaram índice de defecação aberta (Trata Brasil, 

2019). 

Sendo assim, com o objetivo de alcançar a universalização dos serviços de 

saneamento básico em 20 anos, em 2013 foi aprovado pelo governo federal o Plano 

Nacional de Saneamento Básico (Plansab), o qual possui como principal meta ampliar a 

cobertura de água potável para 100 %, e garantir o acesso ao serviço de esgotamento 

sanitário e tratamento de seus efluentes a 92% da população urbana até 2030. 

Neste cenário, o aporte de recursos financeiros federais para investimento em 

saneamento pelos municípios ficou vinculado à aprovação de Planos Municipais de 

Saneamento Básico (PMSB) até 2018, ou seja, cada município deveria formular seu 

PMSB para garantir a contrapartida federal de recursos. Contudo, por meio do Decreto 

Federal nº 9254/2017 o prazo para regulamentação dos planos foi estendido até 

31/12/2019 (ABES, 2019). No município de Araucária, o PMSB foi aprovado por meio do 

Decreto nº 30064/2016.  

Contudo, segundo dados da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental (ABES, 2019), 34% dos municípios de pequeno e médio porte (≤ 100.000 

habitantes) ainda não elaboraram seus planos. A proporção deste tamanho de 

municipalidade é de 94,2% dos municípios brasileiros, pouco menos da metade da 

população brasileira (42,6% ou 89,5 milhões de habitantes) que ainda estão sem plano 

municipal de saneamento básico (IBGE, 2019). 

A despeito do Plansab, a gestão e a prestação do serviço de saneamento básico 

ficou a cargo dos titulares dos serviços públicos, os quais possuem a autonomia para 

autorizar a delegação da regulação, bem como da fiscalização e da prestação das ações. 

Desta forma, fica sob a responsabilidade do município executar essas funções ou definir 

a uma entidade reguladora os limites da sua atuação. 

Ainda, os serviços podem ser  prestados pela Administração Pública, por meio 

de autarquias, sociedades de economia mista ou empresas públicas, assim como 

delegar as atividades a empresas privadas, por meio de contratos de concessão, cuja 

assinatura deve ser precedida de licitação (FGV/CERI, 2016).  

Os municípios também podem firmar um consócio público com o propósito de 

fornecer diretamente os serviços de saneamento básico, ou o consórcio público pode 
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se eximir de operar o serviço de saneamento, preferindo transferir a função para as 

Companhias Estaduais de Saneamento Básico, ou ainda mediante licitação para um 

operador privado (Figura 4). 

 
             

Figura 4 - Prestação dos Serviços Públicos de Saneamento 

Fonte: FGV/CERI (2016). 
 

Quanto as políticas financeiras do setor, conforme disposto no art. 29 da Lei 

n°11.445/2007, a receita tarifária é a principal fonte de recursos dos operadores do 

setor de saneamento, considerando que a remuneração pela prestação do serviço 

deveria garantir o equilíbrio econômico e financeiro das operações (FGV/CERI, 2016): 

 
Art.  29. os serviços públicos de saneamento básico terão a sustentabilidade 
econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração 
pela cobrança dos serviços: 
I - De abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente 
na forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para 
cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente; 
II - De limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos: taxas ou 
tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação 
do serviço ou de suas atividades; 
III - De manejo de águas pluviais urbanas: na forma de tributos, inclusive 
taxas, em conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas 
atividades. 

 

A receita obtida pela prestação dos serviços de saneamento não é suficiente para 

garantir os investimentos planejados pelos prestadores (Figura 5), principalmente em 
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extratos populacionais de densidade socioeconômica baixa. As operações nestas áreas, 

geram ônus financeiro e na maioria das empresas de saneamento do Brasil existe 

prejuízo financeiro (SOUSA; COSTA, 2016). 
 
Figura 5 - Principais Fontes de Recursos / Investimento Realizado pelos Prestadores por Fonte de 

Recursos (%) 

 
Fonte: SNIS, elaboração: FGV / CERI (2016). 

 

A adoção de políticas de governança e sustentabilidade regidas pelo Código das 

Melhores Práticas de Governança Corporativa do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa (IBGC, 2009) pelas empresas prestadoras destes serviços pode ser uma 

abordagem estratégica válida na busca de equilíbrio financeiro. Cita-se como exemplo a 

possível abertura do capital da empresa para atrair investidores, ação realizada pela 

Empresa de Saneamento do Paraná (SANEPAR), a qual garante a manutenção de sua 

capacidade de investimento e melhoria da cobertura de saneamento nos municípios 

atendidos (SANEPAR, 2019). 

No estado do Paraná, de acordo com dados do Relatório de Sustentabilidade da 

SANEPAR, nos últimos sete anos foram aportados R$ 5 bilhões para a prestação de 

serviços de saneamento básico à 345 cidades paranaenses e fornecimento de água 

tratada a 100% da população urbana dos municípios atendidos. Igualmente, coletar mais 

de 70% e tratar 100% do esgoto. A média nacional de coleta é de 58% e de tratamento 
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é de 74%, conforme o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 

2018).  

Segundo o SNIS (2018) quando se totaliza os investimentos em 2018 segundo o 

destino da aplicação o valor é de R$ 13,2 bilhões; de acordo com a origem dos recursos 

o valor é de R$ 13,0 bilhões; e de acordo com o contratante das obras o valor é R$ 13,1 

bilhões. O maior valor deve ser considerado como aquele efetivamente aplicado em 

2018, caso igual a R$ 13,2 bilhões, observando-se um acréscimo de 20,1% em relação 

a 2017, quando o total investido foi de R$ 11,0 bilhões. Verifica-se que o total referente à 

origem dos recursos é menor do que o total por destino da aplicação, ou seja, há um 

montante de recursos aplicados (R$ 208,1 milhões) para os quais os prestadores de 

serviços não têm informações sobre a fonte. 

Contudo, para que se possa comparar a efetividade das políticas de 

investimento, o SNIS possui um critério que, em princípio, assegura uma distribuição 

mais justa dos recursos. O mesmo leva em conta a participação relativa dos 

municípios, estados ou macrorregiões nos déficits de acesso aos serviços de água e 

esgotos, de forma que, quanto maior for esta participação maior também deve ser a 

respectiva participação relativa nos investimentos feitos por estes entes federativos 

(SNIS, 2017).  

As informações a respeito deste critério e da devida proporção de investimentos 

é demonstrada na Tabela 1, pode-se observar o investimento e o déficit de acesso 

segundo macrorregião geográfica (2014 a 2018). 

 
Tabela 1 - Investimento X Déficit em saneamento por região 2014 a 2018 

 
Fonte: SNIS (2018) 

MACROREGIÃO ÁGUA ESGOTO ÁGUA ESGOTO
Norte 30,6 13,4 3,9 3,5

Nordeste 36,7 35,2 20 13,9
Sudeste 25,6 25,8 55,1 54,7

Sul 3,8 16,4 12,8 18,4
Centro-Oeste 3,2 9,1 8,2 9,6

Participação no déficit de 
acesso %

Participação em 
investimento%
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Nota-se, pela análise da Tabela 1, que a aplicação dos recursos nem sempre 

corresponde às reais necessidades apontadas pelos déficits, o relatório do SNIS (2018) 

destaca que muitos prestadores de serviços, por possuírem boa capacidade técnica e 

financeira, executam uma maior quantidade de investimentos, sobretudo com recursos 

próprios, o que pode explicar a melhor relação entre a proporção dos déficits de 

atendimento e a proporção dos investimentos realizados nas Macrorregiões Sudeste, Sul 

e Centro-oeste.  

Por outro muitas vezes os investimentos são executados com menor agilidade do 

que a necessária; e que é de amplo conhecimento no setor saneamento brasileiro os 

problemas com a falta de qualidade de projetos, dificuldade para obter licenciamento 

ambiental e para conseguir a regularização dos terrenos onde serão construídas as 

unidades operacionais dos sistemas projetados (SNIS, 2017). Além disso, há exemplos 

de processos muito lentos para licitações das obras e, muitas vezes, depois de 

contratadas as obras, há dificuldades de diversas naturezas para a sua execução nos 

prazos programados.  

 

2.3 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS  

 

Conquanto a água potável por si só não seja comumente veiculadora de 

enfermidades, uma única fonte, ou mesmo as águas superficiais ou brutas de rios e lagos 

utilizados para fins recreacionais, ou em eventos de alagamentos podem ser veiculadoras 

de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado (ABOYTES et al., 2004; 

HRUDEY; HRUDEY, 2004). 

 

2.3.1 Água como veiculadora de doenças 

 

Como demonstrado em um estudo realizado por Guimarães et al. (2014), onde o 

mesmo relata que a transmissão da leptospirose é multivariável, incluindo o impacto do 

clima, cujo papel ainda não é totalmente compreendido, contudo, ao analisar o efeito da 

média mensal de precipitação no período 2007 a 2012 em São Paulo relacionado ao risco 
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de contaminação por leptospirose, o mesmo concluiu que a variável média mensal de 

precipitação pode ser um fator explicativo forte para o risco de contaminação por esta 

DRSAI.  

Von Sperling (2005) demonstra que a água contida em um córrego ou um rio pode 

ser veiculadora de doenças ao homem de longo, médio e curto prazo, tudo dependerá 

da presença ou da ausência de poluentes e micro poluentes, dos microrganismos 

existentes na biota e do que um contribuinte de um curso d’água traz para esse manancial 

e para os situados a jusante.  

Da mesma forma que relatado por Von Sperling (2005), Madigan et al. (2016) 

corroboram com a descrição destes bioindicadores laboratoriais utilizados na análise da 

qualificação da água e citam:  

 
As análises microbiológicas da água utilizam rotineiramente a bactéria 
Escherichia coli (E. coli) como indicador de contaminação fecal. Esta bactéria, é 
um coliforme, um bacilo gram negativo, aeróbio facultativo, que apresenta como 
habitat natural no corpo humano o intestino grosso, podendo ter o ciclo de vida 
reduzido fora de seu hospedeiro. A presença de E. coli na amostra indica que há 
possibilidade de haver outros microrganismos intestinais de natureza saprófita, 
comensal e parasita, sejam bactérias, vírus, protozoários ou vermes em geral, 
veiculadores de doenças. (MADIGAN et al., 2016, p.152) 

 

Esses microrganismos são provenientes dos intestinos de animais homeotermos, 

em maior proporção do homem. Após determinado tempo que foram lançados nos cursos 

d’água muitos dos microrganismos morrem, no entanto, alguns microrganismos 

patogênicos podem resistir por mais tempo (MADIGAN; MARTINKO; PARKER, 2004), 

podendo causar sérios danos à saúde da população usuária do corpo d’água 

contaminado. Surtos de doenças relacionados com a qualidade da água têm sido 

observados, como os ocorridos em 2013, com a cólera em Angola, no Haiti, República 

Dominicana e em Cuba (DUARTE; RODRIGUES; RAMOS, 2016). 

 

2.3.2 Alagamentos urbanos e DRSAI 

  

De acordo com o Guia de Bolso do Ministério da Saúde para Doenças Infecciosas 

e Parasitárias (2010), a maior parte dos casos de leptospirose no Brasil ocorre entre 
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pessoas que habitam ou trabalham em locais com infraestrutura sanitária inadequadas 

e expostas a urina de roedores. Ainda, às características do local mais comum de 

infecção (LPI) são as áreas urbanas, e os ambientes domiciliares sujeitos a 

alagamentos. 

Buffon (2018) propôs um único indicador geral denominado “vulnerabilidade social 

à leptospirose humana”, composto por variáveis condicionantes socioambientais à 

leptospirose humana no aglomerado urbano metropolitano de Curitiba, onde uma destas 

variáveis era a incidência de casos de leptospirose nas áreas propensas a alagamentos 

urbanas desta região. 

Segundo Yuhan et al. (2018) em um estudo reailzada na China, o qual tentou reunir 

e analisar trabalhos de pesquisa que abordem a ligação entre alagamentos urbanos, 

qualidade da água superficial e saúde pública, concluiram que dada a ocorrência 

generalizada e frequente de alagamentos urbanos a deterioração da qualidade da água 

superficial é considerada aceitável; como uma exceção durante estas ocorrencias; fato 

que pode explicar a pouca quantidade de estudos em relação ao tema. Todavia, os 

autores afirmam que os alagamentos colocam em risco a saúde humana através de 

doenças diarréicas e doenças mentais traumáticas. 

Somado a este fato, atualmente, surgiram os conceitos de doenças infecciosas 

emergentes e reemergentes, cuja incidência em humanos permanece em constante 

aumento nas últimas décadas ou há o risco de aumentar em um futuro próximo (LUNA & 

SILVA JR., 2013) em virtude de mudanças climáticas, notadamente em virtude do 

aumento das precipitações em certas regiões do planeta, principalmente em 

aglomerados urbanos. 

  Neste contexto, cita-se a leptospirose, doença de veiculação hídrica classificada 

pela OMS como emergente e reemergente, preocupação não retirada da Agenda Global 

de Saúde Pública, devido a sua aceleração no mundo (WALDMAN & SATO, 2016). 

 

2.3.3 Investigação da Qualidade da Água 

 

No que concerne à qualidade e a quantidade das águas dos rios, as mesmas vêm 

sendo cada vez mais afetadas pela ocupação desordenada das bacias hidrográficas, o 
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crescimento demográfico e o desenvolvimento social e econômico aumentam a demanda 

por água e provocam alterações de ordem física, química e biológica nos ecossistemas 

aquáticos (SOUZA et al., 2014).  

Dessa forma, destaca-se que a política normativa nacional de uso da água 

procurou estabelecer parâmetros que definem limites aceitáveis de elementos estranhos, 

considerando os diferentes usos da água (balneabilidade, consumo humano, irrigação, 

transporte e manutenção da vida aquática). Sendo assim, para cada um dos usos, existe 

um padrão de qualidade especificado pela legislação (Resolução CONAMA nº 357/2005). 

No tocante à mensuração da qualidade da água, o índice adotado no Brasil é o 

Índice de Qualidade da Água (IQA) da National Sanitations Foundation dos Estados 

Unidos, adaptado para a realidade de nossos rios, de acordo com a CETESB (2008), 

demonstrado no Quadro 5. 
 

Quadro 5 - Descrição numérica do IQA modificado pela CETESB 

 
Fonte: CETESB (2008) 

 

Baseado no método de Delphi da Rand Corporation, o IQA consiste em uma 

técnica adotada em comum acordo por especialistas em qualidade de águas, que 

indicaram os parâmetros a serem avaliados e o peso relativo dos mesmos, apresentados 

na Tabela 2, e a condição com que se apresentam cada parâmetro, segundo uma escala 

de valores.   
 

Descrição Faixa Cor Indicadora

Péssimo 0-19 Vermelho

Ruim 20-36 Laranja

Regular 37-51 Amarelo

Boa 52-79 Verde Claro

Ótima 80-100 Azul Claro
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Tabela 2 - Pesos dos parâmetros para o índice de qualidade National Sanitation Foundation (NSF) 

 
Fonte: CETESB (2008). 

 

Quanto às possíveis limitações e vantagem deste índice os mesmos estão 

resumidos no Quadro 6, sendo que Passos, Oliveira-Filho e Muniz (2017) destacam que 

os IQAs deveriam considerar as características especificas da região do corpo hídrico, 

ou seja, o grupo de parâmetros deve ser ajustado de acordo com as condições naturais 

do corpo hídrico. Bollmann e Marques (2000) acrescentam que os IQAs são limitados no 

aspecto da destinação aplicada à água, já que o recurso hídrico pode ser utilizado para 

fins diversificados considerando seus usos múltiplos e os IQAs não possuem está 

especificidade. 

 
Quadro 6 - IQA como ferramenta de Avaliação da Qualidade da Água 

Índice de Qualidade da Água (IQA) 

VANTAGENS LIMITAÇÕES 

Permitem mostrar a variação espacial e 

temporal de qualidade da água 

Método simples e conciso 

Não fornecem informações completas sobre a 

qualidade da água 

Não podem avaliar todos os riscos presentes 

na água. 

Útil na avaliação de qualidade da água para 

usos gerais 

Podem ser subjetivos e tendenciosos em sua 

formulação 

Permitem que a população faça uma 

interpretação fácil dos dados. 

Não são universalmente aplicáveis devido às 

diferentes condições ambientais que 

apresentam as bacias 

Parâmetro Peso (w i)

Oxigênio dissolvido 0.17

Coliformes Fecais 0.15

pH 0.12

DQO 0.10

Nitrato 0.10

Fosfato 0.10

Temperatura 0.10

Turbidez 0.08

Sólidos Totais 0.08

TOTAL 1.00
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Podem identificar tendências na qualidade da 

água em áreas problemáticas 

São baseados em generalizações conceituais 

que não são universalmente aplicáveis 

Proporcionam priorizações para avaliações de 

qualidade de água mais detalhada 

Alguns cientistas e estatísticos tendem a 

rejeitar e criticar sua metodologia, que afeta a 

credibilidade das IQAs como uma ferramenta 

para gestão 

Melhora a comunicação com o público e 

aumenta sua consciência sobre as condições 

de qualidade da água. 

 

Ajudam na definição de prioridades para 

tomadas de decisão. 

 

Fornecem um resumo dos dados.  

Fonte: Adaptado de Torres, Cruz e Patiño (2009). 

 

 

2.4 REINO UNIDO E UNIÃO EUROPÉIA: POLÍTICAS DE SAÚDE, QUALIDADE DA 

ÁGUA E SANEAMENTO 

 

O perfil das políticas públicas é formado pelo conflito de interesses entre grupos 

sociais, econômicos, culturais e religiosos. Esse embate entre os diversos grupos acaba 

por moldar as sociedades em cada contexto histórico. O Reino Unido e União Europeia 

apresentam traços das sociedades dominantes e dominadas, caracterizados por séculos 

de disputas econômicas, bélicas e geopolíticas. 

 

2.4.1 Políticas de saúde 

 

Segundo Wolf e Oliveira (2017), as políticas dos sistemas de saúde diferenciam-

se fundamentalmente, pelo grau de solidariedade pressuposto pela sociedade que o 

compôs, o que, por sua vez, consequentemente vai refletir no grau de intervenção do 

Estado na provisão dos serviços de saúde. Essa forma de intervenção depende do perfil 

das políticas públicas, isto é, da forma pela qual o Estado é capaz de intervir na realidade 

com o propósito de preservá-la ou alterá-la em determinado sentido.  



