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Resumo 

 
 

CORTEZ, Adriane Xavier. Análise da relação entre doenças do CID-10 
(diarreias e micoses) com as condições de saneamento ambiental no 
Estado do Rio Grande do Sul - Brasil. 2019. 76f. Dissertação (Mestrado em 

Ciências Ambientais) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, 
Centro de Engenharias, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2019. 

 
 
 

A distribuição desigual do saneamento entre as diferentes cidades resulta que 
determinadas doenças atinjam grupos populacionais de forma diferente. Frente 
e isto o objetivo deste trabalho é identificar a relação existente entre a 
ocorrência de internações hospitalares por micoses e diarreias e as condições 
do saneamento básico e ambiental nos municípios de Porto Alegre, Canoas, 
Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas, no período de 2006 a 2014, no Estado do 
Rio Grande do Sul. Para a execução do estudo realizou-se uma coleta de 
dados referente as internações ocasionadas por diarreia e micose, por local de 
residência, oriundas do Datasus, atreladas as condições de saneamento. Nos 
dados supracitados aplicou-se a análises estatísticas através da Correlação de 
Pearson. Como resultado ao analisar a relação das doenças com os 
indicadores de saneamento, encontrou-se um número alto de taxas de 
internações para ambas doenças estudas, bem como uma correlação 
significativa entre os fatores analisados, observando-se alta ( -0,68), correlação 
significativa para a doença diarreia e os indicadores rede de esgoto e 
abastecimento de água na cidade de Porto Alegre, já para a cidade de Canoas 
observou-se alta (-0,74) correlação para a doença diarreia com o indicador rede 
de esgoto, e ainda quanto a doença micose em Porto Alegre percebe-se alta (-
0,83) correlação para o indicador abastecimento de água. Já para as demais 
cidades e suas correlações com os indicadores não observamos correlação 
significativa neste estudo. Logo até o presente momento foi possível obter 
informações direcionadas sobre os problemas de cunho ambiental que causam 
determinadas doenças, sendo possível perceber que a provável causa dos 
casos encontrados sem correlação significativa negativa, entre o indicador e a 
doença é o fato de que podem existir problemas com relação a falta de dados 
sobre saneamento principalmente em zonas rurais, logo também em áreas 
urbanas de periferia. Portanto percebe-se que a identificação mais específica 
de áreas de risco, adicionando-se dados como renda percapta e educação, é 
essencial para que se possa demonstrar mais nitidamente essa relação direta 
entre saneamento inadequado e a saúde precária da população mais 
vulnerável e então prever as respectivas ações a serem realizadas para 
diminuir custos com investimentos em saúde e direcioná-los para outras 
doenças não evitáveis e para o desenvolvimento de infraestruturas de 
qualidade em saneamento. 

 
 

Palavras-chave: indicadores; internações; doenças; saúde pública. 
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Abstract 

 
 
 

CORTEZ, Adriane Xavier. Analysis of the relationship between ICD-10 
diseases (diaries and mycoses) with environmental sanitation conditions 
in the State of Rio Grande do Sul - Brazil. 2019. 76f. Dissertation (Master in 

Environmental Sciences) - Graduate Program in Environmental Sciences, 
Engineering Center, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2019. 
 
 
 
The unequal distribution of sanitation between different cities results in diseases 
associated with different population groups. Forward and this is the objective of 
this work, to identify an existing relationship between hospital admissions for 
drugs and diarrhea and basic and environmental sanitation conditions in the 
municipalities of Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas, 
without period from 2006 to 2014 , in the State of Rio Grande do Sul. To carry 
out the study, it is possible to collect data referring to occasional hospitalizations 
for diarrhea and ringworm, by local residence, originating from Datasus, linked 
to sanitation conditions. In the aforementioned data, we apply statistics related 
to Pearson's Correlation. As a result, when analyzing a disease relationship with 
sanitation indicators, he found a high number of hospitalization rates for studied 
diseases, as well as a significant correlation between the factors analyzed, with 
a high (-0.68), significant correlation for the daily disease and sewage and water 
supply indicators in the city of Porto Alegre, for a city of Canoas victims of high 
intensity (-0.74) correlation for diarrhea disease with the sewage indicator, and 
also regarding ringworm disease in Porto Alegre there is a high (-0.83) 
correlation for the water supply indicator. For other cities and their correlations 
with indicators, we did not observe a significant correlation in this study. So far, 
it has been possible to obtain targeted information on the environmental 
problems that cause certain diseases, and it is possible to realize that the 
probable cause of the cases found without significant negative correlation 
between the indicator and the disease is the fact that there may be problems 
regarding the lack of data on sanitation mainly in rural areas, therefore also in 
urban peripheral areas. Therefore, it is clear that the more specific identification 
of risk areas, adding data such as per capita income and education, is essential 
so that this direct relationship between inadequate sanitation and the precarious 
health of the most vulnerable population can be more clearly demonstrated and 
then predict the respective actions to be taken to reduce costs with investments 
in health and direct them to other non-preventable diseases and to the 
development of quality infrastructures in sanitation. 
 
 
Keywords: indicators; hospitalizations; diseases; public health. 
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1 INTRODUÇÃO 

O saneamento básico ineficiente atrelado a higiene inadequada 

estabelece risco para a saúde da população, principalmente para pessoas em 

situação de vulnerabilidade social e ambiental (BRASIL, 2015), ou seja, 

quando a população possui uma cobertura de abastecimento ineficaz ou a 

mesma não alcança o município por inteiro, a população acaba consumindo 

água de diversas fontes existentes, como por exemplo: poços e açudes, 

portanto de baixa qualidade, pois estas águas não passam por tratamento 

adequado, o que pode levar a adquirirem doenças de veiculação. Ainda, a 

indisponibilidade de sistemas de esgotamento sanitário e coletas de resíduos 

sólidos, podem contaminar o meio ambiente e assim carrear problemas graves 

à saúde das pessoas da região. 

A carência ou ineficiência desses serviços de saneamento resulta em 

más condições de saúde em grande parte da população brasileira, 

aumentando a incidência e prevalência de doenças, destacando-se as de 

veiculação hídrica, como diarreias, micose, hepatite, cólera, parasitoses 

intestinais, dentre outras a febre tifoide, que em alguns casos levam à óbitos, 

enfermidades ou incapacitação, em todos os âmbitos da vida (TEIXEIRA et al., 

2006). 

Cabe destacar que as doenças infecciosas e parasitárias ainda são 

importantes causa de problemas de saúde no mundo, especialmente em áreas 

de risco, onde se encontra condições de saneamento básico precário e baixo 

nível socioeconômico (NASCIMENTO et al., 2013; WALDMAN et al., 1997). 

Logo, este grupo de doenças, em especial doenças diarreicas, em 

estudo realizado por Araújo, Lopes, Teixeira (2019) analisando-se a incidência 

de doenças diarreicas e as relações com infraestrutura de saneamento e o 

rompimento da barragem de Fundão-Minas Gerais, constatou-se uma alta 

correlação espacial encontrada entre os fatores estudados, possivelmente 

devido ao fato de que a população analisada encontra-se em municípios rurais 

do estado e também pela situação de integralidade dos sistemas de 

abastecimento de água e tratamento de efluentes na região em 2015. 

Logo, conduzir o saneamento para promover saúde, abrange a implantação 

de uma estrutura física com distintos sistemas integrados, que também podem 
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adicionar um agrupamento de ações direcionadas para a educação e 

cooperação dos usuários nessas atividades sendo que as avaliação dos 

envolvidos são fundamentais para o êxito do sistema(NASCIMENTO et al., 

2013).  

Além disso, pode-se incluir que é essencial um conjunto de políticas que  

determinam direitos e deveres dos usuários e de prestadores de serviços, e 

ainda uma estrutura apta a administrar o setor de modo integrado aos demais 

setores ligados a saúde e ao ambiente. Ademais, referente a prevenção de 

doenças, os serviços de saneamento são parte da intervenção que ocorre no 

ambiente para gerar empecilhos para evitar a transmissão de doenças e 

atestar a salubridade ambiental. Assim, o Estado através de sua articulação 

deve assegurar e manter os sistemas de saneamento em execução, com as 

tecnologias necessárias para satisfazer as características físicas locais 

(SOUZA; FREITAS, 2010).  

Quanto a lei regulamentadora do setor de saneamento básico, a Política 

Nacional de Saneamento Básico (PNSB) estabelece aspectos relevantes que 

devem ser salientados, quanto aos princípios fundamentais da prestação dos 

serviços públicos de saneamento básico, como a universalização do acesso e 

integralidade dos serviços, garantindo a partir de seu cumprimento a 

disponibilidade dos sistemas em todas as áreas urbanas e rurais (BRASIL, 

2007). Apesar de já passados quase 15 anos da implantação da PNSB, 

comparada a políticas ambientais de outros países desenvolvidos, é 

considerada recente, principalmente com relação as áreas rurais,  que 

demoram um pouco mais a serem alcançadas pelo desenvolvimento, por 

terem menor acesso a recursos (BRASIL, 2018).  

Tais recursos federais inseridos em desenvolvimento no saneamento 

rural no Brasil, foram em média R$ 99,32 milhões/ano, entre os anos de 2007 

a 2014, consolidando um montante de R$ 794,5 milhões, sendo importante 

salientar que dentro deste período, no ano de 2009 observou-se um pico de 

investimento de R$ 141,1 milhões, e posteriormente no ano de 2012, com 

outro respectivo pico de investimento no valor de R$ 130,9 milhões. Em 

contrapartida, em 2013, percebeu-se uma queda considerável no montante 

investido, encontrando-se no valor de R$ 109,3 milhões, e o mesmo ocorre no 

ano de 2014 com o valor de R$ 83,0 milhões, investimento este menor que a 
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média anual (FUNASA, 2015). Portanto, quanto maior e melhor utilizado for o 

investimento em saneamento nos municípios, através da politicas publicas, 

melhor será a qualidade de vida da população. 

O saneamento adequado também é importante na prevenção de 

doenças de transmissão zoonótica, como a dermatofitose, por exemplo, que 

se define como uma micose superficial, considera-se que esta é uma das 

infecções fúngicas mais frequentes em animais domésticos, sendo uma fonte 

constante de contaminação do ambiente, podendo ser transmitidas para seres 

humanos, ou seja, representam um grande risco para a saúde pública 

(MORIELLO, 2014).  

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo identificar a 

relação existente entre a ocorrência de internações hospitalares por duas 

doenças com alta incidência sendo elas diarreias e micoses e a relação destas 

com as condições do saneamento básico e ambiental nos municípios de Porto 

Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Santa Maria, Pelotas, no período de 2006 a 

2014, através da análise de correlação entre os indicadores de saneamento, 

avaliando, abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, e 

a prevalência das doenças diarreia e micose nestas cinco mais populosas 

cidades no estado do Rio Grande do Sul. Para que seja possível, testar se a 

hipótese de que a principal causa de internações hospitalares por diarreias e 

micoses nos municípios selecionados é o saneamento ambiental inadequado. 

E então salientar a importância de maior atenção do poder público e da 

população para este assunto a fim de evitar tais custos com saúde pública já 

que a partir de inserida a devida importância ao tema seria viável direcionar o 

investimento com tais custos para tratamentos de outras enfermidades que 

não podem ser evitadas com desenvolvimento de infraestruturas sanitárias e 

sistemas de educação ambiental eficazes. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Identificar a relação existente entre a ocorrência de internações 

hospitalares por micoses e diarreias e as condições do saneamento básico e 

ambiental nos municípios de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul,  Santa 

Maria, Pelotas, no período de 2006 a 2014. 