42 
 

Nesse sentido, é notória a contribuição de Edwin Chadwick na formação das 

políticas públicas de saúde do Reino Unido, o qual no Report on the Sanitary Conditions 

of the Labouring Population, de 1842, apontou corretamente, que uma das principais 

causas das enfermidades que acometiam a Inglaterra naquela época correspondiam às 

péssimas condições sanitárias em que viviam uma parcela expressiva da população 

inglesa com o avanço dos processos de urbanização e industrialização do país. Dessa 

forma, a erradicação dessas enfermidades pressupunha a melhoria das condições 

sanitárias, via construção de sistemas de água e esgoto, por exemplo, pelos governos 

locais, a partir das diretrizes emitidas pelo governo nacional. A primeira medida nesse 

sentido foi o Public Health Act, de 1848, que foi complementada em 1875 e, depois, em 

1936 (HAM, 2004). 

 Dentro do contexto histórico, na metade do século 20 por meio do Ato de 1946, 

aprovado pela sociedade inglesa do pós-guerra, previa-se então o estabelecimento de 

um sistema de saúde baseado em cinco princípios fundamentais, quais sejam: i) 

coletivismo: o atendimento das necessidades relacionadas à saúde deixa de ser 

entendido apenas como uma responsabilidade individual, passando a ser concebido 

como uma responsabilidade social, a ser assegurada por meio do Estado; ii) 
abrangência: assegurar um amplo conjunto de serviços relacionados a prevenção, 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidado; iii) universalidade: todos, em todos os 

lugares, teriam acesso aos serviços, em caso de necessidade; iv) equidade: todos, em 

todos os lugares, teriam acesso aos mesmos serviços, em caso de necessidade; e v) 

gratuidade: os serviços não pressupõem pagamento por parte dos usuários (ALLSOP, 

1984). 

 Com estes princípios legitimados na sociedade, houve o surgimento de um 

sistema de saúde com características solidárias denominado National Health Service 

(NHS) na Inglaterra no ano de 1948, que somente foi possível em razão de circunstâncias 

históricas realmente excepcionais, dado o elevado grau de heterogeneidade econômica, 

social e educacional da sociedade inglesa relativamente a outros países da Europa 

Ocidental na época. 



43 
 

 Este fato pode ser atribuído ao contexto do pós-guerra que favoreceu o 

estabelecimento de compromissos mútuos de proteção frente à privação experimentada 

por todos os segmentos da sociedade durante o conflito (WOLF; OLIVEIRA, 2017).  

 Com o passar dos anos o espírito solidário da sociedade inglesa do pós-guerra, 

foi sendo substituído por uma visão baseada na eficiência de mercado. Esta por sua vez 

pode ser interpretada sob dois pontos de vista. De um lado, que é o de seus proponentes, 

ela significa uma utilização responsável dos recursos disponíveis pelos produtores e a 

sua subordinação aos interesses dos consumidores; de outro, que é o de seus críticos, a 

busca incessante por resultados materiais acima de qualquer critério ético e moral. O 

NHS passaria a ser orientado pelo esforço de economizar e gerar superávits em suas 

contas, ao invés de atentar ao desenvolvimento dos serviços prestados entre a décadas 

de 80 até os meados dos anos 90. (MOHAN, 1995; WEBSTER, 2002). 

 A partir do início do século 21, segundo Wolf e Oliveira (2017), verifica-se uma 

aproximação considerável entre o setor público e o setor privado. Primeiramente, o setor 

privado passou a ser responsável pela provisão de diversos serviços de saúde, um 

processo que foi fortalecido pela criação dos Independent Treatment Centres (ITC), 

pertencentes ao setor do NHS denominado de Foundation Trusts.  

 Os ITC são centros de saúde mantidos pelo setor privado e que eram 

responsáveis pela provisão de serviços primários, secundários e terciários, a partir de 

contratos firmados com o NHS. Com a criação dos ITC, o setor privado passou a tomar 

para si os serviços menores e menos complexos e, portanto, menos custosos, deixando 

para o setor público os serviços maiores e mais complexos e mais custosos – expressão 

inglesa conhecida como cherry-picking segundo os autores.  

 Com menores receitas, decorrentes da contratação do setor privado, e com 

maiores despesas, decorrentes da provisão de serviços mais custosos, os ofertantes de 

serviços do setor público passaram a enfrentar uma rápida e pronunciada deterioração 

de sua situação financeira. Vale lembrar que, ao se tornarem NHS Foundation Trusts, 

esses ofertantes se tornaram verdadeiras empresas do setor privado e, como tal, também 

poderiam decretar falência (KLEIN, 2013). 

 Durante o governo conservador de Thatcher e Major, (WOLF; OLIVEIRA, 2017) 

mas expandida nos governos trabalhistas de Blair e Brown, foi criado outro modelo de 
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aproximação entre os setores públicos e privados, denominado de Private Finance 

Initiative (PFI), e representou nos primeiros anos do novo século a segunda maior 

aproximação do setor público e do setor privado depois do ITC.  

 A PFI previa que o setor privado construiria a infraestrutura para os ofertantes 

de serviços do setor público, que então pagavam o serviço em prestações ao longo dos 

anos. Até então, as despesas com expansão e modernização da infraestrutura existente 

eram financiadas fundamentalmente pelo governo central por meio de impostos, e os 

ofertantes do serviço não eram obrigados a pagar juros. Após a PFI, essas prestações 

somaram-se aos custos já bastante elevados dos ofertantes de serviços do setor público 

e contribuíram para deteriorar ainda mais a sua situação financeira. 

 Todavia, o sistema de saúde da Inglaterra se compara favoravelmente a outros 

em todo o mundo, contudo atualmente opõe-se aos seus princípios inicias da 

coletividade, impondo reformas focadas na economia de mercado com o discurso da 

melhoria da qualidade, fato que que gerou muitas discussões e insatisfação entre os 

profissionais da saúde e entre a população com as novas reformas aprovadas em 2010, 

a qual teve como grande argumento a crise econômica europeia de 2008 (SCHOEN et 

al., 2014). 

O relatório da união europeia - Saúde Pública (2014) cita a importância que a 

saúde deve representar nas sociedades no seu artigo 168º, onde esta política está 

definida como: “Assegurar que a saúde humana será protegida, bem como priorizada 

durante a elaboração de todas as demais políticas e atividades”. 

As reformas aprovadas em 2010, pelo governo de coalizão anunciou uma 

reorganização do NHS que envolvia a responsabilidade pelo comissionamento (compra) 

de serviços transferidos dos fundos de atenção primária para os recém-criados Clinical 

Commissioning Groups (CCGs).  

O Department of Health (2010) argumentou que a base das mudanças estava no 

envolvimento do General Practice (GP) – Médico Clínico Geral, na melhoraria dos 

serviços para os pacientes. A partir desta data o General Practice (GP) tem a 

responsabilidade pelas decisões clínicas e pelas consequências financeiras dessas 

decisões, com o objetivo de redução de custos e aumento da eficiência.  
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Desde a separação das funções de compra e prestação de serviços no NHS, em 

1991, várias iniciativas de políticas têm procurado aumentar a influência dos médicos no 

planejamento da saúde e na alocação de recursos (SMITH et al., 2004; COLEMAN et al., 

2009).  

 Segundo Gallagher (2015), diante da deterioração dos serviços prestados pelo 

NHS, aqueles que podem pagar passaram a recorrer ao sistema privado, pagando pelos 

procedimentos ou adquirindo planos de saúde no mercado. Em resumo, os recursos 

agora fluem dos cofres públicos para os cofres privados. A afluência privada dá-se, assim, 

à custa da esqualidez pública. No processo de negociação política, ou seja, a politics, 

que determina o conteúdo das políticas, isto é, a policy, essas empresas privadas que 

agora prestam serviços para o NHS (WOLF; OLIVEIRA, 2017). 

  No ano de 2019, o Primeiro-Ministro Boris Johnson anunciou um relatório em que 

recomenda que o governo aumente o orçamento do NHS em cinco bilhões de libras por 

ano. Os recursos viriam do Brexit: com a saída da União Europeia, o Reino Unido iria 

deixar de pagar a taxa de país-membro (BBC News, 2019). 

Contudo, o NHS está na agenda de discussão do Parlamento a todo o momento. 

Diferente do SUS no Brasil, o NHS tem legitimidade no cenário político e está diretamente 

ligado a representação da pressão popular não importando se a bancada é conservadora 

ou trabalhista. No Brasil, Bahia (2018, p. 05) acrescenta que apesar do tema alcançar 

tradicionalmente o topo das preocupações dos brasileiros, principalmente em pesquisas 

vinculadas aos debates eleitorais, a saúde não está na agenda nem do Executivo, nem 

do Legislativo, nem do Judiciário, observa a pesquisadora. “A assimetria entre o que a 

população manifesta e o que está na agenda política é completa. O que aparece na 

imprensa brasileira são as reclamações, ou seja, os dramas e as filas. Mas não aparece 

na política”. 

Apesar do momento delicado, apontado pelo relatório do NHS Key Statistics de 

outubro de 2019, principalmente no que tange ao não alcance de certos indicadores de 

desempenho e qualidade da assistência, apontados no Quadro 7. O NHS foi declarado o 

melhor sistema de saúde do mundo por um painel de especialistas em 2013 (DAVIS et 

al., 2014), que o consideraram mais eficiente, eficaz e efetivo que em outros países que 

gastam muito mais em serviços de saúde.  
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Tal informação financeira está presente também no NHS Key Statistics de outubro 

de 2019, no qual cita que 75% do gasto público do Reino Unido (*45% no SUS) é em 

saúde, representado 9% (*4% no Brasil) do PIB, e o que gasto per capita está em 3.500 

libras esterlinas (*R$ 1.300,00 no SUS) (*OPAS Brasil, 2018). 
 

Quadro 7 - Principais Indicadores de Desempenho Assistenciais da NHS 

Indicador Descrição do Indicador Desempenho 

*Tempo de espera por 
atendimento de Urgência e 
Emergência 

Porcentagem de pacientes aguardando 
a mais de 4 horas 

25% dos pacientes 

**Tempo de espera por 
consultas médicas 
especializados 

Quantidade de pacientes aguardando 
menos de 18 semanas 

4,5 milhões de 
pacientes 

***Tempo de espera por 
exames especializados 

Porcentagem de pacientes aguardando 
deve ser inferior a 1% 

Maior que 4% 

****Tempo de espera para 
iniciar o tratamento de câncer 

Porcentagem dos pacientes que devem 
ter seu tratamento iniciado dentro de 2 
semanas após o encaminhamento do 

GP dever ser inferior a 93% 

96,1% do pacientes 
iniciam seu tratamento 

em 31 dias. 

Fonte:  NHS Key Statistics (BAKER, 2019). 
Nota 1: * 24,2% de aumento de procura por serviços de urgência e emergência nos últimos cincos anos 
** 40% de aumento no número de pacientes encaminhados para consultas especializadas nos últimos cincos anos. 
***Existem variações entre os tempos de espera para diferentes tipos de exames. Em agosto de 2019, 0,96% 

aguardavam 6 semanas pela densitometria. Em comparação, 17% estavam esperando mais de 6 semanas 
para exames de urodinâmica e 13% para colonoscopias. Apesar de haver um aumento de 28% no número de 
exames realizados nos últimos cinco anos. 

***18,4% de aumento no número de encaminhamentos para tratamento de câncer nos últimos cinco anos. 
Nota 2: Tais unidades de medidas de desempenho do NHS foram citadas, pois são as que mais se aproximam de 

indicadores utilizados no SUS. 
 

Ainda, segundo a British Social Attitudes, a mais conceituada avaliação desses 

sistemas, baseada não apenas nos indicadores usuais, mas também em pesquisas com 

usuários e profissionais desses sistemas, o NHS destaca-se por assegurar os melhores 

serviços ao menor custo e ao maior número de pessoas entre os países avaliados, 

demonstrado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Porcentagem de satisfação dos usuários do NHS 

 

Fonte: British Social Attitudes apud WOLF; OLIVEIRA (2017). 

 

2.4.2 Água e saneamento 

 

2.4.2.1 Organização político-administrativa 

 

No Reino Unido, as estruturas gerais de políticas de água e esgoto estão sob a 

gestão do Department for Environment, Food and Rural Affairs, igualmente responsável 

pelas políticas ambientais e alimentares. O mesmo divide-se em diversos órgãos 

administrativos e regulatórios públicos e privados. Da mesma forma, a União Europeia 

possui seu corpo administrativo, financeiro e regulatório dos setores. 

Contudo, para melhor compreensão, somente são demonstrados no Quadro 8 os 

órgãos que serão citados e que representam maior importância para o desenvolvimento 

da pesquisa. 
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Quadro 8 - Organização Política 

Órgão Administrativo  Principal Função Abrangência 
Department for Environment, Food and Rural 
Affairs 

Gestão Política Estrutural – Água, 

Esgoto, Ambiente e Alimentos. 

Reino Unido: Inglaterra, Escócia, 

País de Gales e Irlanda do Norte 

Environment Agency Gestão Administrativa Águas e Esgoto Reino Unido: Inglaterra, Escócia, 

País de Gales e Irlanda do Norte 

Water UK Gestão da Qualidade Reino Unido: Inglaterra, Escócia, 

País de Gales e Irlanda do Norte 

Ofwat Regulação Econômica Água e Esgoto Inglaterra e País de Gales 

Drinking Water Inspection Gestão da Água Potável Inglaterra e País de Gales 

Natural England Proteção do Meio Ambiente e 

Consultoria Ambiental 

Inglaterra 

European Comission Proposição e execução da legislação, 

das políticas e do orçamento. 

28 Países da União Europeia* 

European Enviroment Agency Transparência das informações da 

gestão ambiental 

28 Países da União Europeia* 

Fonte: European Environment Agency 
(2019).*Nota:Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslo
vénia, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Letonia, Lituânia, Lux
emburgo, Malta, Países Baixos , Polônia, Portugal, República Checa, Reino 
Unido, Roménia e Suécia.   

 
2.4.2.2 Diretivas político-técnicas  

  

De acordo com o European Environment Agency Report (EEA, 2016), a partir do 

ano de 2000 todos os países pertencentes à comunidade europeia devem estabelecer 

um sistema definido de diretivas gerais para a gestão da água e esgoto, chamadas de 

Water Framework Direcitve (WFD), com normas e medidas para prevenir ou limitar a 

poluição da água. A mesma é baseada na abordagem focada no ecossistema e nas 

múltiplas relações entre os diversos causas da poluição e seus vários impactos na água 

dentro das bacias hidrográficas.  

As mesmas fornecem uma estrutura de monitoramento para documentar a 

qualidade da água captada e utilizada por seres humanos, descarregada posteriormente, 

e a qualidade da água disponível para propósitos recreativos. Os Estados-Membros 

devem informar parâmetros-chave da qualidade e gestão da água medidas de acordo 

com estas directivas, as mesmas estão classificadas em Bathing Water Diretive (BWD), 

Drinking Water Directive (DWD) e Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD); e 

juntas, também podem ser denominadas de Water Industry Directive (WID) (EEA, 2016). 
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2.4.2.3 Bathing Water Directive (BWD) 

  

 A diretiva BWD tem a finalidade de proteger a saúde pública e o meio ambiente 

aquático em áreas costeiras e interiores, por meio do monitoramento das águas 

balneares dos rios, lagos e áreas costeiras. Os países membros da Comunidade 

Europeia devem fazer a análise das concentrações das bactérias Escherichia Coli e 

Enterococos intestinais durante as estações balneares (EEA, 2016) 

 Os resultados das avaliações dos dados coletados são de domínio público e 

estão disponibilizados por meio do Sistema de Informação sobre a Água da Europa 

(BWD, 2018). O BWD exige que sejam produzidas classificações de final de estação para 

cada água área balnear, as mesmas são exibidas no início da estação balnear seguinte, 

como pode ser visto no Gráfico 4. A classificação ('Excelente', 'Bom', 'Suficiente' ou 

'Insatisfatória') é calculada com base nos quatro anos anteriores de dados de 

monitoramento. (QUILLIAM et al., 2015 ).  

 
Gráfico 4 - Qualidade das Águas Balneares da União Europeia (2014 – 2018) 

 
Fonte: BWD (2018). 
 
 



50 
 

2.4.2.4 Drink Water Directive (DWD) 

O objetivo desta diretiva é proteger a saúde humana dos efeitos adversos de qualquer 

contaminação da água destinada ao consumo humano. De acordo com EEA 2016 a 

mesma tem os seguintes objetivos: 

• estabelecer a obrigação geral de que a água potável deve ser saudável e limpa e 

definir padrões para a qualidade da água potável (parâmetros microbiológicos, 

químicos, indicadores e radioatividade), de acordo com os padrões da WHO. 

• obrigar os países da Comunidade Europeia a monitorar a água potável 

regularmente, e fornecer aos consumidores informações adequadas e 

atualizadas; 

• permitir aos países da Comunidade Europeia isentar o abastecimento de água a 

menos de 50 pessoas ou o fornecimento mínimo em média de 10 m³ de água 

potável por dia. 

A diretiva faz uma distinção entre grandes e pequenas zonas de abastecimento de 

água.  

- Grandes zonas de abastecimento de água devem fornecer mais de 1000 m³ de água 

potável por dia, em média, ou atender a mais de 5000 pessoas. 

- Pequenas zonas de abastecimento de água são subdivididas em três outras 

categorias: suprimentos da categoria 1 – 10 a 100 m³ por dia; a categoria 2 - 100 a 400 

m³ por dia; e a categoria 3 – 400 a 1000 m³ por dia. 

 De acordo com informações contidas no site da European Comission, 2019 uma 

nova proposta de modernização da Drink Water Directive foi iniciada em 2018 na tentativa 

de modernizar os 20 anos de legislação. A mesma foi impulsionada pela organização civil 

europeia 'Right2Water', cuja missão é garantir que a água continue sendo um bem 

público; além de contribuir para o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 

 Um dos principais pontos abordados na revisão é ampliar as ferramentas de 

transparência e contribuir com a transição da Europa para uma economia circular e 

sustentável.  

 Ainda, os países membros da União Europeia devem informar trienalmente seus 

resultados ao European Comission e esta emitirá um relatório com a visão geral da 
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qualidade da água potável a cada três anos referentes aos três anos anteriores, sendo 

que os últimos dados foram publicados em 2016 dizem respeito ao período de 2011 a 

2013, acordo previsto no artigo 13.º, n.º 5, da Diretiva Água Potável. 