 

 
2.2 Objetivos Específicos 

- Analisar as taxas de ocorrência de duas doenças contidas no CID-10 

(diarreias e micoses), em cinco munícipios do Rio Grande do Sul; 

- Analisar os indicadores de saneamento básico (rede de água, coleta de 

resíduo e rede de esgoto) em cinco municípios no Rio Grande do Sul, no 

período de 2006 a 2014; 

- Analisar a relação do saneamento ambiental inadequado, com as 

doenças, micoses e diarreias, nos cinco municípios do Rio Grande do Sul. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Histórico Sobre o Saneamento 

O saneamento básico se inicia com os povos, que na antiguidade, 

quando deixaram de ser nômades, e se instalaram próximas de cursos d’água 

com o objetivo de utilizar a água para consumo, agricultura e pecuária e, ainda, 

para lançar e afastar seus dejetos. Outros povos antigos desenvolveram 

técnicas sofisticadas, para a época, de captação, condução, armazenamento e 

utilização da água para sua sobrevivência (CAVINATTO, 1992). 

O crescimento industrial, no século XVIII, desencadeou durante a idade 

média, hábitos de higiene precários, logo muitos camponeses passaram a viver 

nas cidades, sendo que estas não possuíam estruturas adequadas, causando 

problemas de saúde pública (EIGENHEER, 2003). 

No Brasil ao longo do século XVI, a falta de políticas de higiene pública e 

saneamento básico geravam epidemias de cólera, febre amarela e varíola, 

entre outras doenças que atingiam a população. Então no século XX, apesar 

da beleza natural e arquitetônica existente, se identificavam graves problemas 

urbanos, como redes de água e esgoto insuficientes, coleta de lixo muito 

precária e habitações coletivas, denominadas cortiços, onde havia grande 

número de pessoas vivendo em espaços reduzidos e insalubres, 

principalmente nas regiões centrais da cidade. (SCHATZMAYR; CABRAL, 

2012). 

Ainda do século XX, em 1969, foi criado o Plano Nacional de 

Saneamento – PLANASA, que foi responsável por um grande salto na 

cobertura de saneamento no país, porém se mostrou incapaz de universalizar o 

acesso aos serviços, mesmo que apenas para o abastecimento de água 

potável (SALLES, 2009). 

Sousa (2011) destaca que após o fim do PLANASA, em 1992, surge o 

projeto de lei 199/93 que buscou instituir a Política Nacional de Saneamento, 

aprovado no Congresso, mas vetado pelo Presidente Fernando Henrique 

Cardoso em 1994, que como alternativa, dinamizou, o Programa de 

Modernização do Setor de Saneamento (PMSS), visando alcançar a 

universalização da água e do esgoto até 2010. 
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Através da Lei 11.445/2007, ficou prevista a elaboração dos planos de 

saneamento básico a nível municipal, estadual e federal, cujo último deles é 

denominado de Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB. Este 

plano foi aprovado em 2013 e nele estão descritos os cenários, diretrizes, 

metas ações para o saneamento básico no país nos próximos 20 anos 

(BRASIL, 2007; BRASIL, 2013). 

Assim, as diretrizes nacionais do setor de saneamento estão descritas 

na Lei nº 11.445 de 05 de janeiro de 2007, onde tem como princípios 

fundamentais, dentre outros, a universalização do acesso aos serviços públicos 

de saneamento básico e a articulação de políticas de desenvolvimento urbano 

regional, de habitação, de combate e erradicação da pobreza, de proteção 

ambiental, de promoção da saúde e outras de relevante interesse social, 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida, para as quais o saneamento 

básico seja um fator determinante (BRASIL, 2007). 

Com relação ao contexto global referente ao saneamento básico, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) através de seu relatório publicado em 

2019, relata que em 2015, 30% das pessoas não possuíam acesso a água 

potável, e 60% das pessoas não possuíam instalações de saneamento 

seguras. Atualmente ainda grande parte da população mundial não possui 

acesso ao seu direito de ter um saneamento de boa qualidade, apesar do 

grande progresso alcançado sobre está problemática nos últimos 15 anos 

(Agência Brasil, 2019). 

 
4.2 Saneamento Básico 

O saneamento básico tem por definição ser um conjunto de medidas que 

visa preservar ou modificar as condições do meio ambiente; com a finalidade 

de prevenir doenças e promover saúde, melhorar a qualidade de vida da 

população e a produtividade do indivíduo bem como facilitar a atividade 

econômica, alcançando então a salubridade ambiental do meio (RIBEIRO; 

ROOKE, 2010). 

De acordo com a Lei de Saneamento Básico - Lei nº 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007 o saneamento básico pode ser descrito como: 

I- A - saneamento básico - conjunto de serviços, 
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infraestruturas e instalações operacionais de: (Incluído pela Medida 
Provisória nº 868, de 2018) Ver tópico (109 documentos). 

 

a) abastecimento de água potável, constituído pelas 
atividades, pela disponibilização, pela manutenção, pela infraestrutura 
e pelas instalações necessárias ao abastecimento público de água 
potável, desde a captação até as ligações prediais e os seus 
instrumentos de medição; (Incluída pela Medida Provisória nº 868, de 
2018). 

b) esgotamento sanitário, constituído pelas atividades, pela 
disponibilização e pela manutenção de infraestrutura e das 
instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 
disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações 
prediais até a sua destinação final para a produção de água de reuso 
ou o seu lançamento final no meio ambiente; (Incluída pela Medida 
Provisória nº 868, de 2018). 

c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos 
pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações operacionais 
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos domiciliares e dos 
resíduos de limpeza urbanas; e (Incluída pela Medida Provisória nº 
868, de 2018). 

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, 
constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e pelas instalações 
operacionais de drenagem de águas pluviais, de transporte, detenção 
ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e 
disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza 
e a fiscalização preventiva das redes; (Incluída pela  Medida 
Provisória nº 868, de 2018). 

 

As ações referentes ao saneamento básico, tais como abastecimento de 

água, coleta e tratamento de esgoto, redes de drenagem e coleta e disposição 

final de resíduos sólidos, representam grande importância, pois a ausência 

desses serviços pode causar vários riscos à saúde humana, como doenças 

recorrentes a falta ou inadequação desses serviços, afetando de forma 

negativa a saúde da população (NASCIMENTO et al., 2013). 

Sendo a água um recurso finito e vulnerável as ações do homem esta 

torna-se um obstáculo ao desenvolvimento socioeconômico de um país e ao 

nível de qualidade de vida da sua população quando não e bem administrada e 

utilizada tanto pelo poder público como também pelas pessoas (PHILIPPI, 

2005). 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

de 2015, realizada pelo IBGE, do total de brasileiros, 85,4% tinham acesso à 

água de rede geral de distribuição na propriedade ou residência naquele ano, 

índice que não sofreu alteração em relação a 2014. A população com acesso 

aos serviços de distribuição por rede geral apresentou índice de 83,3% no 

mesmo ano (SNIS, 2015). 
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Para Ribeiro e Rooke (2010), a implantação e a universalização do 

acesso ao sistema de abastecimento de água, têm fundamental importância 

nos aspectos sanitários e sociais bem como nos aspectos econômicos, a fim  

de garantir os mesmos e outros aspectos. 

A construção de um sistema de esgotos sanitários em uma comunidade 

tem por objetivo o afastamento rápido e seguro dos esgotos, por meio da 

coleta, do tratamento e da disposição adequada dos esgotos tratados. Com 

isso, a instalação dos sistemas de esgotamento sanitário procura alcançar 

benefícios como a conservação dos recursos naturais, a melhoria das 

condições sanitárias locais, a eliminação de focos de contaminação e poluição 

e de problemas estéticos e odores desagradáveis, além da redução dos 

recursos aplicados no tratamento de doenças e a diminuição dos custos no 

tratamento de água para abastecimento (RIBEIRO; ROOKE, 2010). 

A situação brasileira, segundo os resultados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) de 2015, aponta que somente 65,3% dos 

brasileiros informaram ter acesso à rede coletora de esgoto, 2,2% a mais do 

que no ano anterior e ainda mais de 31 milhões de pessoas viviam em 

moradias com fossa rudimentar no país, sistema que é considerado ineficiente, 

o que representou em um percentual populacional de 15,3% (IBGE, 2015). 

Sendo que apenas 50,3% da população tinha acesso aos serviços de coleta de 

esgotos no ano em questão e somente 74,0% deste total foi tratado (SNIS, 

2015). Quanto a população sem acesso a nenhuma forma de sistema de 

esgotamento sanitário: 2,1%. Este percentual é equivalente a 

aproximadamente 4,4 milhões de brasileiros em estado de defecação aberta. 

Considerando-se uma situação preocupante quando comparado aos 198 

países assistidos pela UNICEF e pela OMS (IBGE, 2015; UNICEF/WHO,  

2015). 

Além disso, a falta de infraestrutura de saneamento transforma os 

mananciais urbanos em canais de esgoto a céu aberto, devido a isso os 

períodos de chuvas de verão se tornem grandes vilões, pois as inundações se 

tornam veículo de águas contaminadas, acarretando o aumento de casos de 

doenças como a leptospirose, a febre tifoide e a hepatite (CANHOLI, 2014). 

Em relação aos resíduos sólidos, alguns grupos podem ser identificados 

como suscetíveis de serem afetadas pelas questões ambientais, com redução 
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da qualidade de vida e ampliação dos problemas de saúde. Por exemplo, a 

população que não dispõe de coleta domiciliar regular e que lança seus 

resíduos inservíveis no entorno da área em que vive acaba por ocasionar um 

meio ambiente degradado propiciando o aparecimento de vetores causadores 

de doenças e, no geral, constituem esta população os segmentos pobres da 

sociedade (FERREIRA; ANJOS, 2001). 

Sem considerar o destino ao qual é dado para os resíduos que não são 

recolhidos, do total coletado estima-se que 34.177 t.dia-1(valor superior ao de 

2014, onde o total estimado para este tipo de disposição final foi de 33.986 

t.dia-1) foram depositados em lixões em 2015, mesmo que a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS) tenha previsto sua erradicação até o ano de 2014 

(ABRELPE, 2016; BRASIL, 2010b). 

Pereira et. Al. (2015), realizaram um estudo em Pernambuco, onde foi 

possível perceber que a coleta e destinação dos resíduos sólidos, quando sem 

nenhum tipo de tratamento ou preparação para receber estes resíduos, são 

depositados a céu aberto. Portanto, em função do  armazenamento 

inadequado, observou-se poluição visual e a proliferação de vetores tais como: 

ratos, baratas e moscas, causando um grande problema de saúde pública da 

população. 

Logo tais problemas com resíduos sólidos, associados a drenagem 

urbana e o manejo das águas pluviais, que vem a ser um conjunto de 

atividades, infraestruturas e instalações operacionais para realização da 

drenagem urbana de águas pluviais, e também do transporte, detenção ou 

retenção para o amortecimento de vazões de cheias, além de realizar o 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas a fim de que estas 

aguas não sejam um futuro meio de veiculação de doenças (BRASIL, 2007). 

Assim a relação entre drenagem e doenças, denota que em municípios 

ou bairros de uma mesma cidade, que possuem disponibilidade de 

infraestrutura e drenagem recebem os impactos de forma diferente, pois a 

população de menor poder aquisitivo é mais afetada negativamente do que a 

população de maior poder aquisitivo pertencentes ao mesmo município 

(SOUZA, 2014). 
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4.3 Indicadores de Saneamento 

Os indicadores são construções teóricas erguidas para que seja possível 

compreender melhor a realidade em que estamos inseridos. Através de uma 

mediação executada entre a realidade complexa e a mente humana, seja na 

forma de percepção, ou mesmo na percepção dos acontecimentos 

(CARDOSO, 2002). 