 A DWD estabelece normas para os organismos e substâncias potencialmente 

perigosos mais comuns que podem ser encontrados na água potável, deve-se controlar 

e testar regularmente um total de 48 parâmetros essenciais. Neste contexto, e em 

conformidade com as informações fornecidas pelos países da união europeia, contidas 

no European Comission Report (2016), a conformidade geral da água potável é em média 

de 98%. 

 Quanto a cobertura de abastecimento de água da rede pública em pequenas 

zonas, não foram encontradas informações mais detalhadas nos relatórios e sítios 

eletrônicos consultados. O relatório mais atual da European Comission (2016), 

demonstra apenas as porcentagens de populações residentes servidas por grandes 

zonas de abastecimento de água (>1000 m³/dia - que abastecem mais de 5000 pessoas), 

e pode ser observado no Gráfico 5.  

 
Gráfico 5 - Porcentagem de população residente em grandes zonas de abastecimentos na Comunidade 
Europeia (>1000 m³/dia - que abastecem mais de 5000 pessoas) 

 
Fonte: European Comission Report (2016). 
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Nota: Nos Países Baixos e Luxemburgo 100% da população é servida por grandes zonas de 

abastecimento. Malta, Eslováquia, Portugal, França, Bulgária e Hungria a população é coberta por 

sistemas de grandes e pequenas zonas de abastecimento que atendem 100% da população. 

Destaca-se neste cenário a Romênia com apenas 66% de abastecimento de grandes zonas e a 

informação que apenas 15 dos 28 Estados membros da união europeia enviaram dados a EEA 

sobre o atendimento da população em pequenas zonas. 

   

2.4.2.5 Urban Waste Water Treatment Directive (UWWTD)  

  

 A UWWTD regula as descargas de esgoto urbanos “águas residuais” e 

especifica explicitamente que tipo de tratamento deve ser aplicado. De dois em dois anos, 

os países da União Europeia enviam seus dados para a European Comission, esta avalia 

as conformidades com a UWWTD e os resultados são publicados dentro de um 

visualizador de mapa no site da EEA (European Commission, 2015). O Gráfico 6, extraído 

do site da EEA, demonstra as mudanças no tipo de tratamento de esgoto; primário, 

secundário e terciário; nas diferentes regiões da Europa entre os anos de 1990 e 2012. 

 
Gráfico 6 - Evolução na porcentagem da adoção dos diferentes tipos de tratamentos de esgoto na 
comunidade europeia (1990 – 2012) 

 



53 
 

Fonte: EEA (2015) 

Nota: Regiões da Europa: Norte: Finlândia, Islândia, Noruega, Suíça. Central: Áustria, Dinamarca, 

Inglaterra e País de Gales, Escócia, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo. Sul: Chipre, França, Grécia, Malta, 

Portugal, Espanha. Leste: República Tcheca, Estônia, Hungria, Lituânia, Letônia, Polônia, Eslováquia, 

Eslovênia. Sudeste: Bulgária, Romênia, Turquia. Balcãs: Albânia, Bósnia e Herzegovina, Republica da 

Iugoslávia, Macedônia, Servia. 

  

 Ainda, a diretiva orienta: 

• Artigo 3: Todas as aglomerações europeias de tamanho de mais de 2000 population 

equivalente – p.q. devem ser equipadas com sistema de coleta para as suas águas 

residuais. O UWWTD usa o termo ‘population equivalent’ para medir o tamanho de 

aglomerações. É calculado com base, em que a DBO média de 5 dias por pessoa, é de 

60 g de oxigênio/dia. 

• Artigo 4: Águas residuais urbanas de aglomerações acima de 2000 p.q., que entram em 

sistemas coletores precisa ser submetido a tratamento secundário. O tratamento de 

águas residuais deve reduzir significativamente a poluição biodegradável, principalmente 

de DBO e química. 

 O Gráfico 7, a seguir, demonstra a evolução do índice de tratamento secundário 

nos países da Inglaterra e País de Gales, Alemanha, Itália, França, Espanha e Irlanda 

entre os anos de 1991 e 2017. 
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Gráfico 7 - Porcentagem da população conectada ao tratamento secundário (1991 – 2017) 

 
Fonte: Water UK (2019). 

  

 De acordo com o Gráfico 7, e as informações coletadas no relatório do Water 

UK (2019), o desempenho de Alemanha, França e Inglaterra e País de Gales 

concentraram-se em melhorar a tecnologia de tratamento de esgoto, para que mais 

tratamentos sejam classificados como terciários ao invés de secundário. 

Consequentemente, a porcentagem da população conectada ao tratamento secundário 

nesses países tem diminuído. Para a Irlanda e Espanha, a porcentagem aumentou e 

depois diminuiu, tais países concentraram-se inicialmente a conectar pessoas no 

tratamento secundário em um primeiro estágio e, em seguida, mudaram seus 

investimentos para o terciário no decorrer dos anos. As taxas de conexão secundária 

para a Itália permaneceram estáveis em cerca de 20% desde 2005. 

 De acordo com EEA Report, 2016 o tratamento mais rigoroso do esgoto é 

denominado de tratamento terciário, tem como principal objetivo eliminar nutrientes 

causadores da eutrofização, assim como aumentar as taxas de remoção de substâncias 

tóxicas. Este tipo de tratamento pode incluir filtragem de areia, ozonização e tratamento 

por ultravioleta (UV), assim como tecnologias de cloração e membranas de retenção de 

nano poluentes (incluindo produtos farmacêuticos, produtos de cuidados pessoais e 

produtos químicos industriais). 
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 Atualmente, o Reino Unido (Gráfico 8) possuem 1865 plantas de tratamento de 

esgoto, sendo uma planta com tratamento primário, 1196 com a tecnologia secundária 

de tratamento e 668 com a tecnologia terciária. Os dados de não existência de tratamento 

de esgoto neste sitio eletrônico constam como “sem dados” (EEA, 2019).  
Gráfico 8 - Porcentagem dos níveis de tratamento de esgoto no Reino Unido (1995 – 2015) 

 
Fonte: European Environment Agency (2019). 

 

 O Gráfico 9 demonstra a evolução do índice de tratamento terciário nos países 

da Inglaterra e País de Gales, Alemanha, Itália, França, Espanha e Irlanda entre os anos 

de 1991 e 2017. 
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Gráfico 9 - Porcentagem da população conectada ao tratamento terciário (1991 – 2017) 

 
Fonte: Water UK (2019). 

 Os dados apresentados pelo Gráfico 9 presentes no relatório do Water UK 

(2019) demonstram que a Alemanha atualmente possui 90% da população conectada ao 

tratamento terciário, França e Espanha mais de 60%, enquanto na Inglaterra e País de 

Gales os números demonstram mais de 50% da população. A Irlanda tem a menor 

porcentagem de população ligada ao tratamento terciário dos países analisados, com 

apenas 18%. 

 

2.4.2.6 Investimento em Saneamento Básico 

  

Na Inglaterra e no País de Gales, os investimentos em serviços de saneamento 

são determinados através de uma revisão periódica de cinco anos nos preços pela 

Autoridade de Regulação de Serviços de Água (Ofwat), a qual trabalha em parceria com 

a Water UK, empresa afiliada ao governo responsável pela gestão da qualidade do setor 

e pelo relacionamento com as empresas prestadoras de serviço.  

Nesses países, 25.225.943 residências, ou 59.116.000 milhões de pessoas estão 

conectadas à rede de esgoto (Ofwat, 2019). Segundo o Water Report UK, 2016, a 

cobertura de esgotamento sanitário nestes países é de 95%, isso sugere que 2.995.800 
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milhões de pessoas não usam os serviços das companhias de saneamento (ONS – 

Census, 2018). 

 Quanto a gestão do setor, de acordo com informaçoes do site da Ofwat, 

empresas privadas iniciaram sua atuação em 1989 e a partir de 1 de outubro de 2011, 

todos os sistemas de coleta e tratamento de esgoto foram transferidos para a operação 

do sistema privado, assim como a manutenção de toda a estrutura.  

 Atualmente os serviços são prestados por 32 companias que são responsáveis 

por mais de 50 milhões de consumidores domésticos e não domésticos. Fato que permitiu 

que as empresas investissem mais de £ 130 bilhões de libras esterlinas na manutenção 

e melhoria de ativos e serviços nos citados países a partir deste marco regulatório (Ofwat, 

2019). 

 Nesse cenário, melhorias no tratamento e manutenção contínua dos sistemas 

de coletas e estações de tratamento de esgoto requerem um capital significativo e custos 

operacionais contínuos, além de preços competitivos de tarifas ao consumidor e serviços 

de qualidade (Ofwat, 2019). A Tabela 3 mostra investimentos em melhorias na rede de 

coleta de esgoto (UWWTD) e tratamento e aprimoramentos de 1990 a 2015 descritos 

como “(Others)” na tabela, de acordo com a diretiva WWT-UK, em milhões de libras 

esterlinas. 

 
Tabela 3 - Investimentos em milhões de libras esterlinas (£) em saneamento 

 
Fonte: WATER UK (2019). 

Nota: As regiões denominadas como “áreas sensíveis” em 2011 na Inglaterra e País de Gales, receberam 

grande investimento em tratamento terciário, fato que implicou em maiores custos, estimados em 

cerca de £ 43 milhões até o final de 2018 pela Water UK. 
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Diante da organização político administrativa atual de prestação de serviço de 

saneamento na Inglaterra e País de Gales estar a cargo de 37 empresas privadas, a 

compilação dos dados tornou-se complexa, e a preocupação em não refletir a realidade 

praticada no Reino Unido foi levada em consideração no momento da continuidade da 

pesquisa deste tópico. 

Todavia, sabendo-se que no Brasil, a tarifa cobrada do consumidor representa 

uma significante parte do orçamento das empresas, que deve ser revertido em 

investimento; buscou-se dar ênfase aos dados das tarifas de água e esgoto cobrados na 

União Europeia. Os dados comparativos encontrados entre certos países da União 

Europeia (Alemanha, França, Itália, Espanha, Irlanda), Inglaterra e País de Gales foram 

encontrados no relatório da Water UK (2019) e nos sites das empresas responsáveis 

pelos setores nos países. 

Desta forma, pode-se observar que cada país possui diferentes formas de 

gerenciamento de cobrança de seus consumidores, como exemplo cita-se que alguns 

países não cobram tarifas de água diretamente do consumidor de acordo com o 

consumo, mas incluem a tarifa na forma de um imposto anual por todos os serviços 

prestados. No caso da Inglaterra e País de Gales, a cobrança é realizada por meio de 

um imposto anual, onde a tarifa é baseada conforme o consumo foi contabilizado (Water 

UK, 2019). 

A diferença entre os valores praticados pode ser vista no Gráfico 10, que faz parte 

do relatório mais recente da Water UK (2019), medidas em Euros por metro cúbico, entre 

os anos 1990 e 2017. 
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Gráfico 10 - Valores das tarifas cobradas (€/m³) (1990 – 2017) 

 
Fonte: WATER UK (2019). 

 

Destaca-se no Gráfico 10 que a Irlanda possui a tarifa média mais baixa dos seis 

países, pois as famílias pagavam uma taxa fixa para a água fornecida como parte dos 

impostos locais sobre a propriedade até 1997, e em 2016 uma lei sobretaxou o setor, 

contudo foi revogada no mesmo ano. A partir deste ano e até o presente momento os 

setores responsáveis não cobram por este serviço. 

Quanto a Inglaterra e o País de Gales, observa-se que nos anos 90, tiveram a 

segunda tarifa mais alta (em Euros). No entanto, desde 2008, sua tarifa diminuiu, 

levando-os a terceira posição depois da Alemanha e da França.  

O Gráfico 11, a seguir, procura demonstrar os preços em libras esterlinas, pois é 

a moeda oficial do Reino Unido; para que se possa realmente obter a impressão a 

respeito do impacto sobre os consumidores sem a variação das taxas cambias, com é o 

caso do Gráfico 10 que trouxe os preços em Euros. 
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Gráfico 11 - Valores das tarifas cobradas na Inglaterra e País de Gales (£/m³) (1991 – 2017) 

 
Fonte: WATER UK (2019). 

Nota: Desde o início da privatização dos setores em 1990, houve um aumento no preço em torno de 30% 

e uma queda de preço em torno de 4%, desde 2009, de acordo com as informações coletadas no 

relatório do Water UK, 2019. 

 

Ademais, a Ofwat disponibiliza informações em seu sitio eletrônico a respeito do 

custo da água da torneira, onde compara os preços de dois litros de água comprados em 

um mercado comum do Reino Unido e o preço pago pelo consumidor pela mesma 

quantidade de água em sua taxa anual. Os valores apresentados são os seguintes: 

• 2 litros de água da torneira são 270 vezes mais baratos que uma garrafa de 

água da marca premium de 2 litros 

• Você pode obter aproximadamente 540 litros de água da torneira pelo preço 

que paga por uma garrafa de água típica de marca premium de 2 litros. 

De acordo com dados coletados no site da Water UK, as cobranças anuais médias 

de água e esgoto nas residências da Inglaterra e do País de Gales estão nos seguintes 

valores: 

• 415 £/ano - Média da fatura combinada (água e esgoto), valor equivalente a 1,13 

£/dia. 

 

CONTA MÉDIA DA ÁGUA: 193 £/ano; o que está incluído 
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• Manutenção da rede de reservatórios, obras de tratamento, estações de 

bombeamento e tubulações 

• Coletar a água de rios e reservatórios ou bombeá-la de rochas subterrâneas 

• Armazenando a água pronta para ser tratada 

• Tratamento, limpeza e distribuição de água às propriedades 

 

CONTA MÉDIA DE ESGOTO: 222 £/ano, o que está incluído 

• Construção e manutenção de tubulações de esgoto 

• Bombeamento de esgoto para obras de tratamento 

• Várias etapas e métodos de tratamento 

• Fluxo de águas residuais limpas e tratadas de volta aos rios e ao mar 

• Convertendo material sólido de esgoto em gás para energia 

 

2.5.2.6 Qualidade das Águas Superficiais 

 

No Reino Unido, a qualidade das águas superficiais é atribuída por meio da 

mensuração do chamado “status da qualidade da água superficial”, e pode ser 

classificado como nível alto, bom, moderado, pobre e ruim. O mesmo é obtido de 

acordo com orientações da tolerância para cada substância química encontrada na água, 

somadas a avaliação do status ecológico da bacia hidrográfica em questão. Os 

parâmetros das tolerâncias são fornecidos pela WFD e poderão ser revisadas pela EEA 

em cada ciclo de avaliação, atualmente estamos no meio do ciclo 3 da EEA 2015 – 2021. 

(UK Biodiversity Indicators, 2019). 

Os níveis de status são considerados como ferramentas de gestão e representam 

a melhor estimativa que cada país membro da comunidade europeia pode fornecer para 

demonstrar suas fragilidades, a lacuna necessária a ser preenchida para a obtenção de 

um bom status e o progresso pretendido para o próximo ciclo. A Figura 6 esquematiza 

como é classificado cada tipo de status, e o resultado para se obter o nível final de 

qualidade da bacia hidrográfica. 
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Figura 6 - Esquema de obtenção do Status da Qualidade das Águas Superficiais 

 
Fonte: EEA (2015). 
 

Nesta visão de manejo focada nas bacias hidrográficas os parâmetros 

monitorados são usados para desenvolver planos de gerenciamento das bacias com o 

objetivo de controlar cada elemento que possa desequilibrar o meio, com o pressuposto 

que o gerenciamento individual dos elementos não conformes possa levar a uma 

melhoria geral do status. Os resultados têm demonstrado as limitações dessa 

abordagem, contudo permanece ainda a defesa da European Environment Agency a 

favor da WFD, como a chave para o alcance de bons resultados na qualidade das águas 

superficiais  (GIAKOUMIS; VOULVOULIS, 2019).    

 O Gráfico 12 demonstra a evolução da qualidade da água nas bacias hidrográficas 

do Reino Unido entre os anos de 2009 e 2018. 
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Gráfico 12 - Qualidade das águas (Status %) nas bacias hidrográficas do Reino Unido (2009 – 2018) 

 
 

Fonte: UK Biodiversity Indicators (2019) 

 

 De acordo com o gráfico 12 pode observar que apesar das mudanças na forma de 

abordagem das políticas de gestão da água, não se observa alterações significativas nos 

parâmetros, sendo que em algumas regiões do Reino Unido a qualidade das águas 

superficiais sofreram uma maior deterioração (UK Biodiversity Indicators, 2019), se 

comparados aos anos anteriores. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Este estudo trata-se de uma pesquisa quantitativa com o objetivo de melhorar a 

clareza sobre a hipótese a ser explorada (HICKMANN, 2019) que analisará a influência 

da evolução do investimento em esgotamento sanitário e condições de saneamento, 

alagamentos, qualidade das sub bacias urbanas na epidemiologia da prevalência de 

internamentos por DRSAI no município de Araucária, com base na medição numérica e 

na análise estatística correlacionada. 

Cita-se como fragilidade da pesquisa a dificuldade na coleta de dados públicos, 

fator possivelmente atribuído à deficiência da gestão de informação no Brasil, 

principalmente dos dados relacionados ao investimento em saneamento e dados 

primários em saúde. Salienta-se que no Reino Unido, essa demanda se encontra 

legalmente sob o domínio privada e desta forma possui custos relativamente altos para 

serem obtidos, fato que inviabilizou sua coleta. 
 

 
3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DO ESTUDO 

 
 O município de Araucária (25°35' S / 49°24' W) ocupa uma área de 470,026 km², 

distante 28,6 km do centro de Curitiba, capital do Estado do Paraná. A região urbana está 

situada às margens do Rio Iguaçu, a qual é dividida pela BR - 476 – Rodovia do Xisto, 

via de ligação das regiões Sul e Sudeste do país (IPARDES, 2019). 

 
3.1.1 Aspectos geopolíticos 

Dentro da divisão geopolítica, localiza-se no estado do Paraná, macrorregião Sul 

do Brasil; está integrada à Região Metropolitana de Curitiba (RMC), considerada como a 

nona região metropolitana mais populosa do Brasil, com 3.654.960 habitantes, e nela 

concentra 32% da população total do Estado (IBGE, 2019). 