As utilizações de indicadores para avaliar os serviços prestados por 

empresas públicas ou privadas, apresentam-se como instrumentos para traçar 

o panorama do saneamento ambiental de um determinado local, possuindo 

grande importância por sintetizarem informações, o que os torna 

imprescindíveis no controle social e planejamento ambiental da área (SANTOS; 

FERREIRA, 2016). 

O Ranking do saneamento realizado pelo Trata Brasil anualmente, tem 

se revelado nos últimos anos como estudo fundamental para demonstrar o 

quão lento avançam os serviços de água, coleta e tratamento de esgotos no 

Brasil, demonstrando que a necessária universalização dos serviços de 

saneamento não ocorrerá sem um maior engajamento dos prestadores de 

serviços e comprometimento dos governos federal, estaduais e municipais 

(RANKING, 2018).  

Logo para o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento 

(SNIS), o indicador de saneamento índice de atendimento total de água, é 

definido através do cálculo realizado por meio da divisão entre o número total 

de população (urbana e rural) atendida por rede de abastecimento de água e o 

número total da população local, ou seja, corresponde à população que é 

efetivamente servida com os serviços (SNIS, 2018). Esse indicador mostra o 

índice ou percentual da população atendida por abastecimento de água, sendo 

que quanto maior for esse percentual, melhor classificado o município estará no 

Ranking (RANKING, 2018). 

Segundo o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2018, do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), em relação ao 

índice de atendimento em sistemas de abastecimento de água, são observados 

valores bastante elevados nas áreas urbanas das cidades brasileiras, com uma 

média nacional de 93,0%, e destaque para as regiões: Sul, Centro-Oeste e 
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Sudeste, nas quais os índices médios são de 98,4%, 97,7% e 96,1%, 

respectivamente. Já a região Nordeste apresenta o segundo pior índice, com 

89,3% de atendimento, seguido pela região norte com 67,7% (BRASIL, 2018). 

Para o indicador esgotamento sanitário o cálculo é realizado através da 

divisão entre o número total de população (urbana e rural) atendida por rede 

coletora de esgoto e o número total da população local, onde o resultado será à 

população servida pelo serviço e o mesmo cálculo é realizado para  indicador 

resíduos sólidos  (SNIS, 2018). Demonstrando então o  percentual ou índice da 

população atendida pelo serviço, sendo que quanto maior for esse percentual, 

melhor classificado o município estará  no Ranking. Logo o índice médio de 

atendimento urbano por redes de esgotos é de 59,7%, destacando-se a região 

Sudeste, com média de 83,2%, no entanto o Nordeste possui um índice de 

34,7% de coleta de esgoto. Quanto ao tratamento dos esgotos, observa-se que 

o índice médio do país chega a 44,9% (RANKING, 2018). 

Existem estudos que utilizam indicadores de saneamento para estudar a 

ocorrência de doenças, devido a isto Araújo, (2018) buscou correlacionar os 

indicadores de saneamento a fim de identificar o impacto da cobertura do 

abastecimento de água e esgotamento sanitário sobre a prevalência de 

doenças infecciosas e parasitarias nos municípios do estado do Rio Grande do 

Norte, porém a análise dos dados mostrou que essa correlação é muito frágil 

estatisticamente, mas justifica-se devido a limitações presentes no estudo com 

relação a falta de detalhamento de dados sobre o saneamento básico nas 

zonas rurais.Logo, é possível perceber a relevância da complexidade do tema 

saneamento básico em zonas rurais no Brasil, pois apesar da meta 

estabelecida no Plano Nacional de Saneamento Básico, criada a fim de 

resolver tal problema até 2033, a previsão é que os indicadores podem chegar 

no máximo, a 77 % da população com água potável e 62 % com coleta de 

esgotos, em áreas rurais (CARLOS, 2016a). 
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4.4 Doenças Oriundas do Saneamento Inadequado 

Para compreender o termo doença, devemos primeiramente enter o 

termo morbidade, que é a capacidade de produzir doença em um indivíduo ou 

em um grupo de indivíduos e  portanto como se dá a relação entre o número de 

pessoas sãs e doentes, ou de doenças, em um período relativo a determinada 

doença (REZENDE, 2002).  

Logo existe  um código internacional para identificação de enfermidades, 

o qual é publicado, editado e revisado pela Organização Mundial da Saúde, 

conhecido pela sigla CID (Classificação Internacional de Doenças e de 

Problemas Relacionados à Saúde), a CID-10, é a penúltima de uma série que 

se iniciou em 1893 como a Classificação de Bertillon ou Lista Internacional de 

Causas de Morte (CBCD, 2008). Portanto, os países que a compõem, devem 

adotá-la para finalidade de apresentações estatísticas de mortalidade ou 

morbidade, ou seja, doenças que levam a internações hospitalares ou 

atendimentos ambulatoriais. Utilizada para propósitos epidemiológicos gerais e 

administrativos da saúde. Esta registra somente a condição anormal de saúde 

e suas causas, sem registrar o impacto destas condições na vida, e é hoje uma 

exigência legal para todos os benefícios e atestados relacionados ao paciente 

(OMS, 1996). 

Devido a isto a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) definiu uma 

tabela que demonstra a seleção de Doenças Relacionadas ao Saneamento 

Ambiental Inadequado (DRSAI), baseadas no CID-10, com a finalidade de 

explorar os Sistemas de Informação de Saúde,, conforme a distribuição de 

doenças no Brasil. A seleção das DRSAI é apresentada na Tabela 1. 
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Tabela1: Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI) 

 

Categoria Doenças 

1. Doenças de transmissão feco-oral Diarreias 

Febres Entéricas 

Hepatite A 

2. Doenças transmitidas por inseto vetor Dengue 

Febre Amarela 

Leishmanioses 

Filariose Linfática 

Malária 

Doença de Chagas 

3. Doenças transmitidas através do contato com 

a água 

Esquistossomose 

Leptospirose 

4. Doenças relacionadas com a higiene Doenças dos Olhos: 

Tracoma 

Conjuntivites 

Doenças da Pele 

Micoses Superficiais 

5. Geo-helmintos e Teníases Helmintíases 

Teníases 

Fonte: Brasil (2010a) 
 

Para a elaboração desta classificação, as categorias foram selecionadas 

em função da forma de transmissão das doenças, assim como sua estratégia 

de controle. Os agravantes podem estar associados à ineficiência do 

abastecimento de água, esgotamento sanitário deficiente, contaminação por 

resíduos sólidos ou condições de habitação precárias (BENENSON, 1997; 

BRASIL, 1998; BRASIL, 1999; BRASIL, 2010a; CAIRNCROSS; FEACHEM, 

1993; HELLER, 1997). Os fatores de habitação também influenciam na saúde 

humana através da incidência de infecções: a localização, a forma como a 

moradia favorece a promoção da higiene e a presença de vetores como ratos e 

insetos ou animais domésticos, além das condições de ventilação, temperatura, 

umidade e densidade de moradores (CAIRNCROSS; FEACHEM, 1993; 

HELLER, 1997). 
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4.5 DATASUS 

O Departamento de informática do SUS – o DATASUS foi criado com 

intuito ser possível então armazenar grande quantidade de informações, que 

possam embasar as políticas públicas de saúde. Sendo formalizado pelo 

decreto 100 de 16/04/1991, e juntamente cria-se a FUNASA – Fundação 

Nacional de Saúde. Antes do DATASUS, o processamento de dados e contas 

era realizado pelo DATAPREV (Empresa de Tecnologia da Informação da 

Previdência Social) (BRASIL, 2002). 

Então cria-se o INFOSUS, um projeto criado para atender às 

necessidades de conectividade de sistemas de informação em saúde, como: a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Agência Nacional de  

Saúde (ANS), Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), Central de 

Medicamentos Básicos (CMB), Central de Transplantes, Instituto Nacional do 

Câncer (INCA), Secretariais Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias 

Municipais de Saúde (SMS) (DATASUS, 2018). 

São tantas soluções que em 23 anos de atuação o DATASUS alcançou 

mais de 200 sistemas desenvolvidos para o processo de construção e 

fortalecimento do SUS. Até 2014, mantém estrutura de armazenamento de 

dados (STORAGE) (DATASUS, 2018). 

Com o constante esforço do DATASUS com respeito a disponibilização 

das informações e seguindo política superior, atualmente seu sistema é 

considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Organização Pan- 

Americana de Saúde (OPAS), um dos mais completos do mundo. Além do 

mais, o DATASUS já integra informações com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) permitindo a realização de projetos 

extremamente específicos de saúde, como a chamada Rede Interagência de 

Informação para a Saúde (RIPSA). 

 
4.6 Contexto Sobre as 5 Cidades do Estudo 

Segundo IBGE (2019), os municípios de Porto Alegre, Caxias do Sul, 

Canoas, Santa Maria e Pelotas são atualmente os mais populosos do estado 

do Rio Grande do Sul, e  possuem as seguintes características referentes a 

esgotamento sanitário, arborização e urbanização, apresentados na tabela 2. 
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Tabela 2: Percentual de domicílios atendidos por esgotamento sanitário e vias públicas 

com arborização e urbanização. 

Município Esgotamento  

sanitário 

Arborização 

em vias públicas 

Urbanização (bueiro, 

calçada, pavimentação e 

meio fio em vias públicas) 

Porto Alegre 93% 82,7% 69,4% 

Caxias do Sul 91,9% 79,7% 58,3% 

Canoas 92,9% 81,9% 59,6% 

Santa Maria 82,8% 83,3% 49,1% 

Pelotas 82,4% 84,6% 34,4% 

Fonte: Autor, (2019) (adaptado de IBGE) 

 

Pode-se notar através dos dados na tabela acima, que o percentual de 

domicílios atendidos por esgotamento sanitário e arborização nas cidades 

analisadas varia entre quase 80% e 93%, portanto, grande parte dos domicilios 

possuem acesso a estes serviços, Em contrapartida o percentual de domicílios 

atendidos por urbanização, com caçada, pavimentação e meio fio em vias 

públicas encontra-se entre cerca de 34% 69%, sendo estes valores 

considerados baixos. 

Esta ocorrência de percentuais baixos para urbanização pode-se dar 

devido a existencia de um maior número de populações mais pobres nestes 

munícípios, pois estas geralmente tendem a ser mais afetadas pela ausência 

de acesso adequado a serviços de saneamento básico. Logo a população mais 

jovem é a mais sensível a inadequações no saneamento, ou seja, mantendo 

uma relação entre a ausência dos serviços sanitários e os indicadores de 

educação e saúde em níveis municipais, sendo um assunto que necessita, 

portanto de mais atenção (SOUZA JR, 2017). 

Assim, existindo uma relação entre saneamento e saúde notou-se a 

necessidade de apresentar a situação de saúde nos municípios estudados, 

segundo IBGE, (2019). Demonstrados na tabela 3. 
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Tabela 3: Taxa de mortalidade infantil média para 1000 nascidos vivos e internações por 

diarreias para cada 1000 habitantes. 

Município Mortalidade infantil 

 /1000 nascidos vivos 

Internações por diarreia 

/1000 habitantes 

Porto Alegre 8,98 0,7 

Caxias do Sul 8,91 0,2 

Canoas 8,62 0,5 

Santa Maria 8,26 0,1 

Pelotas 9,98 0,1 

Fonte: Autor, (2019) (adaptado de IBGE) 

 

Lins (2019), realizou um panorama temporal entre 2006 e 2016, sobre as 

condições atuais de saneamento e saúde no Brasil, Nordeste e Pernambuco, a 

fim de investigar se existe uma correlação entre estes indicadores, onde 

constatou-se uma estagnação do investimento em saneamento e persistente 

déficit na cobertura de esgotamento sanitário em todo o país, e as taxas de 

mortalidade por morbidade, passaram a ter trajetória irregular a partir de 2008. 