O município de Araucária abriga a Refinaria de Petróleo Presidente Getúlio Vargas 

– REPAR, próximo à divisa com Curitiba, a qual faz parte do Centro Industrial de 

Araucária – CIAR, com 46.137.500,00m² de área destinada ao setor industrial. O CIAR 
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está estrategicamente posicionado próximo à Cidade Industria de Curitiba - CIC, e 110 

km do porto de Paranaguá. 

Segundo a classificação de Köppen, situa-se no contexto climático Cfb, que é um 

clima mesotérmico, úmido e super-úmido, sem estação seca, com verões frescos e 

invernos com geadas frequentes e com ocorrências ocasionais de neve (ALVAREZ et al., 

2014). 

Araucária, localiza-se no primeiro planalto paranaense a 897 metros acima do 

nível do mar e situa-se sobre a unidade geológica do Escudo Paraense, Embasamento 

Cristalino, um megacinturão formado no final do Pré Cambriano, composto por rochas 

ígneas e metamórficas com idades variando do Arqueano ao Proterozóico e localmente 

recoberto por sequências de sedimentos vulcano-sedimentares, sedimentares e 

sedimentos inconsolidados  (DIAS; SANTOS, 2004). 

A complexidade físico ambiental da RMC, onde o município localiza-se, resultou 

em uma fitofisionomia expressa principalmente por grande diversidade de formações 

vegetais. As formações vegetais da RMC são assim constituídas (SEMA, 2003): 

Floresta Ombrófila Densa ou Floresta Atlântica, Floresta Ombrófila Mista ou Floresta 

com Araucária, Refúgios vegetacionais, Formações pioneiras de influência Fluvial e 

Estepe gramíneo-lenhosa. 

A média anual de chuvas dos últimos dez anos (2008 – 2018), de Araucária, na 

estação Barragem SANEPAR (02549081) de acordo com Sistema de Informações 

Hidrológicas – SIH do Instituto Águas do Paraná, 2019; foi de 1614 mm, com 

precipitações máximas e mínimas observadas nos meses de janeiro (184,27 mm) e abril 

(95,45 mm) respectivamente.  

A seguir a Tabela 4 resume os dados gerais, e a Figura 7 localiza geograficamente 

o município de Araucária.  
Tabela 4 - Dados Gerais do município de Araucária 

POSIÇÃO GEOGRÁFICA Altitude 897 m 
Latitude 25 º 35 ‘ 35 ‘’ S 

Longitude 49 º 24 ‘ 37 ‘’ W 

CLIMA Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfb) 

POPULAÇÃO ESTIMADA – 2019 143.843 habitantes 
TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL 1,69% 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA 306,03 hab/km² 

TAXA BRUTA DE NATALIDADE 15,6/1000 habitantes 
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COEFICIENTE DE MORTALIDADE INFANTIL 7,1/1000 (37,5% evitáveis) 

ESTADO NUTRICIONAL (MAGREZA) ≤ 5 ANOS 3,3 % 

ESTADO NUTRICIONAL (OBESIDADE) ≤ 5 ANOS 5,5 % 

TAXA DE INCIDÊNCIA - TUBERCULOSE      24% (COORTE 2016: Abril/16 a Março/17) 

GRAU DE URBANIZAÇÃO 92,51 % 

PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) R$ 125.343,00 per capita 
ÍNDICE DE GINI DA RENDA DOMICILIAR 0,48  

RENDA MÉDIA DOMICILIAR PER CAPITA 806,58 per capita 
TAXA DE ANALFABETISMO 3,55% 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB 3,6 

ÍNDICE IPARDES DE DESEMPENHO MUNICIPAL (IPDM) 0,7564 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDHM) 0,740 

DESPESA COM SAÚDE – 2017 R$ 178.925.989,28 

COLETA DE ESGOTO 73,30% 

TRATAMENTO DE ESGOTO 64,30% 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 99,99% 

COLETA DE RESÍDUOS URBANOS - 2018 29.000 Toneladas 

TRATAMENTO DE RESÍDUOS URBANOS 100% 

Fonte: IBGE (2010); SNIS (2017); SMSA (2018); Prefeitura de Araucária, ABES, IPARDES, IBGE 
(2019); ABES, MEC/INEP apud IPARDES, SMMA (2019) 
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Figura 7 - Localização Geográfica – Araucária/PR – Brasil 

 
Fonte: SMUR (2018) 

 

3.1.2 Aspectos socioeconômicos 

 

Segundo informações presentes no sitio eletrônico do município, Araucária teve o 

desenvolvimento de sua sociedade concentrado principalmente na origem de imigrantes 

eslavos, voltados inicialmente para a agricultura pelas condições propícias de clima e 

solo, com o cultivo de culturas como o trigo, milho, batata, hortaliças, fruticultura e 

avicultura. Além desta etnia, atualmente tem em sua formação descendentes dos 
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primeiros habitantes da região (luso brasileiros, índios e negros) e outras, como italianos, 

sírios, alemães, japoneses. 

A partir da década de 70, com a implantação da Refinaria Presidente Getúlio 

Vargas (REPAR), a cidade iniciou seu desenvolvimento industrial, servindo de sede a 

novas indústrias, com geração de empregos e o movimento migratório da área rural para 

a urbana do município. 

Segundo Costa e Schmidt (2019), ressalta-se que a partir do início da construção 

da refinaria (1973), o município vivenciou profundas transformações sociais econômicas-

territoriais. Dentre elas, destacamos: intensos processos de urbanização e 

industrialização, mudança da base econômica produtora de erva-mate para se tornar um 

município da indústria e do trabalho fabril; assim como o agravamento dos problemas 

sociais e ambientais. 

Mais recentemente, em 2008, a REPAR iniciou um processo de reforma e 

ampliação de sua área de operação, fato que ocasional a migração da mão de obra de 

trabalhadores oriundos de diversas regiões do país; principalmente de outras cidades da 

RMC e interior do Estado, em busca de oportunidades de emprego e renda 

proporcionados pela ampliação da movimentação de capital e serviços, oriundos direta e 

indiretamente das obras da REPAR.  

Sendo assim, os resultados deste movimento migratório resultaram em uma 

desordenada ocupação do solo, degradação do ambiente, e exiguidade de bem-estar 

social em áreas localizada na periferia, principalmente nos bairros Capela Velha, Costeira 

e Campina da Barra, destacados na Figura 8 que apresenta o quadro urbano do 

município. 



69 
 

Figura 8 - Quadro urbano do município de Araucária, com os principais locais de análise da pesquisa 

 
Fonte: SMUR (2018) 

Nota:      Campina da Barra       Costeira       Capela Velha 

 

Essas áreas estão destacadas em amarelo na Tabela 5, e demonstram a expressiva 

quantidade de moradores cadastrados em programas de benefícios sociais do governo federal 

comparados aos outros bairros, via Sistema de Cadastro Único (SCU) do Ministério da Cidadania. 

Essas áreas estão destacadas em amarelo na Tabela 5, e demonstram a expressiva quantidade de 
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moradores cadastrados em programas de benefícios sociais do governo federal comparados aos 

outros bairros, via cadastro único do Ministério da Cidadania. 
 

Tabela 5 - Renda social dos moradores por bairro, destaque (Campina da Barra, Capela Velha e Costeira) 

 
Fonte: SMAS (2018). 

Nota: O Cadastro Único se tornou o principal instrumento do Estado brasileiro para a seleção e a inclusão 

de famílias de baixa renda em programas federais, sendo usado obrigatoriamente para a concessão dos 

benefícios do Programa Bolsa Família, da Tarifa Social de Energia Elétrica, do Programa Minha Casa 

Minha Vida, da Bolsa Verde, entre outros. Também pode ser utilizado para a seleção de beneficiários de 

programas ofertados pelos governos estaduais e municipais. Por isso, ele funciona como uma porta de 

entrada para as famílias acessarem diversas políticas públicas (Ministério da Cidadania, 2019). 

 

Quanto ao aspecto econômico, o produto interno bruto per capita, segundo maior 

entre os municípios do estado do Paraná e também pela arrecadação de receitas 

externas, principalmente via Imposto Sobre a Prestação de Serviços de Qualquer 

Natureza (ISSQN), do ISS – representando cerca 55% da receita total. A causa deste 

incremento financeiro externo está ligada à Refinaria de Petróleo Presidente Getúlio 
Vargas – REPAR (PETROBRÁS, 2019) que produziu no ano de 2018 o equivalente a 

12% da produção nacional de derivados de petróleo.  

De acordo com dados do IBGE (2016), o PIB real (per capita) do município é de 

R$ 125.342,73, ocupando o segundo lugar e o PIB a preços correntes (nominal) é de R$ 

16.978.800,76 quarto lugar, no Estado. 

BAIRRO / RENDA de R$ 0.00 a 
R$ 89

de R$ 89.01 a 
R$ 178

de R$ 178.01 a 
R$ 477

acima de R$ 
477.01

BARIGUI 75 24 49 39
BOQUEIRAO 1.983 633 1.314 1.038
CACHOEIRA 1.386 442 919 726
CAMPINA DA BARRA 8.549 2.727 5.664 4.475
CAPELA VELHA 17.326 5.527 11.479 9.070
CENTRO 1.532 489 1.015 802
CHAPADA 12 4 8 6
COSTEIRA 8.911 2.843 5.903 4.665
ESTACAO 2.011 641 1.332 1.053
FAZENDA VELHA 2.612 833 1.73 1.367
IGUACU 2.282 728 1.512 1.195
PASSAUNA 2.191 699 1.452 1.147
PORTO DAS LARANJEIRAS 648 207 429 339
SABIA 24 8 16 12
SAO MIGUEL 24 8 16 12
THOMAZ COELHO 2.529 807 1.675 1.324
TINDIQUERA 1.029 328 682 539
VILA NOVA 196 63 130 103
ÁREA RURAL 4.104 1.309 2.719 2.148
TOTAL 57.422 18.318 38.043 30.060
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Dentro deste cenário, a atividade industrial é o setor que representa maior parcela 

do PIB municipal, principalmente a indústria de transformação. O setor do comércio vem 

em segundo lugar, seguido do setor agrícola, que somados seus valores, não se igualam 

ao setor industrial. (IPARDES, 2019). Todavia, mesmo com o elevado valor do produto 

interno bruto, a desigualdade de distribuição destas riquezas é acentuada, tal afirmação 

pode ser comprovada pela observação do índice de Gini, que segundo o IPEA, 2019 é 

de 0,48. 

O índice de Gini constitui-se de uma ferramenta para medir o grau de concentração 

de renda em determinado grupo, o qual aponta a diferença entre os rendimentos dos 

mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam 

de zero a cem). O valor zero representa a situação de igualdade, ou seja, todos têm a 

mesma renda. O valor um (ou cem) está no extremo oposto, isto é, uma só pessoa detém 

toda a riqueza (IPEA, 2019). 

No caso de Araucária, o valor é considerado mediano e é semelhante aos valores 

do Estado do Paraná e do Brasil, um dos países de maior desigualdade de renda do 

mundo (ONU, 2019). 

 

3.1.3 Aspectos assistenciais à saúde 

 

Os serviços em saúde dispõem da particularidade de grande especificidade 

técnica e da prestação de serviços especializados acima da média dos demais municípios 

da RMC. Quanto a atenção primária, são 11 unidades de saúde urbanas e 04 unidades 

de saúde rurais, somadas a 05 unidades de saúde avançadas (apoio) localizadas 

estrategicamente dentro do território (CNES, 2019; SMSA, 2019).  

Atualmente a estrutura da oferta de assistência em saúde possui as seguintes 

características: 

• Atenção Primária: 47,35% de cobertura populacional (eGestor - Secretaria de 

Atenção Primária - Ministério da Saúde, 2019); 

• Atenção Especializada: clínicas de terapia e reabilitação (Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, Bebês de Alto Risco, Serviço de Saúde Especial), Centro de 

Saúde da Mulher e do Idoso, Assistência Farmacêutica Especializada, 
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Laboratório Municipal de Análises Clínicas, Centro de Especialidade 

Odontológicas e o maior Centro de Especialidades Médicas (CNES, 2019) do país 

financiado com recurso próprio municipal; 

• Atenção as Urgências e Emergências: Unidade de Pronto Atendimento 24 horas 

adulto - UPA, SAMU e Unidade de Transporte Sanitário; 

•  Atenção Psicossocial: três serviços de oferta de atendimento em saúde mental 

adulto e infantil (CAPS II, CAPS AD e SECRIA); 

• Atenção Hospitalar: Hospital Municipal de Araucária gerido pela Santa Casa de 

Misericórdia de Birigui, e o Pronto Atendimento Infantil – PAI; 

• Vigilância em Saúde: Setor Epidemiológico, Vigilância Sanitária e Ambiental, 

Centro de Controle de Zoonoses. (Prefeitura de Araucária, Organograma da 

Secretaria Municipal de Saúde, 2019). 

 

A Figura 9 demonstra a localização geográficas urbana das unidades de saúde, 

hospital municipal (HMA), centro de especialidades médicas e odontológicas (CEMO) e 

a UPA 24 horas. 
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Figura 9 - Localização Geográfica Urbana: Principais Serviços de Atenção à Saúde 

 

Fonte: SMUR (2018), adaptado pelo autor (2019). 
Legenda:       Unidades de Saúde          HMA          CEMO         UPA 24 horas   

 
3.2 CARACTERIZAÇÃO DAS VARIÁVEIS  

 
3.2.1 Internamentos por DRSAI 

 

A pesquisa tem como variável dependente o estudo da epidemiologia dos 

internamentos por doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado - DRSAI. 

A epidemiologia é definida como o estudo da distribuição e dos determinantes das 
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doenças ou condições relacionadas à saúde em populações especificadas (LIMA-

COSTA E SANDHI, 2003).  

No que se refere aos métodos de investigação, Câmara e Tambellini (2003) 

afirmam que a metodologia epidemiológica é utilizada em saúde para descrever, analisar 

ou interferir na relação entre a exposição a poluentes ambientais e/ou na ocorrência de 

efeitos adversos para a saúde das populações, além de contribuir para 

ações/intervenções com o intuito de mitigar ou prevenir estes efeitos adversos. Quanto 

ao estudo ecológico, este tipo de estudo caracteriza-se por estudar grupos e não 

indivíduos. 

Desta forma, dentro da abordagem epidemiológica com enfoque ecológico, e o 

uso de dados secundários de hospitalizações, o estudo pesquisará a prevalência das 

internações por DRSAI no Hospital Municipal de Araucária, somente de moradores do 

município. 

A distribuição do estudo será feita com em um recorte transversal no período do 

ano de 2008 a 2018, na tentativa de conduzir a pesquisa com o maior uso possível de 

características determinantes que possam influenciar no resultado.  

Assim como tentar-se-á dar maior ênfase durante a discussão desta variável, nas 

comunidades locais mais propensos a prevalência dos internamentos por DRSAI 

levando em consideração os condicionantes sociais, econômicos e ambientais, e a 

análise das políticas públicas que podem influenciar na ocorrência dos mesmos.  

Contudo, por fazer parte de um estudo ecológico, não será descartado a análise 

de toda a população do município, pois as características deste tipo de estudo é delimitar 

tendências de adoecimentos de grupos populacionais para servir de base para posterior 

investigações mais apuradas, como é o caso de estudos epidemiológicos experimentais. 

As doenças analisadas foram relacionadas ao saneamento ambiental inadequado 

- DRSAI, metodologia proposta por autores (CAIRNCROSS; FEACHEM, 1993; HELLER; 

COLOSIMO; ANTUNES, 1993) e adotada pelo Ministério da Saúde, Fundação Nacional 

de Saúde (FUNASA) em 2010, porém adaptada a realidade epidemiológica de nosso 

país. 

Contudo para que a realidade do município fosse melhor retratada neste estudo 

ecológico, não foram incluídas as doenças transmitidas por inseto vetor (Quadro 9), pois 
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o município de Araucária não é considerado área epidemiologicamente endêmica, fato 

comprovado pela não existência da presença de casos autóctones registrados no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN); no período proposto para a 

pesquisa. 

 
Quadro 9 - Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI) 

Categorias e doenças CID 10 

Doenças de transmissão feco-oral  
Diarreias A00; A01-A04; A06-A09 

Febres entéricas A01 
Hepatite A B15 
Doenças transmitidas por meio do contato com a água  
Esquistossomose B65 
Leptospirose A27 
Doenças relacionadas com a higiene  

Tracoma A71 

Conjuntivites H10 

Micoses superfícies B35 ; B36 

Gel-hemintos e teníase  
Helmintíase B68; B69; B71; B76-B83 
Teníase B67 

Fonte: FUNASA (2010); Classificação Internacional de Doenças. 10 rev., adaptado pelo autor (2019) 
 

Dessa forma, para coleta a de dados, as patologias foram selecionadas de acordo 

com a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com 

a Saúde 10ª revisão – CID 10, sob a metodologia das doenças relacionadas ao 

saneamento ambiental inadequado (DRSAI), pesquisadas por CID de cada doença 

(Quadro 9) no Sistema de Informação Hospitalar (SIH) do DATASUS, Ministério da 

Saúde. Assim como informações obtidas no Departamento de Auditoria Avaliação e 

Controle e Divisão de Epidemiologia da SMSA. 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

IPO, via Plataforma Brasil, sob registro CAAE - 14141819.7.0000.5529 e Número de 

Parecer: 3.448.099. 

Ainda, a confiabilidade das informações investigadas também foi levada em 

consideração para a escolha do banco de dados do SIH/DATASUS. Pois, a exportação 

dos dados do município de Araucária para o SIH, somente ocorre após a conferência 
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minuciosa dos mesmos pelo Departamento de Auditoria, Avaliação e Controle, local de 

trabalho do autor durante o ano de 2018. Machado et al. 2016 afirma que o SIH constitui 

a única fonte de dados de internamento hospitalar com abrangência nacional. 

O SIH é um relevante instrumento de informação para orientar o gestor na tomada 

de decisões relacionadas ao planejamento das ações de saúde, inclusive para a 

vigilância epidemiológica em saúde. Desde que corretamente preenchido, a morbidade e 

mortalidade hospitalar do município estará refletida através da Classificação Internacional 

de Doenças (CID) registrado na Autorização de Internamento Hospitalar - AIH, servindo, 

por vez, como indicador da atenção assistencial a saúde. 