Assim, a recente epidemia de arboviroses e a prevalência das doenças 

diarreicas, apontam para uma possível correlação entre saneamento básico e 

saúde, 

Um estudo realizado em Alfenas (MG), analisou através da correlação 

de Pearson, indicadores de saúde, educação e saneamento, e números de 

mortalidade e morbidade, onde constatou uma correlação significa entre os 

indicadores e a mortalidade por doenças infecciosas parasitárias (DIPs), 

principalmente quanto ao sistema de abastecimento de água por rede geral de 

distribuição, e o esgotamento sanitário por rede geral de esgoto ou pluvial. 

Demonstrando que as condições ambientais e de saneamento assim como as 

condições socioeconômicas da população, impactam na saúde da população. 

(PIOLI, et al., 2016). 

Segundo Santos (2016), através da análise das condições do 

saneamento básico na sede do município de Brejo Grande/SE e de sua 

influência na saúde pública, verificou-se em pesquisa, que a infraestrutura de 

saneamento básico existente na área urbana deste município, interfere de 

forma negativa na saúde da população residente, e apesar das ações 
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desenvolvidas pelo poder público municipal, estadual e federal, para o 

cumprimento do determinado pela Política Nacional do Saneamento Básico, 

ainda há muitas dificuldades pelas quais passam o setor de saneamento no 

país, que se refletem neste município e em todo o Brasil. 

 
5 METODOLOGIA 

A presente pesquisa é do tipo exploratória descritiva, na qual realizou-se 

um levantamento de dados através de pesquisa sistemática e de conteúdo, em 

que se objetivou encontrar descrições sobre as possíveis correlações 

existentes. Simultaneamente buscou-se adquirir maior conhecimento sobre o 

tema ainda pouco explorado, sendo ele, a relação entre os indicadores de 

saneamento básico e a saúde pública. 

 
5.1 Área de Estudo 

O objeto deste estudo abarca os municípios de Porto Alegre, Canoas, 

Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas, conforme pode ser observado na Figura 

1. Os mesmos foram selecionados em virtude da sua importância econômica e 

social, para o Rio Grande do Sul, por estarem distribuídos em diferentes 

regiões do estado, e por serem os municípios mais populosos deste estado. 

Contudo cabe destacar que Porto Alegre e Canoas, apresentam-se na mesma 

região, mas foram mantidos ambos no estudo por apresentarem os maiores 

índices populacionais do Rio Grande do Sul. 

Porto Alegre é a capital do esta do Rio Grande do Sul, possui uma área 

abrangente de 496,682 km e tem cerca de 4.276.475 habitantes na região 

metropolitana. Por conseguinte Caxias do Sul é um município brasileiro do 

estado do Rio Grande do Sul, que se localiza no nordeste do estado a uma 

altitude de 817 metros sobre o nível do mar, sendo a cidade mais importante da 

Serra Gaúcha; a segunda cidade gaúcha mais populosa, superada apenas pela 

capital Porto Alegre (IBGE, 2019). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpios_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Nordeste_Rio-Grandense
https://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_Ga%C3%BAcha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Sul_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
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Logo apresenta-se na Figura 1 a localização das cidades estudadas 

através de mapa: 

Figura 1 - Rio Grande do Sul, com ênfase nas cidades estudadas. 
Fonte: Autor (2019). 

 

 
Já Canoas apresenta-se como o maior município da Região 

Metropolitana de Porto Alegre e possui o segundo maior PIB e a quarta maior 

população do estado, além de ser a 72ª cidade do Brasil com mais habitantes. 

Com relação aos saneamentos básicos destes municípios, embora 

encontrando-se nas posições abordadas na Tabela 4, apresentam problemas 

ambientais relacionados ao abastecimento de água, principalmente na zona 

rural, a coleta de resíduos bem como a abrangência de rede de esgoto. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_munic%C3%ADpios_do_Rio_Grande_do_Sul_por_popula%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_das_maiores_cidades_do_Brasil
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Tabela 4: Cidades e Ranking do Saneamento, população e mesorregião 
 

Cidade Ranking Saneamento População 2018 Mesorregião 

Porto Alegre 31º 1.479,101 Metropolitana de 

Porto Alegre 

Caxias do Sul 38º 504.069 Nordeste Rio- 

Grandense 

Santa Maria 68º 280.505 Centro Ocidental 

Rio-Grandense 

Canoas 82º 344.957 Metropolitana de 

Porto Alegre 

Pelotas 83º 341.648 Sudeste Rio- 

Grandense 

Fonte: Autor, (2019) (adaptado de IBGE). 

 

 
Com relação as doenças relacionadas a falta de saneamento básico 

adequado, ou seja, os fatores supracitados, as abordadas neste estudo são as 

principais encontradas neste município, a saber: a diarreia e a micose. 

 
5.2 Coleta dos Dados 

No sistema do DATASUS encontramos dados referentes a vários tipos 

de doenças, neste caso em específico escolhemos dados referentes a doenças 

pertencentes a classificação internacional de doenças (CID-10), que define 

algumas enfermidades como doenças relacionadas ao saneamento ambiental 

inadequado, assim encontram-se no sistema em duas formas de filtro, porem 

escolhemos filtrar por local de residência, para separarmos os municípios 

escolhidos. 

Portanto, os dados foram coletados através do sistema DATASUS, 

filtrados por município e ano. Através do sistema DATASUS TABNET, coletou- 

se dados de internações por local de residência para as doenças pertencentes 

ao saneamento ambiental inadequado, em específico para diarreias e micoses 

para os municípios supracitados. 
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5.2.1. Descrição da Coleta de Dados 

Primeiramente criou-se uma matriz de dados, contendo todas as 

doenças estudadas e o número de internações por ano, para preenchimento 

desta matriz criada, seguiu-se os procedimentos descritos no organograma 

Figura 2, para geração desta matriz. 

 
 

 
SUS 

DATASUS 

IDB 

TABNet 

CID-10 

MUNICÍPIO 

DIARRÉIA 

MICOSES 

Coleta de dados 
 

SIAB 
 

Por município 
 

-Abastecimento de água 
 

-Coleta de resíduos 
sólidos 

 

-Esgotamento sanitário 

 

 
IBGE 

 

Número de domicílios 

 

Figura 2: Organograma de processo de coleta de dados. 

Fonte: autor (2019). 

 
Em um navegador de internet acessou-se o site do departamento de 

informações do SUS (DATASUS: http://datasus.saude.gov.br/), como primeiro 

passo para coleta de dados. 

Prosseguindo, conforme figura 2, após coletar-se os dados referentes 

aos números de internações por micoses e diarreias, então coletou-se o 

número de domicílios com atendimento por serviços de abastecimento  de 

água, esgotamento sanitário e coleta de resíduos sólidos e logo a seguir 

selecionou-se a população residente para o período desejado, neste caso 

escolheu-se a primeira opção: Censo (1980, 1991, 2000 e 2010), contagem 

(1996) e projeções intercensitárias (1981 a 2012), segundo faixa etária, sexo e 

situação de domicílio, bem como selecionou-se o estado, de acordo com a 

Figura 3. 

http://datasus.saude.gov.br/
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Figura 3 – Sistema DATASUS (seleção de população e Estado). 

Fonte: DATASUS (2019). 

 
Posteriormente calculou-se a taxa de internações por diarreias e 

micoses através da Equação 1. 

 
𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎çõ𝑒𝑠=  

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎çõ𝑒𝑠 
𝑥 100.000 Eq. (1) 

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 

 
 

O fator de multiplicação por 100.000 para o cálculo de taxas de 

internações deve-se as cidades estudadas, na grande maioria, possuírem 

população próxima a 100.000 habitantes, com exceção de Porto Alegre, que 

possui uma população maior que um milhão de habitantes, porém deve estar 

no estudo por ser a capital do Estado e assim apresentar mais acesso a 

recursos. Com esta metodologia consegue-se proporcionalidade no cálculo, e 

então a padronização foi realizada para evitar mascarar os resultados obtidos. 

Sendo que o cálculo resultou no número de internações por x doença para 

cada cem mil habitantes. Esta metodologia também foi utilizada por 

Mascarenhas e Barros, (2015). 

Posteriormente coletou-se os dados referentes aos indicadores de 

saneamento. Para isto primeiramente realizou-se para a cobertura de rede de 

abastecimento de água, onde selecionou-se os filtros do sistema da mesma, 
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porém na caixa conteúdo selecionou-se água abastecimento-rede pública, de 

acordo com a Figura 4. 

 
 

 
 

Figura 4 – Sistema DATASUS – SIAB (abastecimento de água, rede pública-período). 
Fonte: DATASUS (2019). 

 

Após coletar os dados de abastecimento de água para todos os anos 

estudados, passou-se a coletar dados referentes ao indicador de cobertura de 

rede coletora de resíduos sólidos (lixo coletado), e por último, cobertura de  

rede de esgotamento sanitário, seguindo o mesmo procedimento supracitado, 

apenas mudando na caixa de conteúdo para o indicador desejado. 

No momento posterior a coleta dos dados de indicadores, calculou-se o 

percentual de atendimento do indicador no município analisado. Através da 

Equação 2. 

 
𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 = 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟∗100 

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑚í𝑙𝑖𝑎𝑠 

Eq. (2) 

 
 

Este estudo utilizou de dados secundários, provenientes da publicação 

“Indicadores e Dados Básicos de 2006 a 2014” (Ministério da Saúde, 2006 a 

2014), editada pela Rede Interagencial de Informações para Saúde (Ripsa), e 

ainda do Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB), provenientes do 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (Datasus), referentes 
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ao Estado do Rio Grande do Sul. A escolha dos indicadores aplicados e do 

período escolhido se deu a partir do período de informações disponível no 

banco de dados DATASUS, considerando o período mais recente 

disponibilizado. 

Os indicadores de saneamento estudados foram: 

- Cobertura por sistemas de abastecimento de água (percentual anual 

médio da população residente servida por rede geral de abastecimento), no 

período de 2006 a 2014; 

- Cobertura por sistemas de esgotamento sanitário (percentual anual 

médio da população residente que dispõe de escoadouro de dejetos através de 

ligação do domicílio a rede coletora), no período de 2006 a 2014; 

- Cobertura por serviços de coleta de lixo (percentual anual médio da 

população residente atendida direta ou indiretamente por serviço regular de 

coleta de lixo domiciliar), no período de 2006 a 2014; 

Todos os dados numéricos foram tabulados e armazenados 

primeiramente como matrizes/tabelas de dados, para melhor compreensão dos 

dados, sendo estes contidos entre o período entre 2006 e 2014 paras cidades 

de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria. 

 
5.3 Análise Descritiva 

Antes de aplicar-se a análise de correlação de Pearson, realizou-se uma 

análise de descritiva básica onde foram calculados os seguintes parâmetros 

estatísticos: média, desvio padrão, coeficiente de variação, mínimo, máximo e 

número amostral, com o intuito de descrever o comportamento dos indicadores 

de saneamento básico e das doenças individualmente. 

 
5.4. Matriz de Correlação de Pearson 

Tendo ciência de que a correlação de Pearson quantifica a força de 

associação linear entre duas variáveis, e, portanto, descreve quão bem uma 

linha reta se ajustaria através de uma nuvem de pontos. Se os pontos caem 

exatamente sobre uma linha crescente então r=1, e se eles caem exatamente 

sobre uma  linha decrescente, r=-1. Sendo assim, quanto mais próximo de 1 ou 

-1 estiver o valor de “r” maior a relação, ou influência de uma variável sobre a 

outra. Quando este “r” for igual a 1 positivo, significa que esta correlação é 
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linear de mesma ordem ou seja, quanto um  indicador se saneamento aumenta 

a doença aumenta também. Em contrapartida quando for negativo à medida 

que aumenta um diminui o outro. 