O processo de geração deste conhecimento inicia com o preenchimento do laudo 

de internação.  Este documento é utilizado para solicitar a autorização de internação do 

paciente no SUS, denominado AIH. A emissão deste laudo é responsabilidade restrita de 

médicos, cirurgiões-dentistas e enfermeiros obstetras. O laudo contém dados de 

identificação do paciente, da anamnese, exame físico, resultados de exames 

complementares, justificativa da solicitação; identificação do profissional solicitante e 

autorizador; diagnóstico inicial, códigos de procedimentos de acordo com a Tabela do 

SUS e CID10. 

Após esta etapa a AIH é analisada on line pelo Departamento de Auditoria, 

Avaliação e Controle (DAAC) da Secretaria Municipal de Saúde de Araucária; se houver 

inconsistências, a mesma é devolvida ao hospital para correção. Somente após o 

processo de certificação da correção do Hospital, a mesma é exportada ao SIH. 

Dessa maneira, a coleta desta variável ocorreu pelo acesso ao Sistema de 

Informação Hospitalar - SIH, com os devidos filtros selecionados; município, internações 

por local de residência, período de 2008 a 2018 e lista de morbidades de acordo com o 

CID-10 e a base de dados do setor de auditoria da SMSA. Estas foram elencadas de 

acordo com os modelos de estudo baseados nas doenças relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado – DRSAI. 

Ainda, as estimativas das prevalências de casos de doenças por causas 

selecionadas que motivaram internação hospitalar, são realizadas por meio do cálculo do 

indicador de taxa de internação. Este cálculo permite dimensionar sua magnitude como 
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problema de saúde pública de acordo com o número de habitantes de uma determinada 

região.  

A mesma reflete as condições de acesso aos serviços hospitalares que por sua 

vez guarda relação com a oferta desses serviços no SUS. 

Os dados de crescimento anual da população foram obtidos por meio das 

estimativas do IBGE, as quais são repassadas aos municípios anualmente pelo Ministério 

da Saúde a Divisão de Vigilância Epidemiológica da SMSA para obtenção de modelos 

estatísticos, que servem de base para o planejamento das ações de assistência em 

saúde. Com base nestes valores, os incrementos populacionais foram calculados para 

cada bairro em seu respectivos meses e anos do estudo. 

Sendo assim utilizou-se a seguinte fórmula de cálculo para cada bairro (mês e ano) 

de Araucária durante o período do estudo: 

 
 Número de internações hospitalares de residentes por DRSAI        x 10000  

    População urbana total residente no período considerado  

       Fonte: SIH/DATASUS, DVE/SMSA 

 

Ainda, para auxiliar na avaliação da prevalência das DRSAI e nas políticas de 

acesso a saúde será utilizado a taxa de Internações por Condições Sensíveis a Atenção 

Primária – ICSAP. 

 

3.2.2 Qualidade das águas superficiais  

  
Pretende-se avaliar a qualidade das águas superficiais nas sub bacias 

hidrográficas que drenam o município de Araucária, a partir do Índice da Qualidade da 

Água (IQA) proposto pela resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

n. 357 (2005) com o objetivo de verificar a possível presença de valores potencialmente 

prejudiciais à saúde. 

O município de Araucária possui nove sub bacias hidrográficas, contudo o estudo 

está direcionado para as sub bacias urbanas do Passaúna, Iguaçu e Barigui; e os dados 

coletadas sobre a AIQA das mesmas, foram obtidas por meio da análise dos relatórios 

do IAP (2005, 2009, 2018). 
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Contudo, os dados da sub-bacia do Rio Barigui possuíam apenas informações da 

AIQA, calculada dos anos de 2008, 2009 e 2017. Sendo assim, em contato com o IAP, o 

mesmo forneceu certos parâmetros que permitiram enquadrar a sub-bacia de acordo com 

a resolução da CONAMA 357/2005 e demonstrados no Quadro 10. Segundo o IAP, não 

houve coleta de amostras em 2018. Portanto, não há informações a respeito desse ano. 

 
Quadro 10 - Sub-bacia do Rio Barigui – 2010 a 2016 

 
Fonte: IAP (2018) 

 

Os arquivos para geolocalização via Google Earth PRO das nove sub bacias, 

foram fornecidos pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e geraram a imagem 

correspondente à Figura 10. 

 
Figura 10 - Representação das 09 sub bacias hidrográficas na área geopolítica do município de Araucária  

 
Fonte: Google Earth e Sistema de Georreferenciamento Municipal adaptado pelo autor (2019). 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

DBO 5 mg/ml Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe

Fósforo Total 0,050 mg/ml Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe

Coliformes 1000/100ml Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe

Parâmetros para Classe 2



79 
 

 Assim como a Figura 11, que apresenta a divisão das três sub bacias urbanas, e 

a informação de localização das onze unidades básicas de saúde (UBS) que atendem a 

população nos dezoito bairros do município. 

 
Figura 11 - Divisão urbana das sub bacias vs UBS 

 
Fonte: Google Earth e Sistema de Georreferenciamento Municipal adaptado pelo autor (2019). 
  
 Quanto a distribuição dos bairros dentro das sub bacias, a mesma esta destacada 
no Quadro 11. 
 
Quadro 11 - Distribuição Sub bacias vs Bairros 

 
Fonte: SMMA, 2020 

Sub bacias

Passaúna

Barigui 
Iguaçu

Tindiquera Campina da Barra, Costeira

Barigui, Thomaz Coelho

Bairros

Iguaçu 
Passaúna

Vila Nova, Porto das Laranjeiras, Fazenda Velha, 
Estação, Boqueirão

Iguaçu

Passaúna, Capela Velha, São Miguel

Barigui

Iguaçú, Cachoeira, Sabiá, Chapada, Centro
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Nota: Não foi possível gerar um mapa para ilustrar a distribuição dos bairros de acordo com as sub 
bacias, contudo a tabela procura demonstrar que mais de uma sub bacia abrange um bairro. 

No Estado do Paraná, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), que em 2019 passou 

a chamar-se Instituto Água e Terra, é o principal órgão responsável pelo monitoramento 

ambiental. Outros órgãos como Instituto das Águas, Sanepar, Prefeituras Municipais, 

universidades e instituições de pesquisa também realizam monitoração da qualidade da 

água no Estado. 

De acordo o relatório da qualidade das águas dos rios da região metropolitana de 

Curitiba, 2009 do IAP; trimestralmente são analisados 26 parâmetros físico-químicos, 2 

microbiológicos e 1 toxicológico, nos rios da região metropolitana de Curitiba, cujo 

resultado final destas análises resulta na AIQA – Avaliação Integrada da Qualidade da 

Água e está exposto na Tabela 6.  
 
Tabela 6 - Classes de qualidade de água conforme AIQA e compatibilidade com a CONAMA 357/2005 

Classe de 
Qualidade 

Compatibilidade 
Classes Conama 

357/2005 
Cor Indicadora Distância L ao 

ponto E (AIQA) 

Muito boa Classe 1 Azul claro 0,00 a 0,20 
Boa Classe 2 Verde claro >0,20 a 0,40 

Pouco poluída Classe 3 Amarelo >0,40 a 0,60 
Medianamente 

poluída Classe 3 Laranja claro >0,60 a 0,80 

Poluída Classe 4 Laranja escuro >0,80 a 1,00 
Muito poluída Fora de Classe Vermelho >1,00 a 1,20 
Extremamente 

poluída Fora de Classe Roxo >1,20 

 
Fonte: IAP (2005). 

 

Este cálculo é baseado no método MPC – Programação por Compromissos 

(UNESCO, 1987), está descrito em IAP (2005), e tem como principal objetivo avaliar os 

efeitos das substâncias tóxicas a organismos aquáticos de forma integral. Os pontos de 

coleta das sub bacias urbanas estão demonstrados na Figura 12.  
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Figura 12 - Espacialização dos pontos de coleta de água no município de Araucária - PR 

 
Fonte: IAP (2009); Google Earth Pro (2019), adaptado pelo autor (2019). 

 

3.2.3 Alagamentos 

 Os dados de alagamentos foram obtidos por meio de acesso ao Sistema 

Informatizado de Defesa Civil – SISDC, pertencente ao governo do Estado do Paraná, 

acessados diretamente no site da defesa civil; utilizando-se como filtro as opções 

“alagamentos”, período “janeiro de 2008 a dezembro de 2018”, localização Araucária. 

 Estes dados são de acesso público e foi realizada neste sitio eletrônico pois o 

município de Araucária alimenta as informações deste tipo de ocorrência neste sistema, 

contudo não possui um controle próprio, fato que dificulta a localização geográfica exata 

de cada evento de alagamento dentro da área urbana. 

 Foi verificado junto ao Departamento de Vigilância em Saúde do município a 

possibilidade da existência destes registros mais detalhados por bairros e localizações, 

em virtude dos boletins epidemiológicos de alertas, contudo não existiam dados 

suficientes dentro da série histórica. 

 Diante da inexistência da exatidão dos locais que possuem a maior frequência 

de alagamentos, decidiu-se realizar um trabalho de campo para observação de áreas 

mais propensas a inundações dentro do município, por meio da localização de 
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informações repassadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Assistência 

Social - Sistema de Cadastro Único (SCU), com foco nas comunidades com maior 

inscrição neste sistema e que possivelmente estavam expostas a determinantes e 

condicionantes socioeconômicos ambientais. 

 

3.2.4 Saneamento básico 

 

3.2.3.1 Cobertura  

 

A cobertura de saneamento foi obtida por meio do acesso ao site do Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS). 

 O SNIS é o maior e o mais importante sistema de informações do setor de 

saneamento do Brasil, com um banco de dados que contém informações de caráter 

institucional, administrativo, operacional, gerencial, econômico-financeiro e contábil 

sobre a prestação de serviços de água, de esgotos e de manejo de resíduos sólidos 

urbanos. A consolidação do SNIS, desde 1995, permite o emprego dos seus indicadores 

como referência para a avaliação da atuação de empresas e prefeituras. O sistema 

possui um dispositivo automático de análise de consistência de dados, que alerta os 

técnicos das companhias para possíveis inconsistências, comparando os dados 

fornecidos com os benchmarks e o histórico da própria companhia (SNIS, 2019). 

Nesse contexto, foram obtidas as informações representadas na Tabela 7, a coleta 

destes dados considerou a população total e urbana de Araucária de acordo com dados 

do IBGE 
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Tabela 7 - Cobertura de Saneamento do município de Araucária 

 
              Fonte: SNIS, IBGE. 
              Nota: Algumas considerações sobre o SNIS: Todo banco de dados auto declarativo tende a  
apresentar equívocos decorrentes da alimentação, em função de desconhecimento e descontinuidade de 
inserção de dados. As informações sofrem alterações ao longo do tempo, pela incorporação de novos 
prestadores de serviço, ou ausência de informações em determinado período por problemas de gestão. 
Não possui informações específicas para todos os municípios. 

 
 

Dados gerais de abastecimento de água também foram coletados no SNIS e estão 

presentes na Tabela 8.  
 

Tabela 8 - Abastecimento de Água do município de Araucária 

ANO POP. TOT. % POP TOT. POP. URB. % POP. URB 

2018 141.410 99,99 130.824 100 

2017 137.452 99,99 127.162 100 

2016 135.459 99,99 125.318 100 

2015 133.428 99,98 123.439 100 

2014 131.356 99,45 121.522 100 

2013 129.209 99,31 119.536 100 

2012 122.878 99,37 113.679 100 

2011 121.032 97,43 111.971 100 

2010 119.123 93,64 110.205 100 

2009 117.964 99,50 108.776 100 

2008 115.849 96,02 106.826 100 
                         Fonte: SNIS 

 

ANO POP.TOT. POP.URB.ESG. COLETA % TRAT. %

2018 141.410 130.824 57,88 100

2017 137.452 100.756 51,22 100

2016 135.445 87.662 47,79 100

2015 133.402 80.166 39,59 100

2014 130.634 46.079 29,29 86,8

2013 128.315 45.877 30,19 97,86

2012 122.102 44.496 31,38 97,81

2011 121.032 43.179 33 97,71

2010 119.123 41.151 32,04 96,9

2009 117.964 43.010 31 95,86

2008 115.849 38.755 19,8 95,64
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No que diz respeito à característica do sistema de esgotamento sanitário, a 

topografia do município é bastante acidentada, fator que obrigou o maior investimento na 

implantação de um sistema de esgotos com muitas estações elevatórias pela SANEPAR, 

com ampla rede de coleta e 3 estações de tratamento atualmente (ETE’s Iguaçu, 

Cachoeira e Passaúna). Cada um destes sistemas possui suas próprias instalações de 

coleta, transporte, tratamento e destinação final do efluente (Decreto Municipal 

30.064/2016).  
 

3.2.3.2 Investimento 

 

Quanto às informações para investigação da variável de investimento em 

saneamento no munícipio de Araucária, as mesmas foram obtidas por meio de solicitação 

via cumprimento de protocolo de acesso a dados disponibilizado no site da Companhia 

de Saneamento do Paraná (SANEPAR), e recebidos via e-mail. 

Quanto a natureza dos investimentos coletados (SANEPAR, 2011 a 2018), pode-

se observar a tomada de decisão do gestor para o direcionamento dos recursos 

financeiros na execução das seguintes ações: 

1. Ampliação, melhorias e serviços de manutenção da rede coletora de esgoto; 

2. Ampliação da rede de coletores tronco de esgoto; 

3. Ampliação da rede interceptora de esgoto; 

4. Ampliação da rede emissária de esgoto; 

5. Ligações prediais e residências as linhas de esgotamento sanitário; 

6. Aquisição e instalação de bombas de recalque e ampliação das linhas de recalque; 

7. Execução da estação de tratamento de esgotos Passaúna (ETE – Passaúna); 

8. Construção da estação elevatória de esgotos Passaúna (EEE Passaúna); 

9. Construção da estação elevatória de esgotos Gerdau (EEE Gerdau); 

10. Construção da estação elevatório de esgotos Tupy (EEE Tupy); 

11. Construção da estação elevatório de esgotos Cachoeira (EEE Cachoeira); 

12. Construção da estação elevatória de esgoto Iguaçu (EEE Iguaçu); 

13. Ampliação da ETE Cachoeira, por meio da execução de um reator anaeróbio 
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Todavia, para que se pudesse aprofundar nos resultados e conclusões do estudo, 

foi solicitado a SANEPAR os dados do Índice de Atendimento com Rede Coletora de 

Esgoto (IARCE), o qual possibilita saber, na escala temporal e geográfica, o 

comportamento da evolução do investimento em saneamento, por bairro, e por mês, ao 

longo dos anos do estudo, representado pela fórmula: 

 
Economias residências atendidas com rede coletora de esgoto 
___________________________________________________ x 100  
 
Economias residenciais atendidas com água 
 
Fonte: SANEPAR (2020), SNIS (2020) 
 
 
 Salienta-se que somente foi considerado as situações para as economias 

residenciais ligadas, factíveis (rede próxima) e potenciais (sem rede próxima) para o 

cálculo da evolução do IARCE. 

 As informações foram enviadas pela SANEPAR de forma bruta, através de 

planilhas de excel com o quantitativo total de economias residenciais atendidas com rede 

coletora de esgoto e atendidas com água de 2008 a 2018, e identificadas com um número 

correspondente a cada bairro, mas de forma não organizada. 

 Estes dados foram tratados em excel, primeiramente separando-os por bairro, 

após foram classificados por mês e ano; este processo exigiu grande quantidade de 

tempo e trabalho. Após esta etapa, foi calculado o IARCE de cada bairro ao longo de 

todos os meses e anos propostos pelo estudo. 

 A escolha por este índice dentro da estrutura do saneamento, está ligada 

diretamente aos principais fatores de adoecimento por DRSAI da população, ausência 

de esgotamento sanitário e água potável. 

 

3.3 FERRAMENTAS ESTATÍSTICAS 

 

O tratamento dos dados e os devidos ensaios estatísticos foi realizado com a 

utilização das ferramentas presentes no software Excel.  



86 
 

Uma das ferramentas estatísticas utilizadas foi a correlação linear para tentar 

mensurar o grau de relacionamento entre a principal variável dependente (y): 

Internamentos por DSRAI e as variáveis independentes (x), e a medida do grau e sinal 

de correlação linear entre as duas variáveis que foi obtido pelo Coeficiente de Correlação 

Linear de Pearson, definido pelo valor “r” no intervalo de -1 a 1. 

Ainda, o município de Araucária possui 18 bairros, os dados do IARCE recebidos 

da SANEPAR compilaram oitos bairros em quatro; alinhados dois a dois; são eles 

(Boqueirão e Fazenda Velha), (Campina da Barra e Costeira), (Porto das Laranjeiras e 

Passaúna) e (Centro e Iguaçu). 

 Sendo assim, as correlações das variáveis utilizaram 14 bairros, realizando-se o 

ajuste das outras variáveis de acordo com a base de bairros do IARCE. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Este estudo é o resultado de uma pesquisa epidemiológica por meio da coleta de 

dados qualitativos exploratórios, informações e de trocas de experiências nacionais e 

internacionais. O estudo teve como principal objetivo avaliar condições e políticas 

públicas básicas de saneamento e atenção primária à saúde. 

A discussão a seguir está dividida nos seguintes tópicos, sempre considerando 

como universo amostral a totalidade distrital do município de Araucária, em um horizonte 

temporal de 11 anos (2008-2018): 

• prevalência de internamentos por DRSAI vs IARCE e políticas públicas 

• IARCE vs DRSAI e políticas públicas 

• qualidade das águas superficiais vs DRSAI e políticas públicas 

• alagamentos urbanos vs DRSAI e políticas públicas 

Estes tópicos supracitados também receberam, onde foi possível, uma análise 

comparativa entre as condições verificadas no Brasil e as condições verificadas no Reino 

Unido, país utilizado neste estudo como referência de desenvolvimento. 

 

4.1 PREVALÊNCIA DE INTERNAMENTOS POR DRSAI vs IARCE e POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 
Segundo Camara (2003) uma das formas de se medir a efetividade de uma política 

de saneamento e saúde é captar o seu impacto por meio de indicadores ou da ausência 

do uso dos mesmos. 

Neste cenário, buscou-se analisar a prevalência de internamentos por DRSAI, por 

meio da taxa de Internamentos por Condições Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP), 

iniciando-se por sua principal causa, que é a falta de acesso aos serviços de saúde 

primário, conforme demonstrado no Gráfico 13. 

A avaliação da capacidade resolutiva das políticas da Atenção Primária à Saúde 

(APS) ocorre por intermédio do indicador ICSAP e é entendida como aquelas internações 
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que poderiam ter sido evitadas ou reduzidas diante de uma intervenção oportuna e de 

qualidade da assistência primária à saúde (PITILIN et al.,2015).  