A importância desta metodologia encontra-se no fato de que o 

coeficiente de correlação de Pearson e suas derivações são escolhidos em 

95% dos casos para descrever o padrão de relacionamento entre variáveis ou 

para fazer inferências válidas para a população a partir de dados amostrais 

(CHEN; POPOVIC, 2002). 

Vários artigos científicos estão adotando a Correlação de Pearson como 

método para análise de dados vinculados a área de saneamento, podemos 

citar o estudo de Pisani Jr. et. al. (2018), Silva, (2018), Barbosa et. al. (2019), e 

Reis (2018). 

Todos os dados referentes as internações por doenças relacionadas ao 

saneamento ambiental inadequado, neste caso diarreias e micoses, e os seus 

indicadores de saneamento (abastecimento de água, coleta de resíduos sólidos 

e rede de esgoto) obtidos para os municípios de Porto Alegre, Canoas, Caxias 

do Sul, Santa Maria e Pelotas, foram analisados através de uma matriz de 

correlação de Pearson (Equação 3). 

 
∑𝑛 (𝑥𝑖− �̅�)(𝑦𝑖− �̅�) 

𝜌 = 𝑖=1 Eq. (3) 
√[∑𝑛     (𝑥𝑖− �̅�)2][(𝑦𝑖− �̅�)2] 

𝑖=1 

 

 

Onde: xi é o valor de uma doença e yi o valor de um dos indicadores de 

saneamento básico, x, ou seja, x pode ser diarreia, e y pode ser abastecimento 

de água, sendo que �̅�  e �̅� corresponde à média dos valores da série histórica  

da doença e do indicador de saneamento respectivamente, por fim n: é o 

número de doenças envolvidas. 

Foi utilizado ainda juntamente com a matriz de correlação de Pearson o 

teste t-Student, com um nível de significância de 5%; sendo os que passaram 

no teste estarão destacados em negrito. O p-valor foi calculado com base na 

matriz de correlação de Pearson, utilizando o software Statistica, versão 12, 

onde a hipótese nula é aceita (H0), quando o p-valor for menor do que o nível 

de significância adotado, que foi de 0,05, concluindo-se que  efetivamente 

existe uma relação significativa entre as doenças (H0). 
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Destaca-se que se calculou uma matriz de correlação de Pearson para 

cada indicador de saneamento básico (abastecimento de água, coleta de 

resíduos sólidos e rede de esgoto) contendo a doença em cada indicador. 

Sendo este procedimento realizado para cada um dos 5 municípios estudados, 

ou seja, para cada município criou-se 3 matrizes de correlação. Em suma a 

análise através da correlação de Pearson demonstra até que ponto os valores 

de uma variável estão relacionados com os de outra, procurando uma medida 

que apresente de forma sintetizada o grau de relacionamento entre as duas 

variáveis estudadas. O coeficiente de correlação é representado através de 

valores entre -1 e +1, sendo que o coeficiente zero corresponde a inexistência 

de associação entre os indicadores (FIGUEIREDO FILHO; SILVA JUNIOR, 

2010). Para analisar os casos de correlações, executamos gráficos de 

dispersão, uma vez que possibilita a análise visual da nuvem de pontos 

amostrados. 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

As taxas pertencentes a cada doença e o percentual de cobertura dos 

indicadores utilizados para este estudo, referentes as cinco cidades analisadas 

estão apresentadas na Tabela 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 5: Descritiva das taxas de diarreias e micoses, bem como dos indicadores de saneamento 

(cobertura de rede de esgoto, rede de abastecimento de água e coleta de resíduos sólidos) 

 
Cidades 

 
Métricas 

 

Taxa de 
micoses 

 

Taxa de 
diarreia 

Cobertura 
de rede de 

esgoto 

Cobertura de 
rede de 

abastecimento 
de água 

 

Cobertura de coleta 
de resíduos sólidos 

 Média 2 32 78 96 97 

 Desvio padrão 0,486 12,741 2,847 0,613 0,304 

 
Porto 
Alegre 

Coeficiente de 
Variação 

29,931 40,045 3,665 0,640 0,314 

Mínimo 1 17 75 85 96 

 Máximo 2 54 82 97 97 

 Número 
Amostral 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

 Média 1,269 21,968 89,321 99,427 99,152 

 Desvio padrão 1,139 12,571 6,677 0,293 0,580 

 Coeficiente de 
Variação 

89,807 57,225 7,476 0,294 0,585 
Canoas      

 Mínimo 0,000 6,798 72,481 98,956 97,627 

 Máximo 3,449 45,625 94,634 99,635 99,523 

 Número 
Amostral 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

 Média 3,900 11,357 80,954 90,452 95,902 

 Desvio padrão 7,950 6,719 1,688 2,182 2,138 

 
Caxias do 

Sul 

Coeficiente de 
Variação 

203,846 59,164 2,086 2,413 2,229 

Mínimo 0,292 4,852 79,069 87,867 93,134 

 Máximo 25,061 24,823 83,069 93,101 98,321 

 Número 
Amostral 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

 Média 0,623 16,769 31,754 87,986 94,336 

 Desvio padrão 0,498 9,481 7,138 5,225 1,801 

 
Santa 
Maria 

Coeficiente de 
Variação 

79,905 56,540 22,478 5,938 1,909 

Mínimo 0,000 5,247 16,543 74,738 92,512 

 Máximo 1,525 36,011 44,332 92,384 97,595 

 Número 
Amostral 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

 Média 0,623 9,926 31,754 87,986 94,336 

 Desvio padrão 0,498 6,950 7,138 5,225 1,801 

 Coeficiente de 
Variação 

79,905 70,014 22,478 5,938 1,909 
Pelotas      

 Mínimo 0,000 1,838 16,543 74,738 92,512 

 Máximo 1,525 25,631 44,332 92,384 97,595 

 Número 
Amostral 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

Fonte: autor (2019). 
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Cabe destacar antes da apresentação dos resultados que os valores 

descritos abaixo, bem como na Tabela 4, apresentam-se como dados 

numéricos estatísticos, e apenas servem como indicadores da descrição do 

fenômeno individual, uma vez que apresentam valores quebrados e como os 

dados são pontuais por pessoas ou locais, não poderia existir meia pessoa ou 

meio local, mas estes dão um indicativo do comportamento dos indicadores de 

saneamento básico e das doenças contidas neste estudo. 

Com relação a estatística básica aplicada aos dados, é possível 

observar que na cidade de Porto Alegre o número mínimo de taxas de diarreias 

encontrados no período histórico analisado foi de 17,00. Já para micoses 

número mínimo encontrado para taxas no período histórico analisado foi de 

1,11. E os valores máximos foram respectivamente para diarreias e micoses 

54,00 e 2,00.  

Para a cidade de Canoas a taxa máxima de diarreias encontrou-se em 

45,62 e a mínima de 6,79. E a taxa mínima de micoses encontrou-se em zero, 

já a máxima em 3,45. Já em Caxias do Sul, para diarreia encontramos 4,85 a 

máxima e a mínima de 4,82. Quanto as micoses 0,29 como mínima e 25,06 a 

máxima. 

Em Santa Maria a taxa de diarreias obteve o seu valor mínimo em 5,29 e 

36,00 a máxima. Já para micoses o seu valor mínimo foi o mesmo de Canoas, 

ou seja, zero e a máxima de 1,52. Quanto a amplitude de Pelotas variou de 

1,83 de mínimo e o máximo de 25,63. E para micoses variou de zero como 

mínimo para 1,52 de máxima.  

Tais resultados variaram bastante devido ao fato de que o numero de 

internações por diarreias ocorrem com maior frequênciae em maior número do 

que o numero de internações por micoses. 

Observa-se que com relação a média, em todas as cidades 

apresentaram-se com uma taxa de micoses onde a média mais alta foi na 

cidade de Caxias do Sul já com relação à taxa de diarreias a média mais alta 

encontra-se na cidade de Porto Alegre, sendo respectivamente de 3,9 em 

Caxias do Sul e de 1,81 para Porto Alegre. 

Estas médias elevadas para micoses e diarreias em Caxias do Sul e 

Porto Alegre, podem ocorrer devido a possíveis períodos turistcos e também 
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épocas chuvosas, onde associados podem gerar maior numero de internações 

por estas enfermidades. 

Dentre as cidades analisadas, a que apresentou o maior coeficiente de 

variação para micoses foi em Caxias do Sul de 203,84, porém todas as cidades 

apresentaram um coeficiente de variação alto, o mesmo ocorreu sobre o 

comportamento para o coeficiente de variação com relação as taxas de 

diarreias. 

Em contrapartida os coeficientes de variação com exceção de Pelotas, 

para os índices de saneamento referente a rede de esgoto, apresentaram um 

coeficiente de variação baixo. 

Em relação ao valor mínimo encontrado para Porto Alegre, foi o de 

cobertura de rede de esgoto sendo ele de 72,78% e o mais alto foi em relação 

a coleta de resíduos sólidos de 96,38%. 

Já em Canoas, o mais baixo foi em relação à rede de esgoto e o mais 

alto foi em relação ao abastecimento de água, ou seja, este possui maior 

abrangência. 

Em Caxias do Sul, o mais baixo continua sendo a cobertura de rede de 

esgoto e o mais alto a coleta de resíduos sólidos, o que colabora com Porto 

Alegre, ou seja, a cobertura mais alta é de coleta de resíduos sólidos. 

Em Santa Maria o valor mínimo foi com relação a cobertura de rede de 

esgoto, sendo um valor bem abaixo com relação às outras cidades. 

Assim como em Pelotas e Santa Maria, quando comparado com Porto 

Alegre, Canoas e Caxias do Sul, estas apresentam uma abrangência em 

cobertura de rede de esgoto bem menor que as outras duas cidades citadas, e 

além disso, quando comparadas entre os indicadores, Santa Maria foi a que 

apresentou menor indicador, e o maior indicador continua sendo a coleta de 

resíduos sólidos, assim tanto para Pelotas quanto para Santa Maria observa-se 

então que há uma similaridade entre as cidades analisadas. 

Para todas as cidades analisadas, a cobertura de rede de esgoto é 

menor comparada entre os indicadores e a maior cobertura é com relação aos 

resíduos. Assim Rocha Et. Al., (2018), relata que quanto aos aspectos 

vinculados à saúde, baixos índices de saneamento, principalmente de 

esgotamento sanitário, estão associados à municípios com maiores índices 
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epidemiológicos, ou seja, a falta ou a existência de serviços de saneamento 

inadequados provocam a insalubridade ambiental, favorecendo a ocorrência de 

diversas doenças. 

Os indicadores principalmente de cobertura de rede de esgoto, são 

menores em Santa Maria e em Pelotas, contudo mesmo sendo menores, a  

taxa de diarreias se equivale a outros municípios. Esta semelhança entre estas 

cidades com relação aos resultados obtidos, pode estar vinculada ao nível de 

escolaridade da população, indicando que a baixa escolaridade dos indivíduos 

presentes nestas populações, contribui para o aumento da referida morbidade 

(PAIVA; SOUZA, 2018). 