 
Gráfico 13 - Prevalência de Internações ICSAP x DRSAI 

 
Fonte: SIH/SUS (2020) 

 

O Gráfico 13 demonstra uma redução da qualidade e do acesso aos serviços de 

saúde primários em virtude do aumento gradativo do número de internações por ICSAP 

durante os dez anos estudados. 

No entanto não há correlação entre as taxas de internação por DRSAI e o número 

de internações por ICSAP (r (0,05) = -0,39), sendo assim podemos supor que não é a 

falta de acesso aos serviços primários que estão influenciando diretamente na 

prevalência das internações por DRSAI no município. 

Contudo, considerando que o enfoque deste trabalho também é a discussão de 

políticas públicas, decidiu-se avaliar as alterações da estrutura social do município e sua 

influência sobre as internações por DRSAI.  

Costa e Schmidt (2019), citam que, no ano de 2010, Araucária experimentou um 

período de desenvolvimento, com forte expansão dos setores de comércio e serviços. 

“Contudo, em Araucária passamos a conviver com situações até então inéditas, com filas 

nos bancos e supermercados, engarrafamentos e aumento da violência” (p.14), em 
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consequência do movimento migratório das obras temporárias da REPAR - obra de 

ampliação e manutenção da Refinaria Presidente Getúlio Vargas, 2005 a 2015 

(ARAUCÁRIA, 2017). 

Os movimentos migratórios de uma população são diretamente refletidos nos 

sistemas públicos de saúde, cuja característica de hierarquização do atendimento tem 

como porta de entrada a atenção primária, como o SUS e o NHS. Assim como no 

aumento da demanda dos demais serviços públicos como o saneamento básico. 

A mobilidade populacional interfere inclusive nos padrões de morbimortalidade das 

populações de acolhimento e de origem.  Abreu (2009) cita que a epidemiologia de 

doenças infecciosas sempre teve como um de seus condicionantes a mobilidade 

populacional. A autora ilustra os exemplos do surto da peste na Idade Média, a pandemia 

da gripe de 1918, e a Síndrome Respiratória Aguda Típica (SARS), ocorrida no mundo 

em 2009. 

O Gráfico 14 apresenta o valor de correlação entre o número de atendimento da 

atenção primária e o número absoluto de internamentos por DRSAI no espaço 

geoecológico do município de Araucária. 

 
Gráfico 14 - Internamentos por DRSAI X Atendimentos na Atenção Primária 

 
Fonte: SIH/DATASUS (2019); Relatório SMSA (2017). 
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Nota:1 No ano de 2014, segundo o Relatório da SMSA, 2017 ocorreu a implantação obrigatória de um novo 
sistema de informação chamado ESUS do Ministério da Saúde no município, fato que resultou na 
perda de dados de atendimento da Atenção Primária a Saúde. 

Nota:2 Os atendimentos realizados na Atenção Primária a Saúde, consistem em consultas e procedimentos 
realizados por profissionais de nível superior e técnico dentro das unidades de saúde. 

 

De acordo com o Gráfico 14, a informação do número de atendimentos em 2012 

na Atenção Primária a Saúde (APS) foi de 321.957, ou seja, 41,7% de incremento se 

comparados aos números de 2008, fato atribuído ao movimento migratório que Araucária 

recebeu neste período em virtude das obras de reforma e ampliação da REPAR. Contudo 

verificou-se que o coeficiente de correlação linear de Pearson obtido foi de r (0,05): 0,06; 

o que demonstra não-correlação entre os valores quantitativos emparelhados nos eixos 

x e y. 

Sendo assim, na série histórica testada não há correlação do aumento do número 

de atendimentos na APS causado pelo movimento migratório e as taxas de 

internamentos por DRSAI. 

No entanto, pela observação do comportamento da série histórica da prevalência de 

internamentos por DRSAI pode-se notar um pico no ano de 2010 e significativa redução 

a partir do ano de 2014, como pode ser observado no Gráfico 15, que testou a relação 

entre a evolução da coleta de esgoto e a prevalência da taxa internamentos por DRSAI. 
Gráfico 15 - Evolução Coleta de Esgoto X Taxa de Internamentos por DRSAI 

 
Fonte: SNIS (2020); SIH/DATASUS (2019) 
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 O resultado obtido da correlação mostra uma elevada significância estatística P0,05 

= - 0,52. Desta forma pode-se concluir que a redução na prevalência da taxa de 

internamentos por DRSAI está fortemente relacionada ao aumento da coleta de esgoto 

no município. Em relação à evolução dos internamentos por DRSAI, nota-se uma 

distribuição aparentemente decrescente na linha de tendência no aspecto macro 

geopolítico do país, assim como na série histórica do município.  

Camara (2003) citou que se ter cuidado ao observar a multitude de fatores 

determinantes nesta relação da qualidade ambiental e agravo à saúde, devendo-se 

analisar assim todas as possíveis ferramentas qualitativas e quantitativas presentes no 

contexto. Dentro desse contexto, Lima-Costa (2003) ressaltaram a importância do 

controle coerente das variáveis para evitar a potencialização de fatores de 

confundimento, utilizando dados agrupados em unidades geográficas menores quanto 

for possível para torná-las mais homogêneas, bem como avaliar o grau de confiabilidade 

da fonte dos dados utilizados, e prever a aplicação coerente dos resultados tendo em 

vista seus objetivos.  

Este estudo fez uma análise comparativa entre a relação saneamento vs saúde no 

Brasil e a relação saneamento vs saúde no Reino Unido. Ao tentar coletar dados de 

ambos a respeito de internamentos das DRSAI, na atenção primária no Reino Unido 

(Inglaterra e País de Gales), encontraram-se dificuldades de acesso aos mesmos nas 

regiões de saúde, assim como no Brasil. Primeiramente, as mesmas estão relacionadas 

com as leis de acesso à informação do NHS, que garantem respeito integral ao princípio 

bioético da autonomia do indivíduo. Ou seja, no NHS garante total gerenciamento ao 

paciente sobre seus dados, inclusive até a possibilidade da exclusão dos mesmos do 

sistema (NHS, 2019).  Não há autorização de localização geográfica dos dados dentro 

de cada NHS regions local officers, e finalmente pelo modo de contratação dos serviços 

hospitalares pelos Commissioning Groups que dificultou a obtenção e compilação das 

informações. 

O tratamento de doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado no 

Reino Unido não faz parte das agendas dos Policy Makers como faz no Brasil, pois as 

condições de saneamento encontradas no Reino Unido (Inglaterra e País de Gales) 

avança para o nível terciário de tratamento em mais de 50% de sua cobertura (EEA, 
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2019). No Reino Unido as DRSAI são tratadas pela Atenção Primária do NHS: somente 

os casos mais graves relacionados à imunidade do indivíduo são conduzidos ao 

internamento hospitalar. 

 

4.2 IARCE vs DRSAI E POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Atualmente, o município de Araucária possui os índices de coleta de esgoto de 

73,3% dos quais acima de 95% tem tratamento antes da disposição (ABES, 2019); 

enquanto que o abastecimento de água é de 99,99% segundo o SNIS, 2018; e coleta e 

destinação de resíduos sólidos de 100% (SMMA, 2019). Números estes que de acordo 

com a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), Ranking 2019, 

posicionam Araucária em 16º lugar dentre 154 municípios de grande porte no Brasil com 

“Empenho” para a universalização do setor de acordo uma pontuação estabelecida pela 

associação.  

Araucária está em um patamar mediano segundo a ABES, em uma classificação 

que conta com os seguintes níveis Primeiros Passos > Empenho > Compromisso > 
Rumo de acordo com o seu porte. 

Quanto à investimento em saneamento, as informações estão presentes na Tabela 

9. 
Tabela 9 - Araucária: Investimento em Saneamento Básico 

 
                                        Fonte: SANEPAR, 2011 – 2018; SNIS 2008 – 2010. 

 

Ano Investimento
2008 R$5.503.782,85
2009 R$1.487.813,59
2010 R$5.503.782,85
2011 R$198.000,00

2012 R$386.563,96

2013 R$73.800,00

2014 R$28.970.041,74

2015 R$14.591.547,85

2016 R$7.601.262,91

2017 R$24.493.839,69

2018 R$7.606.531,38

Total R$96.416.966,82
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Pode-se observar que não houve uma regularidade nos investimentos, ou seja, 

anos como 2014 e 2017 representaram 55,45% do total investido entre 2008 e 2018. Por 

conseguinte, com o entendimento de que o reflexo deste investimento é geral, sem 

especificar a área específica que refletiria em melhorias a saúde da população, buscou-

se calcular a evolução do IARCE de cada bairro, o qual está representado pelo Gráfico 

16. 

 

 
Gráfico 16 - Evolução do IARCE X Bairros no município de Araucária (2008 – 2018) 

 
NOTA: dados fornecidos por SANEPAR (2020)  

   

Nota-se que o IARCE, entre o segundo semestre de 2014 e o primeiro semestre 

de 2015 apresentou um significativo aumento em doze dos quatorze bairros, tal fato está 

ligado ao grande investimento que houve no ano de 2014, cerca de R$ 24.970.041,47; 

que representou 30,04% do total investido no período avaliado. Assim como em 2017 e 

2018, o comportamento da curva do gráfico elevou-se, fato atribuído também ao 

investimento de R$ 32.100.371,07 nestes anos. 

 Tais comportamentos das linhas do gráfico podem representar para a saúde 

a redução de determinantes ambientais de adoecimento por DRSAI, pois ampliou-se a 
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cobertura do saneamento no município. Neste cenário, testou-se as relações entre a 

evolução da rede coletora de esgoto (IARCE) e as taxas de internamentos por DRSAI 

(AIH), nos quatorze bairros e também uma avaliação média geral de Araucária (Gráfico 

17). 
 

Gráfico 17 - 14 Bairros + média geral para as relações "Rede coletora de esgoto (IARCE) X Taxa de 
Internamentos por DRSAI (AIH)" no município de Araucária 
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NOTA: dados fornecidos por SIH/DATASUS (2019) e SANEPAR (2020) 

 

 Nota-se que os bairros do Vila Nova, Tindiquera e Thomaz Coelho, não tiveram 

investimento em saneamento até 2009 (IARCE: 0%), ano em que o bairro do Tindiquera 

alcançou um súbito aumento para 89,8% em seu IARCE, chegando a quase 98,7% no 

final de 2018. Contudo foi encontrado um r (0,05): 0,00 entre IARCE vs Taxa de 

Internação, tornando-se nula a análise da influência do esgotamento sanitário nos 

internamentos por DRSAI. O Thomaz Coelho foi o bairro que recebeu menor investimento 

em saneamento com uma discreta redução do IARCE de 6,37% para 4,70% nos anos 

estudados; e uma correlação com a taxa de internação negativa; r (0,05): – 0,14, dados 

que identificam uma redução nas taxas de internações com o aumento do IARCE, 

evidenciados na linha de tendência linear do gráfico. O Vila Nova ampliou seu IARCE em 

24% nos anos estudados, contudo foi encontrado um r (0,05): 0,09 acompanhado de um 

não significante aumento na linha de tendência linear da taxa de internação por DRSAI.  
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NOTA: dados fornecidos por SIH/DATASUS (2019) e SANEPAR (2020) 

 

De acordo com o gráfico do bairro São Miguel o IARCE em 2008 era de 85,86% e 

em 2009 alcançou 100%, mantendo este valor até 2018. Em relação a correlação o 

número encontrado aponta para um r (0,05): - 0,13, resultado que indica uma significativa 
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relação estatística de redução dos internamentos por DRSAI em relação ao aumento do 

IARCE. Quanto ao bairro Sabiá, no ano de 2008 o IARCE era de 0% e em 2009 alcançou 

80,91%, chegando em 100% em 2018. O r (0,05): 0,09 encontrado para este bairro, de 

acordo com o número de pares de dados emparelhados, indica uma fraca significância 

estatística entre os valores apresentados nos eixos “x” e “y”. O Laranjeiras-Passaúna 

manteve seu IARCE em 5% entre os anos 2008 a 2014, neste último ano o IARCE elevou-

se ao valor de 40% e atingiu 83% em 2018. A correlação encontrada foi um r (0,05): - 

0,09, valor que indica uma negativa; porém fraca significância estatística entre a 

influência da evolução do IARCE na redução dos internamentos por DRSAI. 
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NOTA: dados fornecidos por SIH/DATASUS (2019) e SANEPAR (2020) 

 

 O bairro Estação possuía um IARCE de 0% no início do ano de 2008 e passou ao 

patamar de 6,5% no segundo semestre deste mesmo ano, valor que se manteve neste 

patamar até 2014. Em 2014 o citado índice subiu para 12% e em 2018 o valor foi para 

100%. A correlação encontrada foi negativa com um r (0,05): - 0,09, número que indica 

fraca significância estatística. Em relação ao bairro Chapada, o mesmo possuía um 

IARCE de até 0% no início de 2009, quando alcançou o valor de 17%. Tal porcentagem 

manteve-se estável até 2015. Em 2015 chegou a 73% e no final de 2018 a 86%. A 

correlação encontrada para este bairro (r (0,05): - 0,01) é negativa, mas estatisticamente 

fraca entre o IARCE e a taxa de internação por DRSAI. O Centro-Iguaçu tinha um IARCE 

de 47% em 2008, subiu para 60% em 2009, 90% em 2015 e atingiu 100% em 2018; e 

sua correlação foi significativamente forte com um r (0,05): - 0,21 indicando uma redução 

na taxa de internamentos por DRSAI pelo aumento no investimento em esgotamento 

sanitário. 
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NOTA: dados fornecidos por SIH/DATASUS (2019) e SANEPAR (2020) 

 O Capela Velha e Campina da Barra-Costeira são os bairros que possuem as 

maiores concentrações de população socioeconômica e ambientalmente vulneráveis e a 

maior SUS dependência dos moradores, e são os locais onde foram identificadas as 

comunidades de risco no trabalho observacional de campo. Quanto as correlações entre 
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a influência do investimento em esgotamento sanitário e as taxas de internação por 

DRSAI, encontrou-se valores muito significativos estatisticamente para o Capela Velha 

com um r (0,05): - 0,19, cujo IARCE em 2008 era de 0% e 64% em 2018. Identificando 

neste caso, que os investimentos em esgotamento sanitário nestes bairros refletiram em 

uma relevante redução das taxas de internação por DRSAI. Quanto ao Campina da 

Barra-Costeira o r (0,05): - 0,08, o resultado tem pouca significância estatística, todavia 

mostrou-se negativo. Este valor de correlação encontrado para este último bairro não foi 

mais relevante estatisticamente, em virtude da característica menos homogênea em 

comparação ao Capela Velha, ou seja, é uma região com polos localizados de 

vulnerabilidades sócio econômico ambientas, mas também é composto por extratos 

sociais menos vulneráveis. Quanto ao bairro Cachoeira o mesmo possuía um IARCE de 

0% em 2008, com um grande aumento em 2009 (96%) e em 2018 alcançou 98%. A 

correlação estabelecida para os pares de dados alinhados nos dois eixos horizontal e 

vertical não foi significativa estatisticamente. 
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NOTA: dados fornecidos por SIH/DATASUS (2019) e SANEPAR (2020) 

 

 O bairro do Boqueirão Fazenda Velha possuía um IARCE de 0% em 2008 e 71% 

em 2018, e uma correlação negativa significativa com um r (0,05): - 0,10. Assim como o 

bairro Barigui, cujo IARCE em 2008 era de 0% e em 2018 chegou a 100%, apresentando 

segundo o gráfico uma correlação negativa e muito siginificativa com um r (0,05): - 0,16. 

Tais valores indicam uma forte influência do investimento em esgotamento sanitário na 

redução das internações por DRSAI e a importância dos investimentos em saneamento 

básico como forma de melhoria da saúde da população. 
 

 
NOTA: dados fornecidos por SIH/DATASUS (2019) e SANEPAR (2020) 
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Conforme esperado, a maioria dos bairros apresentaram valores de correlação 

negativos (10 bairros = média geral do município) ; enquanto que quatro bairros tiveram 

correlações positivas. Contudo, os bairros Thomaz Coelho (-0,14), São Miguel (-0,13), 

Centro-Iguaçu (-0,21), Campina da Barra-Costeira (-0,19), Barigui (-0,16) e o município 

(-0,21) aproximaram-se mais dos valores críticos de Person (0,18; P0,05), ou seja, uma 

correlação considerada significativa estatisticamente, mas não muito robusta 

numericamente falando (Gráfico 18). Acredita-se não foi possível alcançar-se tal robustez 

devido aos grandes picos nas taxas de internação em todos os bairros, influenciado nos 

resultados. 
 

Gráfico 18 - Resumo dos valores de correlação: Taxa de Internação DRSAI X IARCE - 14 bairros + média 
geral Araucária 

 
Fonte: SIH/DATASUS; SANEPAR (2020) 
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 Estes picos devem ser melhor estudados em cada bairro para que se possa 

compreender o comportamento possivelmente afetado pela multifatorialidade das taxas 

de internação, como falhas na codificação da causa de internação durante o 

preenchimento da AIH que podem interferir nos resultados do indicador, exigindo cautela 

do gestor na interpretação, assim como a ocorrência eventual de múltiplas internações 

por pessoa em uma área e período considerado pode superestimar o valor do indicador 

(Ministério da Saúde, 2019). 

 Segundo orientações do Ministério da Saúde, picos de taxas de internações mais 

elevadas para determinada causa sugerem, para melhor entendimento do 

comportamento dos dados, verificar as correlações com os contextos econômicos e 

sociais. Ainda, o SIH/DATASUS orienta a análise de variações populacionais, 

geográficas e temporais na distribuição das taxas de internações hospitalares, por causas 

selecionadas, identificando situações de desigualdade e tendências que demandem 

ações e estudos específicos para descobrir a causa de tais picos. 

 Contudo, obteve-se a correlação significativa entre dez dos quatorze bairros, 

portanto isto é muito importante. Pois são informações que precisam ser valorizados, pela 

dificuldade de encontrar-se dados e principalmente estudos que relacionam investimento 

em saneamento a taxas de internação em estudos nacionais e internacionais. 

 Possivelmente esta pesquisa represente um pioneirismo nas correlações 

cientificas entre saúde e saneamento com o enfoque nas políticas de investimento 

público de recursos financeiros dos setores. 