Na Figura 5 de A à E, estão apresentados os gráficos em barra das 

taxas de diarreias, para os cinco municípios. 
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Figura 5 – Taxas de Diarreias: (A) Taxa de diarreias de Porto Alegre, (B)Taxa de 
diarreias de Canoas, (C)Taxa de diarreias de Caxias do Sul, (D) Taxa de diarreias de 
Santa Maria, (E) Taxa de diarreias de Pelotas, entre 2006 e 2014.Fonte: autor (2019). 

 

A taxa de diarreias para o município de Porto Alegre, apresentou 

também os seus maiores taxas em 2006, 2007 e 2010, sendo estes 

respectivamente 53,78, 44,94, 42,43, mas obteve o mesmo  comportamento 

que micoses decrescendo com passar do tempo. 

Por conseguinte, para Canoas apresentou também os maiores valores 

em 2006 e 2008, sendo menor valor em 2011, respectivamente 45,62, 36,46 e 

6,79. Sendo, que até 2011 apresentou um decréscimo, com exceção de 2008. 

Após 2011, apresentou um pequeno crescimento e decresceu em 2013, 

crescendo novamente em 2014. 

Caxias do Sul possuem uma similaridade entre as cidades analisadas, 
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sendo assim em 2006 continua sendo onde obteve o maior valor de diarreias e 

em 2014 também. Sendo que o menor valor foi em 2007 de 4,85. Em 

contrapartida com relação à Santa Maria, o cenário mudou, pois, o maior valor 

foi em 2010, sendo este de 36,01, e o menor valor aconteceu em 2008, sendo 

ele de 5,24 para diarreia. 

Já por fim, em Pelotas, o maior valor foi em 2010, colaborando assim 

com Santa Maria, que também foi em 2010, e o menor valor para Pelotas foi 

em 2012. 

A segunda doença analisada, ou seja, micoses está posteriormente 

demonstrada nas Figuras 6 de A à E, com relação as suas taxas de micoses. 
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Figura 6– Taxas de Micoses: (A) Taxa de micoses de Porto Alegre, (B)Taxa de micoses 
de Canoas, (C)Taxa de micoses de Caxias do Sul, (D) Taxa de micoses de Santa 
Maria, (E) Taxa de micoses de Pelota entre 2006 e 2014. 
Fonte: autor (2019). 

 

Com relação a Porto Alegre, observa-se que durante a série histórica 

analisada de 2006 a 2009, houve um decréscimo na taxa de micoses, sendo 

que apresentou o seu maior valor em 2006, que foi de 2,5 aproximadamente, e 

o menor valor, foi em 2009 de 1,11, logo depois teve poucas oscilações, mas 

continuou decrescendo. 

Já a taxa de micoses para Canoas, apresentou oscilações durante todo 

o período estudado, sendo que em 2008 ela teve o seu maior pico, valor que foi 

de 3,45, seguido por 2013, onde apresentou 2,58. Em 2012 apresentou zero, e 

nos demais períodos variou dentro deste intervalo apresentado, por 
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conseguinte em Caxias do Sul a taxa de micoses obteve maior valor em 2008, 

de 25,06 e o mínimo de 0,29 em 2014. 

Em relação a micoses em Santa Maria, observou-se que em 2006 e 

2009 a taxa de micoses foi de zero. Em 2011 e 2014 foram os maiores valores 

encontrados que foi respectivamente de 1,52 e 1,09. 

Por fim com relação à Pelotas os maiores valores estiveram em 2006 e 

2014, respectivamente de 5,10 e 5,58, sendo que os demais valores 

representaram variações. Em 2011 foi onde tivemos o menor valor que foi até 

0,30. 

Nas Figuras 7 de A à E estão apresentados os gráficos referentes aos 

indicadores de saneamento, para as cinco cidades escolhidas. 

Figura 7 – Indicadores de saneamento pertencentes aos municípios de (A) Porto 
Alegre, (B) Canoas, (C) Caxias do Sul, (D) Santa Maria, (E) Pelotas. 
Fonte: autor (2019) (adaptado de IBGE) 
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Com relação aos indicadores de saneamento pode-se observar que com 

relação a Porto Alegre a rede de abastecimento de água e a coleta de resíduos 

sólidos, apresentaram o mesmo percentual sendo este de quase 98%, ou seja, 

o município tem quase totalidade de cobertura deste serviço. Já com relação à 

rede de esgoto, este índice cai para abaixo de 80%. 

Por conseguinte, o mesmo comportamento é observado para  o 

município de Canoas, onde a cobertura de rede de abastecimento de água e 

cobertura de coleta de resíduos sólidos equivalem a quase 100% da cobertura 

do município, já a cobertura de rede de esgoto, equivale a 72% em 2006, e o 

maior valor de cobertura de rede de esgoto dentro da série estudada foi de 

94%. E este mesmo comportamento ocorreu em Caxias do Sul. 

Sendo que em Santa Maria e Pelotas, este valor cai drasticamente, ou 

seja, um índice de cobertura de abastecimento de água e cobertura de coleta 

de resíduos sólidos de 74 a 97%. Já para cobertura de rede de esgoto cai de 

aproximadamente 27 a 44%, dentro do período estudado. 

A seguir na Figuras 8 de A à C, estão apresentados os gráficos de 

dispersão para os indicadores de saneamento em Porto Alegre com as Taxas 

de diarreias. 
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Figura 8: Gráficos de dispersão para os indicadores de saneamento em Porto Alegre e 
Taxas de diarreias para (A) Abastecimento de água, (B) Esgotamento sanitário, (C) 
Resíduos sólidos 
Fonte: autor (2019) 

 

Pode-se perceber no município de Porto Alegre, que a correlação da 

variável indicador de saneamento cobertura de abastecimento de água com a 

taxa de diarreias, ocorre de forma a decrescer. E sobre o número da taxa de 

internações por diarreias, podemos dizer que esta diminui conforme aumenta o 

percentual do indicador abastecimento de água. E o mesmo comportamento 

ocorre para os outros indicadores, tanto para esgotamento sanitário quanto 

para resíduos sólidos, porém com uma variação um pouco maior e significativa 

para o percentual de esgotamento sanitário, demonstrando que quanto maior 

for o atendimento do serviço de esgotamento sanitário menor é o número de 

internações para diarreias. 

Na Tabela 4 esta apresentada a Matriz de Correlação de Pearson de 

Diarreias para Porto Alegre com os Indicadores de saneamento. 
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Tabela 6: Matriz de Correlação de Pearson de Diarreias para Porto Alegre & Indicadores de 

saneamento. 

 

Indicadores de Saneamento 
 

Taxa de diarreias 

Cobertura de rede de esgoto R -0,6875 
 P 0,0410 

Cobertura de rede de 
abastecimento de água 

R -0,6890 

P 0,0400 

Cobertura de coleta de 
resíduos sólidos 

R -0,2187 

P 0,5720 

Adotando um nível de significância de 5% (p-value > 0.05) 

Fonte: autor (2019) 

Em Porto Alegre com relação a diarreias, a cobertura de rede de esgoto 

e a cobertura de rede de abastecimento de água, apresentam uma correlação 

significativa e negativa, com a taxa de diarreias, sendo esta de 0,69 para 

cobertura de rede de esgoto e 0,69 para cobertura de rede de abastecimento 

de água. Então estes dois indicadores são os que mais influenciam na taxa de 

diarreias. Corroborando com Correa (2018), que afirma a diarreia ser uma das 

principais doenças, que estão entre as causas mais comuns de mortes de 

crianças. Logo WHO (2011) relata que a maior parte dos problemas sanitários 

que afetam a população mundial causando doenças, que estão relacionadas 

principalmente com as condições inadequadas de saneamento. 

Siqueira, et.al (2016) ressalta que a ocorrência em quantidades 

expressivas de deslocamentos para internações, mesmo de residentes de  

Porto Alegre, cidade esta que possui o maior número de serviços de saúde e 

hospitais, migrando para outros municípios da região metropolitana de Porto 

Alegre. 

Realiza-se a seguir, Figuras 9 A à C, um demonstrativo dos gráficos de 

dispersão relativos à análise entre os indicadores de saneamento e as taxas de 

diarreias para Canoas, para que seja possível perceber a evolução desta 

doença no período estudado. 
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Figura 9: Gráficos de dispersão para os indicadores de saneamento em Canoas e 
Taxas de diarreias para (A) Abastecimento de água, (B) Esgotamento sanitário, (C) 
Resíduos sólidos. 
Fonte: autor (2019) 

 

Observa-se no município de Canoas, que a correlação da variável 

indicadora de saneamento cobertura de abastecimento de água com a taxa de 

diarreias, ocorre de forma praticamente linear, enquanto para os indicadores 

esgotamento sanitário e resíduos sólidos, há um decréscimo no número da 

taxa de internações por diarreias, conforme aumenta o percentual de 

atendimento do indicador. 

Posteriormente analisamos os dados através da Correlação de Pearson, 

na Tabela 5. 
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Tabela 7: Matriz de Correlação de Pearson de Diarreias para Canoas e Indicadores de 

saneamento. 

 

Indicadores de 
Saneamento 

 
Taxa de diarreias 

Cobertura de rede de 
esgoto 

R -0,7464 

 P 0,0210 

Cobertura de rede de 
abastecimento de água 

R -0,0069 

 P 0,9860 

Cobertura de coleta de 
resíduos sólidos 

R -0,5981 

 P 0,0890 

Adotando um nível de significância de 5% (p-value > 0.05) 

Fonte: autor (2019) 

 
Porém para diarreias em Canoas, a cobertura de rede de esgoto é 

significativa, ou seja, ela influencia na taxa de diarreias, com correlação 

inversa, (negativa) de -0,75. Sendo assim, à medida que aumenta cobertura de 

rede de esgoto diminui em Canoas a taxa de diarreias. 

Corroborando com estudo de Araújo (2018), onde através da verificação 

de correlação dos indicadores de saneamento e saúde, se verificou que 

municípios com mais doenças também apresentaram baixo índice de 

abastecimento e esgotamento sanitário, apresentando uma correlação 

estatística inversamente proporcional entre internações e abastecimento,  e 

uma maior correlação com o consumo per capta, indicando que em municípios 

com melhor índice de saneamento ocorre um menor número de internações  

por doenças infecciosas. 

Posteriormente demonstra-se os gráficos de dispersão relativos a 

análise entre os indicadores de saneamento e as taxas de diarreias para 

Caxias do Sul, para que seja possível perceber a evolução desta doença na 

linha do tempo, de acordo com a Figura 10 A à C. 
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Figura 10 – Gráficos de dispersão para os indicadores de saneamento em Caxias do 
Sul e Taxas de diarreias para (A) Abastecimento de água, (B) Esgotamento sanitário, 
(C) Resíduos sólidos 
Fonte: autor (2019) 

 

 
Para o município de Caxias do Sul, a correlação entre os indicadores de 

saneamento tanto para cobertura de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário e resíduos sólidos, com relação a taxa de diarreias, ocorre de forma 

praticamente linear, com pequena elevação, indicando há uma correlação 

positiva, ou seja, se o indicador aumenta a taxa também aumenta. A seguir 

demonstra-se a análise dos dados através da Correlação de Pearson, na 

Tabela 6. 
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Tabela 8: Matriz de Correlação de Pearson de Diarreias para Caxias do Sul & Indicadores de 

Saneamento. 

 

Indicadores de 
Saneamento 

 
Taxa de diarreias 

Cobertura de rede de 
esgoto 

R -0,3669 

 P 0,3310 

Cobertura de rede de 
abastecimento de água 

R -0,4235 

 P 0,2560 

Cobertura de coleta de 
resíduos sólidos 

R -0,3906 

 P 0,2990 

Adotando um nível de significância de 5% (p-value > 0.05) 

Fonte: autor (2019) 

 

Para diarreias, em Caxias do Sul, os indicadores analisados não 

apresentaram uma correlação significativa com a taxa de diarreias, mas  a 

maior correlação existente foi de -0,42, para rede de abastecimento de água. 