Quanto à discussão política do saneamento, de acordo com Borja (2014), a 

questão central no Brasil passa pelo debate do que a autora denomina “caráter do Estado 

brasileiro”.  Ou seja, a definição da natureza das ações de saneamento básico se 

relaciona com a disputa que se dá no seio da sociedade entre projetos sociais; e o 

saneamento básico como uma ação de infraestrutura ou um serviço, submetido a 

mecanismos de mercado, quando não se constitui na própria mercadoria. 

Tal afirmação está baseada no estudo de Leoneti, Prado e Oliveira (2011), no qual 

os autores relatam que o setor público tem maior capacidade de prover recursos do que 

o privado no setor de saneamento, possivelmente em virtude da maior possibilidade de 
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endividamento e da menor pressão regulatória do setor público, diferente do setor privado 

que deve possuir rentabilidade e operar em indefinições regulatórias vigentes. 

Assim, refletindo-se a respeito das proporções entre Brasil e Reino Unido, na 

tentativa de entender os processos políticos econômicos envolvidos no setor, encontram-

se: extensão territorial (Brasil 34 vezes maior); número de habitantes (Brasil 3 vezes 

maior); PIB (Reino Unido: £ 2.419.186 e Brasil: £ 1.584.004); PIB per capita (Reino Unido: 

£ 36,14 e Brasil: £ 7,56); gasto púbico per capita (Reino Unido: £ 14.891 e Brasil: £ 2.905) 

(DATOSMACRO, 2018).  

Esses dados demonstram que o investimento em políticas públicas e, 

consequentemente, saneamento é muito maior no Reino Unido que no Brasil. Porém, é 

preciso considerar os desafios e as proporções em relação ao Reino Unido que se 

impõem aos gestores brasileiros, assim como as diferentes características intrínsecas à 

formação da sociedade brasileira. 

Ainda, o sistema de saneamento do Reino Unido é de grande eficiência na redução 

de impacto ao meio ambiente (BOWEL et al., 2018), qualidade e inovação tecnológica 

para reutilização do esgoto como água potável (Departament for Internacional Trade UK, 

2019), de retorno financeiro e com preços atrativos de tarifas a empresas e ainda 

pagáveis ao consumidor (Global Water Inteligence Report, 2018), se comparado com as 

informações de cobertura e investimento encontrados no Brasil. Esse fato pode estar 

atrelado à forma de gestão pública dependente em sua maioria de recursos públicos e 

também de recursos de tarifação (a tarifa no Brasil não permite remunerar serviços e 

adequadamente e permitir investimentos mais expressivos), além das incipientes 

parcerias públicas privadas e à equivocada falta de direcionamentos de políticas para 

locais onde a direção técnica aponta, como pode ser visto nos índices de déficit vs 

investimento das macrorregiões Norte e Nordeste do país (SNIS, 2018). 

  Contudo Borja (2014) afirma que o saneamento no mundo tem sido tratado como 

mercadoria. De acordo com a autora, as políticas do setor no mundo têm caminhado na 

mesma direção das demais políticas públicas, como saúde e educação, para a discussão 

sobre o valor de uso e o valor de troca no mercado capitalista. 

Ainda, a onda de privatização dos serviços públicos de abastecimento de água e 

saneamento, que se iniciou em Londres na década de 90 e se dissemina na Europa e 
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nos países em desenvolvimento, é o testemunho desse processo, complementa Borja 

(2014). Ela pode ser facilmente verificada diretamente no site da Ofwat, órgão econômico 

regulatória de saneamento no Reino Unido (Inglaterra e País de Gales). 

Assim como no Brasil, este processo de transformação do setor em um bem 

econômico, não mais uma política social, poderá ser acelerarado com a aprovação 

do projeto que altera o marco legal do saneamento básico. O Projeto de Lei (PL) 

3261/19 amplia a participação da iniciativa privada no setor, contudo, há o risco eminente 

da iniciativa privada se ater apenas aos sistemas mais lucrativos em detrimentos de 

municípios pequenos, e este provável cenário precisa ser equacionado, caso se pretenda 

manter a política de universalização dos serviços de saneamento até 2030. 

Não obstante, em contra partida existe no Brasil dentro das políticas públicas, a 

filosofia de apropriação dos setores como bem nacional; pétreo; um sentimento ufanista 

contra investidores privados, semelhante a campanha contra a exploração do petróleo 

pelo capital estrangeiro proposto pelo presidente Dutra em 1948, cujo slogan era “O 

petróleo é nosso!”.  

Persistem ainda a legis e os entendimentos jurídicos burocratizantes que 

possivelmente contribuem para visões gestoras não saudáveis existentes no Brasil entre 

o que é privado e o que é público. Um exemplo é a lei nº 8666/93 que trata das licitações, 

promulgada no final da gestão Itamar Franco, em um Brasil que ansiava por governança 

e equilíbrio econômico, que atualmente precisa urgentemente ser revista e atualizada. 

Diferentemente do Reino Unido, com as devidas ressalvas ao comportamento 

ético humano, que deve sempre ser uma variável na equação do tomador de decisão no 

mundo inteiro, o setor público brasileiro não possui o pudor de contar com o apoio do 

setor privado no investimento para o desenvolvimento da sociedade. Aqui abre-se um 

parêntesis. 

Talvez este seja o ponto: as diferentes formações sociais já citadas anteriormente. 

Não a sociedade como um conjunto de indivíduos civilizados que não avançam o sinal 

de trânsito, mas uma sociedade que clama e advoga por seus interesses. Ou seja, regula 

os atos do governo, coletivamente. No Brasil o coletivo da constituição de 1988, que 

forjaram as bases dos sistemas públicos filosoficamente sociais como saneamento e 
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saúde foram distorcidos, e ganhou bandeiras político-partidárias com interesses 

extramuros, infelizmente. 
 

 

4.3 QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS vs DRSAI E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O município de Araucária faz parte de uma conurbação composta por 29 

municípios que compõem juntos a Região Metropolitana de Curitiba. O comportamento 

dos dados de qualidade da água, encontrados nesta pesquisa, assemelham-se às 

informações encontradas pela Agência Nacional de Águas (ANA) (2015), a qual elenca 

como principal problema da região a redução da degradação dos mananciais pela 

expansão urbana da região metropolitana de Curitiba na bacia hidrográfica do Alto 

Iguaçu, e são demonstrados no Quadro 12. 

 
Quadro 12 - Sub bacias urbanas x Classes 

 
Fonte: IAP (2009; 2018) 

 

Segundo Tucci (2008), o desenvolvimento urbano gera problemas relacionados 

com a infraestrutura de água, destacando: a falta de tratamento de esgoto; a ocupação 

do leito de inundação ribeirinha; a impermeabilização e a canalização dos rios urbanos, 

com aumento da vazão de cheia e sua frequência. Também ocorre o aumento da carga 

de resíduos sólidos sobre os rios próximos das áreas urbanas e a deterioração da 

qualidade da água por falta de tratamento dos efluentes, com impactos nos ecossistemas 

aquáticos, com riscos à saúde da população (SOUZA et al., 2014)  

Contudo, as bacias compostas por diferentes níveis de desenvolvimento e 

infraestrutura de saneamento – como é o caso do município de Araucária – devem ser 

analisadas de forma diferenciada, segundo afirmam Malheiros et al. (2017). 

De acordo com Marandola (2011), sistemas de abastecimento de água e 

esgotamentos sanitários adequados reduzem a contração de DRSAI, mas o domínio de 

Sub Bacias 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rio Iguaçu Fora da Classe Fora da Classe Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4

Rio Passaúna Classe 4 Classe 4 Fora da Classe Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3

Rio Barigui Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Classe 4 Sem dados
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técnicas e tecnologias não é suficiente para superar os riscos e as vulnerabilidades a 

essas doenças. É necessário compreender o “contexto geográfico”, a “relação 

população-ambiente” e o “contexto social” do lugar, das comunidades e dos grupos 

demográficos. É preciso considerar também os referenciais econômicos e culturais da 

sociedade que definirão seu comportamento individual e coletivo.  

De acordo com o Ministério da Saúde (2015), a taxa de urbanização pode 

indiretamente gerar um aumento de internações e de óbitos relacionados ao saneamento 

ambiental inadequado, pois pode indicar o crescimento desorganizado da cidade, que 

tem como consequência a falta de serviços como saneamento básico, moradia e acesso 

à saúde. 

 Sendo assim, optou-se por coletar informações a respeito das alternativas 

utilizadas de esgotamento sanitário (Tabela 10) e abastecimento de água (Tabela 11) 

que a população de cada bairro faz uso, considerando a inscrição dos moradores em 

programas sociais de baixa renda na Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS, 

para que se pudessem encontrar os locais com maior densidade demográfica de grupos 

populacionais que socialmente dependem das políticas públicas. 
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Tabela 10 - Número de habitantes em função da alternativa de tratamento de esgoto adotada e em função 
do bairro distrital 

 
Fonte: SMAS (2018) 

BAIRRO / FORMAS DE 
ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO

Direto 
Para Um 
Rio, Lago 
ou Mar

Fossa 
Rudimentar

Fossa 
Séptica

Coletora 
de 

Esgoto 
ou 

Pluvial

Tem 
outro 

destino

Vala a 
Céu 

Aberto
BARIGUI 1 13 24 138 9 3
BOQUEIRAO 28 343 627 3,664 238 67
CACHOEIRA 20 240 438 2,561 167 47
CAMPINA DA BARRA 122 1,480 2,702 15,794 1,028 290
CAPELA VELHA 247 3,000 5,476 32,009 2,083 589
CENTRO 22 265 484 2,830 184 52
CHAPADA 0 2 4 22 1 0
COSTEIRA 127 1,543 2,816 16,462 1,071 303
ESTACAO 29 348 635 3,715 242 68
FAZENDA VELHA 37 452 825 4,825 314 89
IGUACU 32 395 721 4,215 274 78
PASSAUNA 31 379 692 4,048 263 74
PORTO DAS LARANJEIRAS 9 112 205 1,197 78 22
SABIA 0 4 7 44 3 1
SAO MIGUEL 0 4 7 44 3 1
THOMAZ COELHO 36 438 799 4,672 304 86
TINDIQUERA 15 178 325 1,901 124 35
VILA NOVA 3 34 62 363 24 7
ÁREA RURAL 58 710 1,297 7,581 493 139
TOTAL 818 9,941 18,147 106,084 6,904 1,951
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Tabela 11 - Número de habitantes em função da alternativa de abastecimento de água adotado e em 
função do bairro distrital 

 
Fonte: SMAS (2019). 

 

Os bairros destacados em amarelo nas Tabelas 10 e 11 correspondem a regiões 

urbanas que possuem comunidades, cujas localizações nas sub-bacias urbanas do Rio 

Iguaçu (Bairro Campina da Barra), Rio Passaúna (Bairro Capela Velha) e Rio Barigui 

(Bairro Costeira), apresentam áreas de ocupação irregular nos mananciais e margens 

alagadiças de córregos urbanos. 

As informações encontradas a respeito da taxa de internamentos por DRSAI 

nestes bairros, e o indice AIQA das sub bacias, estão demonstradas no Quadro 13. 

Quadro 13 - Taxa de Internamentos por DRSAI vs Classes 

 

Fonte: SIH/SUS (2019); IAP (2009; 2018) 

BAIRRO /  FORMAS DE 
ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA

Cisterna Outra 
forma

Poço ou 
Nascente

Rede 
Geral

BARIGUI 0 18 8 161
BOQUEIRAO 2 488 206 4,272
CACHOEIRA 2 341 144 2,987
CAMPINA DA BARRA 10 2,102 887 18,418
CAPELA VELHA 19 4,260 1,797 37,326
CENTRO 2 377 159 3,300
CHAPADA 0 3 1 26
COSTEIRA 10 2,191 924 19,196
ESTACAO 2 494 209 4,332
FAZENDA VELHA 3 642 271 5,626
IGUACU 3 561 237 4,916
PASSAUNA 2 539 227 4,721
PORTO DAS LARANJEIRAS 1 159 67 1,396
SABIA 0 6 2 51
SAO MIGUEL 0 6 2 51
THOMAZ COELHO 3 622 262 5,448
TINDIQUERA 1 253 107 2,216
VILA NOVA 0 48 20 423
ÁREA RURAL 5 1,009 426 8,841
TOTAL 64 14,118 5,957 123,705

Comunidades / Sub bacias  Variável 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Campina da Barra - Costeira DRSAI 8,92 8,38 10,57 7,80 10,24 7,31 4,45 2,36 2,99 1,64 2,23

Rio Iguaçu AIQA Fora da Classe Fora da Classe Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4

Rio Barigui AIQA Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Fora da ClasseFora da ClasseFora da Classe Fora da Classe Fora da Classe Classe 4 Sem dados

Capela Velha DRSAI 6,96 7,24 9,96 5,88 8,88 6,61 3,97 5,69 7,00 6,56 7,72

Rio Passaúna AIQA Classe 4 Classe 4 Fora da Classe Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 4 Classe 3 Classe 3
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De acordo com o IAP (2005), tanto o ambiente natural quanto o antrópico são 

extremamente complexos para se analisar, envolvendo fenômenos variantes no tempo, 

não lineares, com fases múltiplas, inter-relacionamentos e propriedades determinísticas 

e aleatórias.  

Sendo assim, este estudo identificou determinantes socioambientais propícias 

para a incidência de maiores taxas de internação por DRSAI nas comunidades 

destacadas, cujas condições de saneamento básico são inadequadas e à qualidade das 

águas superficiais das sub bacias hidrográficas é identificadas em sua maioria como 

“Classe 4” e “Fora da Classe” de acordo com a Resolução 357/2005. Classificação que 

segundo a ANA (2015) pode conferir às águas características capazes de causar efeitos 

letais ou alteração de comportamento, reprodução ou fisiologia da vida.  

 Assim, retomando a questão da tríade epidemiológica, existem os seguintes 

fatores: o ambiente representado pelas condições de saneamento inadequadas somadas 

a uma AIQA deletéria à saúde; o hospedeiro como o indivíduo que reside nessas regiões; 

a presença dos agentes causadores das doenças, veiculados principalmente pela via 

hídrica diariamente e potencializado nos episódios de inundações.  

A análise ecológica de dados ambientais (AIQA) e epidemiológicos (DRSAI) 

pode permitir, mais que uma verificação de associações entre fenômenos, uma base 

para melhor compreensão do contexto em que se produzem os processos sócio 

espaciais. A saúde desse grupo é mais do que a soma da saúde de indivíduos: é uma 

forma de fazer saúde pública baseada em evidências epidemiologias, tendo como 

objeto o grupo num contexto ambiental. 

Dessa forma, os efeitos da integração neste estudo são de grande importância e 

valor para a evidência de processos que, muitas vezes, se estudados individualmente, 

produzem efeitos imperceptíveis. Por isso, as ações de políticas públicas exigem como 

principal estratégia um trabalho integrado que contemple, além da participação da 

comunidade, a articulação de disciplinas e instituições de diversos setores (BARCELLOS 

et al., 1998) 

Contudo, no Brasil, não foram encontrados na literatura exemplos de políticas de 

integração em soluções de continuidade e solidez entre os setores de saúde e ambiente. 

Notadamente, na esfera municipal, também se repete o fato. Apenas em casos de 
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emergências nacionais, ou situações de crise, as ações são concentradas entre os 

setores. Como exemplo mais recente, cita-se o estado de emergência decretado pelo 

Governo Federal, por meio do decreto nº 13.301/2016, quando verificada situação de 

iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da 

dengue, dos vírus chikungunya e zika.  

  Da mesma forma, no Reino Unido (Inglaterra e País de Gale) a Water Framework 

Directive (WFD), concentra-se principalmente no status do ambiente, e não se concentra 

na necessidade de uma abordagem integrada entre diferentes setores relacionados à 

água (MIZANUR et al., 2004). A diretriz não cita o crescimento da população, aumento 

da demanda por água (por alimentos, energia hidrelétrica, transporte, pesca, energia), 

promoção de tecnologias eficientes em termos de água na produção industrial e agrícola.  

A maioria das comunidades e organizações existentes trabalhavam com rios ou 

níveis de captação, e a WFD modificou a forma de trabalho para bacias e sub bacias, 

resultando em baixa contribuição, adesão e vinculação da população (UKTAG, 2011a; 

UKTAG, 2011b), em suma, os autores destacam que o importante papel que a água 

desempenha no desenvolvimento econômico e humano não é adequadamente 

compreendido na diretiva. 

Assim como no Brasil, a semelhança do fato da não sinergia dos setores e 

principalmente da legitimação das comunidades em algumas políticas repete-se no Reino 

Unido. Esses fatos possivelmente são a causa da ausência de solidez e sucesso a longo 

prazo de certas ações governamentais. Esse entendimento é acompanhado por autores 

(WATSON, 2014; FOSTER et al., 2016). De acordo com eles, apesar do esforço do 

governo, houve uma redução de cerca de 4% no status geral da água qualidade das 

águas superficiais durante o último ciclo de avaliação (Environment Agency, 2015). Os 

autores atribuem o fato à ausência de ações de legitimação junto às comunidades e 

regulamentações mais claras presentes na atual WFD. 
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4.4 ALAGAMENTOS vs DRSAI E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O fator “inundações e mudanças climáticas” relacionadas a doenças veiculadas 

pela água, classificadas dentro das DRSAI no Brasil e na Europa, foi citado por Semenza 

e Menne (2009). Segundo os autores, outbreaks causados por Cryptosporidium, 

causador de síndromes diarreicas agudas, precisam ser examinados em busca de 

possíveis ligações com mudanças climáticas, juntamente com doenças transmitidas por 

roedores como a Leptospirose nos eventos de alagamentos. 

Neste cenário, Jiménez Cisneros, et al., (2014) e Kohlitz et al. (2019) citaram que 

muitas comunidades no mundo convivem há muito tempo com a variabilidade climática e 

com as mudanças climáticas. Estes fatores impõem riscos cada vez mais intensos e 

imprevisíveis à saúde, incluindo efeitos diretos e indiretos nos sistemas de saneamento 

que podem afetar a saúde destes grupos populacionais. 

Esta pesquisa compilou todas as informações existentes a respeito das 

ocorrências de alagamentos nos bairros do município de Araucária, para que fosse 

possível testar a influência destes no aumento das taxas de internações por DRSAI. 

Contudo, não foi possível localizar espacialmente as ocorrências de alagamentos, 

apenas informações de episódios de alagamentos de forma geral, escala macro 

municipal. Ainda assim, por meio do auxílio da Secretaria Municipal de Planejamento – 

SMPL, foi possível mapear as regiões com maior potencial de inundação. 

 Desta forma, de posse destas informações e dos dados sociais fornecidos pela 

Secretaria Municipal de Assistência Social via SCU (Tabelas 10 e 11), e com auxílio de 

incursões de campo para identificar áreas de maior risco de incidência de DRSAI após 

episódios de alagamentos, importantes contribuições foram geradas sobre as áreas 

inundáveis (Figura 13). 
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Figura 13 - Mapa da região urbana – Áreas inundáveis x Comunidades de Risco 

 
                 Fonte: SMPL (2019) adaptado pelo autor 

NOTA: áreas inundáveis destacadas na cor rosa, e comunidades de maior risco apontadas com 
marcador vermelho. 

 
 

 Nessas regiões periféricas do município, demonstradas nas fotos 1, 2, 3 e 4 

(Figura 14), foram encontradas populações residentes com cobertura de saneamento 

inadequado, expostas a inundações e formas de abastecimento de água que 

possivelmente expõe estes indivíduos aos agentes causadores das DRSAI. Fatores 

estes que possivelmente influenciam a saúde deste grupo populacional e impactam na 
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qualidade das águas superficiais destas sub-bacias durante certos períodos sazonais 

ou mesmo em episódios isolados. 
 

Figura 14 - Condições de moradias nas comunidades de risco em Araucária. 

 
Fonte: O autor (2019). 

  

 Estas comunidades de risco são as mesmas identificadas como expostas a 

determinantes socioambientais propícios para a incidência de maiores taxas de 

internação por DRSAI, em virtude da qualidade das águas superficiais e condições de 

saneamento (Bairro Campina da Barra, Capela Velha, Bairro Costeira), e que da mesma 

forma habitam espaços propensos a alagamentos. O Gráfico 19 apresenta a correlação 

entre alagamentos e as taxas de internação por DRSAI encontradas. 
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Gráfico 19 - Correlação Internamentos X Alagamentos: Comunidades de Risco 

 
Fonte: SIH/SUS (2019); SISDC (2020) 

 

 A correlação testada para o bairro Campina da Barra-Costeira mostrou-se 

estatisticamente significativa (P0,05 ; n120;  r = 0,19). A evidência da relação das 

inundações urbanas com a transmissão de doenças foi relatada em estudos que 

demonstram o aumento pós-inundação de cólera (Sur D, et al, 2000), criptosporidiose 

(Katsumata T, et al., 1998), diarréia inespecífica (Kunii O et al., 2000; Heller et al., 2003 

), e febre tifóide e paratifóide (Vollaard AM et al., 2004). Na Indonésia, por exemplo, 

Vollaard et al. (2004) encontraram inundações associadas ao aumento de casos de 

paratifóide com odds ratio de 4,52 (95% de confiança intervalo (IC): 1,90, 10,73) e 

Katsumata et al. (1998) encontraram um risco ampliado de transmissão de 

criptosporidiose, com uma razão de chances de 3,08 (IC 95%: 1,9, 4,9).  Contudo, como 

as informações de alagamentos urbanos são gerais do município, esta informação torna-

se perde robustez na análise estatística bairro a bairro, mesmo que a evidência prática 

da ocorrência tenha sido comprovada pelo trabalho observacional de campo.  Em 

função disto, a alternativa utilizada para testar as relações dos alagamentos urbanos com 

os internamentos foi aplicar uma taxa de internação por geral do município, as quais estão 

representadas no Gráfico 20. 
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Gráfico 20 - Alagamentos X Internamentos por DRSAI: Araucária (2008-2018) 

 
Fonte: SIH/SUS (2019); SISDC (2020) 

  

 De acordo com os valores de correlação obtidos, o Grafico 20 mostra uma 

tendência importante de relação entre internamentos por DRSAI e ocorrências de 

alagamentos (P0,05 ; n120;  r = 0,19), já que o valor crítico de Pearson nesta condição é 

0,18.  

De acordo com Rui et al. (2018), em Bangladesh, com 70% da população vivendo 

em regiões em ambientes urbanos e propensas a inundações, a diarréia é a principal 

causa de doença, responsável por 35% das 45.000 internações hospitalares e 27% das 

154 mortes relatadas e acrescenta que o Vibrio spp. (21,6%) e Leptospira spp. (12,7%) 

são os patógenos mais comuns que causam a transmissão e surtos relatados de doenças 

durante eventos climáticos extremos como as inundacões. 

Assim, pode-se inferir que as taxas de internamentos por DRSAI em Araucária 

podem estar significativamente associadas à ocorrência de algamentos nas comunidades 

identificadas como de risco. Por outro lado, é necessário que o município promova 

melhorias nos sistemas de monitoramento destes eventos, com investimentos no 

trabalho intersetorial entre a vigilância ambiental em saúde, defesa civil municipal e 

tomadores de decisão. 
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No Reino Unido, a preocupação científica com os outbreaks de doenças 

relacionadas ao saneamento, associados aos casos de alagamentos e mudanças 

climáticas, é cada vez mais comum. Elevados e mais intensos índices pluviométricos têm 

feito com que o sistema de esgotamento sanitário extravase sua capacidade 

contaminando as águas superficiais (CAMPOS; DARCH, 2015). Os principais outbreaks 

associados à ocorrência de DRSAI no Reino Unido, estão relacionados a criptosporidiosis 

e alagamentos. O fator alagamento somado às mudanças climáticas e relacionado às 

doenças veiculadas pela água na Europa, e que fazem parte das DRSAI no Brasil, foram 

citados por Semenza e Menne (2009). Os autores afirmaram que outbreaks causados 

por Cryptosporidium, causador de síndromes diarreicas agudas, precisam ser 

examinados juntamente com doenças transmitidas por roedores, como a Leptospirose, 

em virtude de que estas ocorrências climáticas têm se tornado cada vez mais comum 

nos países europeus. A proporção de casos reportados (notificados) e hospitalizações 

por criptosporidiosis são significantes no Reino Unido, se comparados ao restante da 

união europeia (ver Quadro 14). 
 

Quadro 14 - Análise comparativa Reino Unido  vs União Europeia para Casos Notificados de 
Cryptosporidiosis 

 
NOTA: dados disponíveis em: <https://emma.ecdc.europa.eu/Pages/home.aspx>. Acesso em: 7/02/2020. 

  

As proporções desses casos merecem uma investigação científica mais detalhada 

das possíveis causas dessa prevalência no Reino Unido e também uma revisão literária 

dos protocolos de DRSAI no Brasil, visto que esta doença não possui muito destaque na 

literatura nacional e a variabilidade climática tem influenciado no surgimento de novas 

doenças e áreas endêmicas. 

 
  

Doença Região Condição 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Reportados 7015 7972 6600 5680 9573 6856 7229 9313 10060 9675 12087
Hospitalizados 0 458 396 411 582 445 393 612 693 609 687
Mortes 2 1 3 1 1 1 7 6 1 3 3
Reportados 4941 5553 4569 3571 6532 4035 4102 5901 6708 5052 5820
Hospitalizados 0 323 264 235 352 233 234 388 469 363 446
Mortes 2 1 2 1 0 1 7 5 0 2 3

Cryptosporidiosis

União Européia

Reino Unido
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O município de Araucária apresentou um expressivo aumento de adensamentos 

urbanos periféricos formado por grupos populacionais vulneráveis a determinantes 

socioeconômicos ambientais de risco a saúde nos anos estudados. 

Quanto ao financiamento dos serviços primários de saúde no Brasil, os mesmos 

têm sido baseados no valor per capita, repassado aos municípios pela esfera federal, 

baseado em estimativas populacionais não atualizados do IBGE. As populações 

municipais constituem a base de dados utilizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) 

para a distribuição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e 

do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). As estimativas consideram apenas o 

crescimento vegetativo da população, não ponderando sobre episódios de intensos 

movimentos migratórios, como os ocorridos dentro do município de Araucária entre os 

anos de 2008 a 2012; ou seja, todos os serviços públicos de Araucária não estavam 

preparados para o incremento populacional dentro desse período. Essa constatação, 

somada ao fato de a população migrante possuir um nível socioeconômico baixo, 

provavelmente contribuiu para a formação de vazios assistenciais em virtude da 

sobrecarga de demanda não planejada, como os encontrados nesta pesquisa  
Somado ao fato de que entre 2008 a 2012 pode-se verificar a perda de 

arrecadação do município, causada pela crise econômica mundial que iniciou em 2008, 

notadamente as perdas geradas pela indústria de refino de petróleo, devido à queda nos 

preços dos produtos petrolíferos. A redução do valor do barril de Petróleo (IBGE, 2019) 

diminuiu a participação de Araucária no PIB do Estado, de 4% em 2010 para 2,5% em 

2015. Cabe atenção dos gestores municipais a este fato, pois a dependência econômica 

do município no refino de um combustível fóssil, está na contramão das atuais políticas 

mundiais de economia sustentável. 

Em relação ao Reino Unido, assim como em Araucária, a motivação econômica 

estimula movimentos migratórios de populações oriundas de outros continentes. Esse 

movimento acaba por sobrecarregar os serviços públicos, notadamente os de urgência e 

emergência em saúde, por tratar-se de indivíduos em situação não legalizada também 
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neste país. As transformações no NHS também concorreram para deteriorar os serviços 

públicos, universais e gratuitos de saúde, o que diminuiu consideravelmente a 

capacidade de reduzir as desigualdades existentes entre os diferentes grupos sociais que 

compõem a sociedade inglesa, ao menos no que se refere ao acesso aos serviços de 

saúde – um dos elementos fundamentais quando se considera os fundamentos de uma 

vida civilizada. 

Deste modo, uma fundamental compreensão em profundidade do National Health 

Service, de tal modo a lançar as bases para a realização de estudos destinados a analisar 

criticamente as experiências brasileiras no âmbito das políticas públicas de saúde deve 

ser estimulada, uma vez que o NHS constituiu referência para a concepção do Sistema 

Único de Saúde (SUS) no Brasil. 

Desta forma, as condições de saúde de uma sociedade representam riscos para 

a população e desafios para o financiamento de políticas públicas. Nos anos recentes, a 

influência econômica nas tomadas de decisão, somada à dependência científica e 

tecnológica, nos levaram a descuidar dos problemas de saúde tradicionais do tipo 

nutricional e infeccioso, como as DRSAI, e a privilegiar as doenças crônicas 

degenerativas e a medicina de alta tecnologia no Brasil.  

A resposta apropriada às atuais necessidades de saúde deve ser adequada à 

apresentação dos novos problemas em virtude do envelhecimento da população, sem 

descuidar das políticas de base, ou seja, das populações cujos determinantes sociais, 

como as condições de saneamento, são os principais responsáveis pelo seu 

adoecimento. 

Políticas de base como o investimento em Saneamento Básico apresentam 

significativa redução na prevalência de internamentos causados por doenças que não 

necessitariam de hospitalizações, como as causadas por DRSAI encontradas em 10 dos 

14 bairros e no município (r (0,05): - 0,21). 

Tais políticas não possuem uma regularidade e uma suficiência em seu aporte 

financeiro. Foram identificados espaços temporais de grandes tomadas de decisões de 

investimento em saneamento, logo, lacunas subsequentes que causaram a redução na 
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cobertura deste serviço público em Araucária, atingindo 50% somente após o ano de 

2017. 

Neste contexto, encontrou-se uma maior taxa de internamentos por DRSAI nos 

bairros onde encontram-se comunidades de risco com coberturas de saneamento 

inadequadas, no caso Capela Velha (IARCE: 64,47%) e Campina da Barra-Costeira 

(IARCE: 78,50%). 

Apesar das taxas de prevalência de internamentos por DRSAI no estudo 

apresentarem uma diminuição em sua série histórica no município (Mediana: 5,84) 

primeiros 6 anos se comparadas aos últimos 5 anos do estudo (Mediana: 4,78), no 

entanto o município precisa continuar a buscar parcerias para investir no setor de 

saneamento existem muitos vazios assistenciais a serem preenchidos nos setores de 

saúde e saneamento. 

Existem no Brasil e no Mundo algumas afirmações a respeito de que valores 

investidos em saneamento reduziriam em quatro ou mais vezes o investimento em saúde, 

contudo no estado da arte apurado nada foi encontrado que comprovasse tais 

apontamentos. Sendo assim, acredita-se que este estudo é um relevante subsídio para  

uma pesquisa aprofundada sobre o assunto, já que apresenta dados setorizados, por 

bairro distrital, e considera taxa de internamentos, condições sanitárias, qualidade de 

água e índice de alagamentos. 

 O fornecimento de água também é um condicionante de adoecimento, nota-se que 

da mesma forma como o esgotamento sanitário, esta também é deficitária nas 

comunidades de risco dos bairros Capela Velha e Campina da Barra-Costeira, fato que 

torna mais vulneráveis ao adoecimento os grupos populacionais residentes nestas áreas. 

Principalmente em tempos de pandemia de SARS – CoV-2 que estamos vivendo, onde 

a lavagem das mãos é uma das principais ações de prevenção. 

 A maioria da população residente nos bairros citados acima, não possuem nem 

mesmo documentos pessoais, como CPF ou certidão de nascimento, tendo acesso 

somente a serviços de urgência e emergência. Pois, somente quem possui cidadania ou 

cadastro é admitido em qualquer sistema de saúde do mundo. É necessário 

urgentemente recadastrar toda a população de Araucária para que se possa planejar 
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políticas públicas; por territórios de saúde; ou seja, a partir de cada casa, de cada rua, de 

cada bairro do município. 

 Outro fator importante de influência nos internamentos por DRSAI encontrado, foi 

a significativa relevância dos alagamentos urbanos na sua prevalência (r (0,05): 0,18). 

Destaca-se que as DRSAI no Reino Unido e comunidade científica internacional; em 

virtude das mudanças climáticas causando frequentes alagamentos urbanos, começam 

a ser discutidas como doenças reemergentes.  

 Por fim, acredita-se que é fundamental o resgate do conceito sanitarista de 

saúde, definido em 1948 pela OMS que envolve o “bem-estar físico, mental, social do 

indivíduo e não apenas a ausência de doença ou enfermidade”, assim como do 

saneamento como o “maior direito social”, que atualmente encontra-se em franco declínio 

de entendimento político frente ao discurso dos altos custos dos serviços públicos, 

expondo a possível extinção de suas filosofias coletivistas de suas origens. 
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6. PRODUTOS DA PESQUISA  

 

6.1 RECOMENDAÇÕES AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE SAÚDE 

  

 Sugere-se ao município primeiramente o investimento na Atenção Primária à 

Saúde, no que tange a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de 

endemias; elo de ligação entre a população e as equipes de saúde; para a retomada do 

controle dos processos dinâmicos de prevenção de doenças de base e da agudização 

dos casos crônicos degenerativos nos “territórios saúde”.  

 Na prática este primeiro passo permitirá o recadastramento e o reconhecimento 

de toda a população das áreas de abrangência das unidades de saúde, fato que 

contribuirá para geração de informação para a formulação de políticas de base que 

possam refletir no quadro de saúde do município. 

 Assim como, uma melhoria das ferramentas de informação para a realização deste 

primeiro passo também é necessária, com vistas a dar transparência as ações públicas, 

implementação da gestão de acesso público aos dados e segurança as informações dos 

pacientes guiada pela bioética. 

 Possivelmente tais ações refletirão em investimentos assertivos no setor e ganho 

da capacidade de investimento, por meio do aumento imediato dos valores repassados 

pelo Ministério da Saúde, sabe-se que atualmente a nova Política Nacional de Atenção 

Básica – PNAB; definida em 2019; descentraliza a responsabilidade da informação do 

número de habitantes aos municípios como condição para o recebimento per capita dos 

repasses federais. 

 Ainda, o desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa pode ser uma ferramenta 

importante para a gestão do saneamento e da saúde do município, pois poderá 

descrever, compreender e explicar os fenômenos da realidade que não podem ou não 

foram explorados neste estudo. Principalmente, com amostras populacionais das 

comunidades de risco identificados pelo trabalho de campo, comparadas aos demais 

grupos populacionais. 
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6.2 RECOMENDAÇÕES AO MUNICÍPIO NA ÁREA DE SANEAMENTO 

 

Por meio de dois mapas urbanos setorizados (2008 e 2018), é possível identificar 

por meio do indicador IARCE a evolução do saneamento e as necessidades de 

investimento ainda presentes no município – conforme as Figuras 15 e 16. 

 
Figura 15 - Mapa urbano setorizado de investimento: IARCE 2008 

 

Fonte: SMUR adptado pelo autor (2020) 
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Figura 16 - Mapa urbano setorizado de investimento: IARCE 2018 

 

Fonte: SMUR adptado pelo autor (2020) 
 

Sendo assim, recomenda-se ao município de Araucária que busque junto a 

SANEPAR, parcerias de políticas de investimento em ampliação da rede coleta de esgoto 

para os bairros que ainda não atingiram o IARCE: ≥ 80%.  

Somada a ações intensificadas de educação ambiental entre Secretaria de Saúde 

e Secretaria do Meio Ambiente com o envolvimento das lideranças comunitárias, pois os 

pilares de políticas públicas sustentáveis devem ser construídos pelo coletivismo social. 
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6.4 RECOMENDAÇÕES A SANEPAR 

 

 Recomenda-se a SANEPAR a melhoria da gestão de dados, no que se refere a 

transparência e acesso a informações de investimento por bairro em cada município do 

Paraná, utilizando um indicador como o IARCE. 

 A disposição desta informação de forma compilada em um único indicador, permite 

o acesso dos gestores municipais e futuros pesquisadores a dados que serão de grande 

importância para tomadas de decisão e avanço da comunidade científica, 

respectivamente. 

 

6.5 PRODUÇÃO DE UM ARTIGO CIENTÍFICO 

 

 Com o objetivo da divulgação científica das informações presentes neste estudo, 

propõe-se a produção de um artigo científico, com o título: PREVALÊNCIA DE 
INTERNAMENTOS POR DOENÇAS RELACIONADAS AO SANEAMENTO 
AMBIENTAL INADEQUADO (DRSAI) EM FUNÇÃO DA CONDIÇÃO DO 
SANEAMENTO BÁSICO - ESTUDO DE CASO DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA – 
PARANÁ / BRASIL 
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