Dados referentes ao local de residência e ao local de internação podem 

estar vinculados a evidências de limitações de acesso aos serviços de saúde, 

colocando em risco a qualidade e capacidade de um sistema de saúde para 

atender às necessidades da população, porém há expressivas desigualdades 

no acesso aos serviços de saúde em diferentes regiões (MENDES, 2010). 

Logo após, demonstra-se os gráficos de dispersão relativos à análise 

entre os indicadores de saneamento e as taxas de diarreias para Santa Maria, 

para que seja possível perceber a evolução desta doença no período, conforme 

Figuras 11 de A à C. 
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Figura 11: Gráficos de dispersão para os indicadores de saneamento em Santa Maria e 
Taxas de diarreias para (A) Abastecimento de água, (B) Esgotamento sanitário, (C) 
Resíduos sólidos. 
Fonte: autor (2019) 

 
Em Santa Maria, a correlação entre os indicadores de saneamento 

cobertura de abastecimento de água e resíduos sólidos, apresentam-se com 

uma correlação positiva, ou seja, a medida que o indicador aumenta as taxas 

também aumentam, já para esgotamento sanitário, se mantem praticamente 

linear. Ou seja, se tem uma rede de esgoto que atende pouco da população e 

portanto não existe melhoras significativas, sendo assim a tendência é que 

consequentemente continuará havendo registros de um grande número de 

casos de diarreia. Como ressaltam Buffon e Mendonça (2017) a ausência ou 

influência de rede de esgoto e do tratamento de efluentes, podem ter papel 

central nas elevadas taxas de diarreias.  

Assim, as melhoras em saúde somente serão significativas quando o 

investimento em qualidade do saneamento for também significativo, e o mesmo 



53 
 

ocorrerá em áreas mais carentes da município. Após, demonstra-se a análise 

dos dados através da Correlação de Pearson, descrita na Tabela 7. 

 

Tabela 9: Matriz de Correlação de Pearson de Diarreias para Santa Maria & Indicadores de 

Saneamento. 

 

Indicadores de 
Saneamento 

 
Taxa de diarreias 

Cobertura de rede de 
esgoto 

R 0,0137 

 P 0,9720 

Cobertura de rede de 
abastecimento de água 

R 0,2149 

 P 0,5790 

Cobertura de coleta de 
resíduos sólidos 

R 0,2448 

 P 0,5260 

Adotando um nível de significância de 5% (p-value > 0.05) 

Fonte: autor (2019) 

Já com relação a diarreia em Santa Maria, apresentou a maior 

correlação para coleta de resíduos sólidos de 0,25, mas essa correlação não  

foi significativa. 

Posteriormente, mostra-se os gráficos de dispersão referentes a análise 

entre os indicadores de saneamento e as taxas de diarreias para Pelotas, para 

melhor percepção da evolução desta doença no período, conforme Figura 12 

de A à C. 
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Figura 12: Gráficos de dispersão para os indicadores de saneamento em Pelotas e 
taxas de diarreias para (A) Abastecimento de água, (B) Esgotamento sanitário, (C) 
Resíduos sólidos. 
Fonte: autor (2019) 

 

Para Pelotas tanto para cobertura de abastecimento de água, 

esgotamento sanitário e resíduos sólidos, apresentam-se com uma correlação 

negativa, ou seja, à medida que o percentual do indicador aumenta as taxas de 

diarreias diminuem. A matriz de Correlação de Pearson de Diarreias para Pelotas e 

Indicadores de Saneamento esta apresentada na Tabela 8. 

Corrobora com esse resultado, os encontrados por Dos Santos Lima 

(2018), que em seu estudo afirma que o coeficiente de mortalidade por causa 

(CMC), para diarreia e gastroenterite, é numericamente mais expressivo que os 

demais, diretamente associado a insalubridade do ambiente, em relação ao 

abastecimento de água potável e o esgotamento sanitário. 
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Tabela 10: Matriz de Correlação de Pearson de Diarreias para Pelotas e Indicadores 

de Saneamento. 

 
Indicadores de 
Saneamento 

 
Taxa de diarreias 

Cobertura de rede de 
esgoto 

R -0,6508 

 P 0,0580 

Cobertura de rede de 
abastecimento de água 

R -0,5847 

 P 0,0980 

Cobertura de coleta de 
resíduos sólidos 

R -0,5954 

 P 0,0910 

Adotando um nível de significância de 5% (p-value > 0.05) 

Fonte: autor (2019) 

Este também não apresentou correlação significativa dos indicadores de 

saneamento com as taxas de diarreias, mas apresentou uma correlação de - 

0,65 para cobertura de rede de esgoto, sendo um valor bom, porém não 

significativo, ou seja, o mesmo que ocorreu em Santa Maria. Os outros 

indicadores também apresentaram correlação boa com a rede de 

abastecimento de água e a coleta de resíduos sólidos para as taxas de 

diarreias, mas também não foi significativa. 

Segundo Souza (2018), Corrêa (2018) e FUNASA (2004), os serviços de 

saneamento básico são essenciais para a promoção da saúde pública, 

incluindo coleta e tratamento de resíduos de atividade humana, independente 

de serem sólidos, líquidos ou gasosos, e também a prevenção da poluição de 

mananciais, fornecer e garantir a qualidade da água para consumo humano, 

controlar vetores de proliferações de doenças e a drenagem de aguas pluviais 

e monitoramento ou cuidados com as águas subterrâneas. 

Posteriormente demonstra-se o comportamento da doença micose, 

conforme Figuras 13 de A à C. Assim com base nos dados adquiridos nesta 

pesquisa anteriormente, realiza-se um estudo de correlação, onde a seguir 

demonstra-se os gráficos de dispersão referentes a esta análise, para que seja 
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possível perceber a evolução das micoses na série histórica de 2006 a 2014: 

 
 

 
 

Figura 13: Gráficos de dispersão para os indicadores de saneamento em Porto Alegre  
e taxas de micoses para (A) Abastecimento de água, (B) Esgotamento sanitário, (C) 
Resíduos sólidos. 
Fonte: autor (2019) 

 

Para a cidade de Porto Alegre, com relação a micoses, a correlação 

entre os indicadores de saneamento tanto para cobertura de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, apresentam-se com uma 

correlação negativa, ou seja, a medida que o percentual do indicador aumenta 

as taxas de diarreias diminuem, ou seja, a ocorrência de doenças reduz. Na 

Tabela 9 esta apresentada a matriz de Correlação de Pearson da taxa de 

micoses para Porto Alegre e Indicadores de saneamento. 
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Tabela 11: Matriz de Correlação de Pearson da taxa de micoses para Porto Alegre e 

Indicadores de saneamento. 

Indicadores de 
Saneamento 

 
Taxa de micoses 

Cobertura de rede de 
esgoto 

R -0,310 

P 0,417 

Cobertura de rede de 
abastecimento de água 

R -0,834 

P 0,005 

Cobertura de coleta de 
resíduos sólidos 

R -0,450 

 P 0,225 

Adotando um nível de significância de 5% (p-value > 0.05) 

Fonte: autor (2019) 

 
Para esta foi adotado um nível de significância de 5%, sendo que o P 

valor deve ser menor que 0,05. E os valores destacados em vermelho 

apresentam-se significativos. 

Para Porto Alegre com relação aos indicadores de saneamento, apenas 

a cobertura de rede de abastecimento de água, apresentou uma correlação 

significativa e negativa com a taxa de micoses sendo esta de -0,83, ou seja, a 

medida em que aumenta a cobertura de rede de abastecimento de água 

diminui a quantidade de ocorrências de micoses. 

Segundo OSAKI et al., (2018), as zoonoses infecciosas, são atualmente 

responsáveis por mais de 60% das doenças infecciosas em humanos. São 

transmissíveis de forma natural entre animais e seres humanos, através de 

contato direto com o ser contaminado ou por meio do alimento, água ou 

ambiente afetado (WHO, 2018). 

Posteriormente, mostra-se os gráficos de dispersão referentes a análise 

entre os indicadores de saneamento e as taxas de micoses para a cidade de 

Canoas, para a visualização da evolução desta doença no período (Figuras 14 

A à C). 
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Figura 14 – Gráficos de dispersão para os indicadores de saneamento em Canoas e 
taxas de micoses para (A) Abastecimento de água, (B) Esgotamento sanitário, (C) 
Resíduos sólidos. 
Fonte: autor (2019) 

 

Para Canoas, a correlação entre o indicador de saneamento cobertura 

de abastecimento de água, mantem-se praticamente linear, enquanto os 

indicadores esgotamento sanitário e resíduos sólidos, apresentam-se com uma 

correlação positiva, ou seja, à medida que o percentual do indicador aumenta 

as taxas de micoses aumentam também. Na Tabela 10 esta apresentada a 

Matriz de Correlação de Pearson de Micoses para Canoas e Indicadores de 

Saneamento. 
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Tabela 12: Matriz de Correlação de Pearson de Micoses para Canoas e Indicadores de 

Saneamento. 

 

Indicadores de 
Saneamento 

 
Taxa de micoses 

Cobertura de rede de 
esgoto 

R 0,2494 

P 0,5180 

Cobertura de rede de 
abastecimento de água 

R 0,0682 

P 0,8620 

Cobertura de coleta de resíduos 
sólidos 

R 0,3394 

P 0,3720 

 

Adotando um nível de significância de 5% (p-value > 0.05) 

Fonte: autor (2019) 

Com relação as micoses podemos observar que nenhum dos três 

indicadores analisados apresentaram para Canoas um valor de correlação 

significativa, embora ocorram correlações. 

Neste contexto, a micose dermatofitose se caracteriza como uma 

zoonose, e pode ser altamente contagiosa e zoonótica, portanto representa, 

grande importância na saúde pública e também dos animas. (OLIVEIRA et al., 

2015) 

Logo, mostra-se os gráficos de dispersão referentes a análise entre os 

indicadores de saneamento e as taxas de micoses para Caxias do Sul, para 

melhor percepção da doença durante o período estudado, conforme Figuras 15 

de A à C. 
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Figura 15: Gráficos de dispersão para os indicadores de saneamento em Caxias do Sul 
e taxas de micoses para (A) Abastecimento de água, (B) Esgotamento sanitário, (C) 
Resíduos sólidos 
Fonte: autor (2019) 

Em Caxias do Sul, com relação aos indicadores de saneamento e a taxa 

de micoses, apresentaram uma correlação negativa para todos, portanto para 

cobertura de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, 

ou seja, a medida que o percentual do indicador aumenta as taxas de diarreias 

diminuem. 

Na tabela 11 esta apresentada a matriz de Correlação de Pearson de 

Micoses para Caxias do Sul e Indicadores de Saneamento. 
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Tabela 13: Matriz de Correlação de Pearson de Micoses para Caxias do Sul & Indicadores de 

Saneamento. 

 

Indicadores de 
Saneamento 

 
Taxa de micoses 

Cobertura de rede de 
esgoto 

R -0,3669 

 P 0,3310 

Cobertura de rede de 
abastecimento de água 

R -0,4235 

 P 0,2560 

Cobertura de coleta de 
resíduos sólidos 

R -0,3906 

 P 0,2990 

Adotando um nível de significância de 5% (p-value > 0.05) 

Fonte: autor (2019) 

Já para Caxias do Sul, ocorreu o mesmo que em Canoas, nenhum dos 

três indicadores analisados apresentaram uma correlação significativa com a 

taxa de micoses. Sendo que a maior correlação presente foi de 0,42, com a 

rede de abastecimento de água. 

Os dermatófitos são fungos cosmopolitas, que causam micoses, sendo 

estes vistos como uma doença de grande importância para a saúde pública, 

pois, espera-se que, aproximadamente 10% a 15% da população será 

infectada por estes fungos pelo menos uma vez durante toda a sua vida. 

(PIRES et al., 2014). 

Posteriormente, visualiza-se os gráficos de dispersão referentes a 

análise entre os indicadores de saneamento e as taxas de micoses para Santa 

Maria, para entendimento da evolução da doença no período, de acordo com a 

Figura 16 de A à C. 
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Figura 16 – Gráficos de dispersão para os indicadores de saneamento em Santa Maria 
e taxa de micoses para (A) Abastecimento de água, (B) Esgotamento sanitário, (C) 
Resíduos sólidos. 
Fonte: autor (2019) 

 
Para Santa Maria, a correlação entre os indicadores de saneamento 

tanto para cobertura de abastecimento de água, esgotamento sanitário, 

observa-se que de acordo com que a cobertura do indicador aumenta as taxas 

de micoses diminuem, porém quanto aos resíduos sólidos, apresentam-se de 

forma linear, ou seja, não mudam durante o período. 

Na Tabela 12 esta apresentada a matriz de Correlação de Pearson de 

Micoses para Santa Maria e Indicadores de Saneamento. 
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Tabela 14: Matriz de Correlação de Pearson de Micoses para Santa Maria e Indicadores de 

Saneamento. 

 

Indicadores de 
Saneamento 

 
Taxa de micoses 

Cobertura de rede de 
esgoto 

R -0,6339 

 P 0,0670 

Cobertura de rede de 
abastecimento de água 

R 0,3182 

 P 0,4040 

Cobertura de coleta de resíduos 
sólidos 

R 0,0070 

 P 0,9860 

Adotando um nível de significância de 5% (p-value > 0.05) 

Fonte: autor (2019) 

Com relação à Santa Maria para micoses, observamos também que 

nenhum dos três indicadores apresentou correlação significativa, mas é 

possível observar que a cobertura de rede de esgoto possui uma correlação de 

-0,63, sendo uma correlação boa, porém não significativa. 

 
Em seres humanos, as infecções por dermatófitos possuem a 

denominação de “tinea”, e são classificadas segundo a região corporal a que 

atinge, sendo que geralmente afetam o couro cabeludo, face e pele glabra do 

antebraço, mãos e abdômen, pois estas são as áreas de que denotam maior 

contato com os animais domésticos. (SILVA et al., 2017) 

Posteriormente, mostra-se os gráficos de dispersão referentes a análise 

entre os indicadores de saneamento e as taxas de micoses para Pelotas, no 

período analisado, conforme Figuras 17 de A à C. 
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Figura 17 – Gráficos de dispersão para os indicadores de saneamento em Pelotas e 
taxas de micoses para (A) Abastecimento de água, (B) Esgotamento sanitário, (C) 
Resíduos sólidos. 
Fonte: autor (2019) 

 

Para Pelotas, a correlação entre os indicadores de saneamento tanto 

para cobertura de abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos 

sólidos, apresentam-se com uma correlação positiva, ou seja, à medida que o 

percentual do indicador aumenta a taxa de micoses aumentam também. Este 

comportamento pode estar vinculado ao atendimento dos serviços de 

saneamento na área rural do município, que sempre tende a ser menor do que 

na área metropolitana, contando com uma elevada carência neste aspecto, 

segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD 

(2014). 

Na tabela 13 esta apresentada a matriz de Correlação de Pearson de 

Micoses para Pelotas e Indicadores de Saneamento. 
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Tabela 15: Matriz de Correlação de Pearson de Micoses para Pelotas e Indicadores de 

Saneamento. 

 

Indicadores de 
Saneamento 

 
Taxa de micoses 

Cobertura de rede de 
esgoto 

R 0,2657 

 P 0,4900 

Cobertura de rede de 
abastecimento de água 

R 0,3314 

 P 0,3840 

Cobertura de coleta de 
resíduos sólidos 

R 0,2589 

 P 0,5010 

Adotando um nível de significância de 5% (p-value > 0.05) 

Fonte: autor (2019) 

Para Pelotas foi possível observar com relação à taxa de micoses e os 

indicadores de saneamento que não se apresentou correlação significativa, 

porém o maior valor encontrado foi para cobertura de abastecimento de água 

de 0,33. 

A micose dermatofitose é uma enfermidade de contagio elevado, 

podendo se disseminar através do contato direto com animas contaminados ou 

ainda indiretamente por meio da exposição aos fungos, presentes na 

descamação cutânea ou nos pelos de animais infectados, e também no 

ambiente por meio de objetos capaz de absorver, reter ou transportar algo 

contaminado, sendo estes objetos potenciais fontes de infecção e reinfecção 

por estes fungos (NEVES et al., 2018; ROSSI; ZANETTE, 2018). 

Realizando uma análise sobre os resultados a fim de identificar se 

realmente os indicadores de saneamento possuem relação direta com as 

doenças micoses e diarreias é possível observar que no município de Porto 

Alegre com relação a micoses, apenas a cobertura de rede de abastecimento 

de água apresentou correlação significativa, já para diarreias no mesmo 

município os indicadores de cobertura de rede de esgoto e abastecimento de 

água, foram os que se destacaram com alta correlação significativa. Em 

contrapartida para Canoas quanto as micoses, nenhum dos indicadores de 

saneamento obteve alta correlação, mas para diarreias obteve-se sim 

correlação para o indicador rede de esgoto. Já em Caxias do Sul, não se 
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apresentou nenhuma correlação significativa entre as doenças e os 

indicadores, e o mesmo ocorreu para Santa Maria e Pelotas. 

Porém, visando compreende melhor a situação do comportamento das 

taxas de micoses e diarreias e dos indicadores de saneamento no período 

estudado, cria-se um gráfico de combinação para cada uma das cinco cidades 

analisadas, ao longo do período estudado, como demonstrado abaixo: 

 

 

 
Figura 18 – Indicadores de saneamento e taxas de diarreias e micoses, pertencentes 
aos municípios de (A) Porto Alegre, (B) Canoas, (C) Caxias do Sul, (D) Santa Maria, 
(E) Pelotas. 
Fonte: autor (2019) (adaptado de IBGE) 
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Pode-se perceber que os índices de saneamento se mantem 

normalmente altos, não ocorrendo mudanças significativas sobre a cobertura 

dos mesmos, bem como houve anos em que os casos de doenças foram 

poucos quase nulos, ou seja, a medida em que aumenta os índices de 

saneamento, mesmo que menos de meio por cento, o número de casos de 

doenças é minimizado, se mantendo diminuindo em função da melhora de 

saneamento, porém isso não faz com que as doenças desapareçam, pois 

algumas comunidades pontuais continuaram tendo problemas, como por 

exemplo os anos de 2006 e 2010 em Porto Alegre; 2006, 2008, 2012 e 2014 

em Canoas; 2006, 2008, e 2014 em Caxias do Sul; 2010 em Santa Maria e 

Pelotas; e esses serão associados então a outras variáveis como por exemplo 

inundações, falta de higiene básica, ao algum tipo especifico de tratamento de 

esgotamento sanitário instalados em algumas comunidades afastadas ou 

rurais. 

Corroborando com dados da EMBRAPA, que relatam que somente 22% 

da população do campo, têm acesso a serviços adequados de saneamento 

básico, ou seja, aproximadamente 24 milhões de brasileiros ainda sofrem com 

o problema crônico da falta de saneamento básico, afetando diretamente a 

saúde dessas populações, através de doenças feco-oral e outras (EMPRESA 

BRASILEIRA DE AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, 2016). 

Portanto, corrobora com Siqueira, (2016), que através de um estudo que 

realizou na cidade de Porto Alegre no período compreendido entre 2010 e 

2014, onde buscou avaliar o número de internações hospitalares por DRSAI, 

constatou que estas enfermidades, são um importante problema para a saúde 

pública, mesmo em principais regiões metropolitanas do país e áreas 

consideradas com bons indicadores de desenvolvimento humano, afetando 

principalmente crianças e idosos, principalmente pela ocorrência de doenças 

feco-oral, e indica um custo elevado para o sistema público de saúde. 
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7 CONCLUSÕES 

Neste estudo, foi possível realizar a compilação geral dos dados de 

taxas de ocorrência de duas doenças contidas no CID-10 (diarreia e micose) 

nos cinco munícipios do Rio Grande do Sul em análise, bem como os 

percentuais referentes aos indicadores de saneamento básico (rede de água, 

coleta de resíduo e rede de esgoto) em Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, 

Santa Maria, Pelotas, no período de 2006 a 2014, e então percebeu-se que o 

indicador esgotamento sanitário está atendendo em alguns municipios uma 

mínima parte da população. 

Logo a partir da análise dos dados encontrados, ao aplicar-se a análise 

descritiva individual, foi possível identificar que a ocorrência de internações 

pela doença diarreia em Porto Alegre, no período compreendido entre 2006 e 

2014, está correlacionado com o indicador rede de esgoto, e o mesmo 

comportamento percebe-se para o indicador abastecimento de água. Também 

observou-se uma alta correlação entre o indicador rede de esgoto e a doença 

diarreia, para o município de Canoas, no período estudado. E ainda percebe-se 

que a ocorrência da doença micose em Porto Alegre no mesmo período está 

correlacionada com o indicador abastecimento de agua. 

Para tanto, quanto ao indicador coleta de resíduos sólidos, não houve 

qualquer correlação significativa com micoses ou diarreias, para os municípios 

estudados. Assim como, quanto a diarreia e micose, não observou-se 

significativa correlação para o indicador abastecimento de água em Canoas, 

Caxias do Sul e Santa Maria e Pelotas. Para o indicador rede de esgoto com 

relação a diarreia, constatou-se não existir correlação significativa, em Caxias 

do Sul, Santa Maria e Pelotas, porém para a doença micose o mesmo 

percebeu-se nos cinco municípios analisados. Possivelmente isto ocorre, 

porque a população oscilou bastante neste período estudado. 

Portanto fica evidenciado que há uma alta taxa de ocorrência de 

internações por micoses e diarreias no período entre 2006 e 2014, em Porto 

Alegre e Canoas, que podem estar sendo ocasionadas pela incapacidade de 

alcance e atendimento dos sistemas de rede de esgoto e abastecimento de 

água em zonas rurais ou periferias, e também provavelmente por fontes 
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zoonoticas pontuais, tanto em Porto Alegre e Canoas como também em Caxias 

do Sul, Santa Maria e Pelotas. Demonstrando que há relação entre o 

saneamento ambiental inadequado e a ocorrência de internações hospitalares 

por diarreias e micoses nos municípios estudados neste trabalho. 

Logo o fato de não ser encontrado correlações significativas entre alguns 

casos estudados, se remete a interpretação de que os recursos destinados a 

saneamento básico não tem alcançado zonas afastadas nos cinco municípios 

estudados, pois não possibilita verificar a localização dos sistemas básicos 

implantados. Indicando assim que deve-se criar através destes fatores 

ferramentas mais eficazes, atualizadas, com atenção para populações 

afastadas, através do poder púbico, com o reconhecimento da importância 

dessas áreas para o governo e também para a própria saúde desta 

comunidade, estendendo-se para comunidades metropolitanas, reconhecendo 

a dinamicidade do meio, e então incorporar a este estudo, futuros trabalhos 

adicionando-se outros fatores ambientais e físicos, capazes de servir como 

ferramentas secundárias para auxiliar na correlação dos fatores aqui 

apresentados. 
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