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Resumo: 

A oferta de serviços de saneamento básico proporciona melhoria nas condições da 

saúde da população, minimizando as consequências da pobreza. O acesso ao saneamento 

básico, embora seja um direito assegurado pela Constituição Federal, se constitui em um 

grande desafio para o País. Este trabalho buscou, a partir do levantamento e estudo das 

frequências de internações relacionadas a doenças causadas pela ausência de saneamento, 

reportadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS e de informações prestadas ao Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, investigar a influência do acesso ao 

serviços de saneamento básico na saúde pública, especialmente, relacionados ao esgotamento 

sanitário. 

A investigação de evidências é baseada em um modelo de análise de dados em painel, 

utilizando-se os indicadores de internação hospitalar na rede do SUS e de acesso aos serviços 

de saneamento básico dos municípios brasileiros, no período 2008 – 2017, com o objetivo de 

proporcionar reflexões sobre o tema.    

As evidências empíricas da relação entre saneamento e saúde corroboram com as 

abordagens da literatura que trata o assunto, ao indicaram que o acesso aos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário reduz a frequência de internações por doenças 

relacionadas à ausência de saneamento. Esse é um dos benefícios gerados pela oferta de 

serviços de saneamento, além outros: como controle e prevenção de doenças, aumento na 

produtividade, bem-estar e expectativa de vida dos cidadãos. 

 

Palavras-Chave: (Saneamento, esgotamento sanitário, saúde pública). 

 

Abstract: 

  The offer of water and sanitation services improves the population's health conditions, 

minimizing the consequences of poverty. Access to water and sanitation, although it is a right 

guaranteed by the Federal Constitution, consists a great challenge for the country. This 

research pursued, based on the survey and study of the frequency of hospitalizations related 

to the lack of basic sanitation, reported by Sistema Único de Saúde – SUS and diseases 

information provided from the Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS,  

to investigate the influence of access to water and sanitation services on public health, 

especially those associated to sanitation.  
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The evidence’s investigation is based on a panel data analysis model, using hospital 

admission indicators at the SUS and access to water and sanitation services in Brazilian  

municipalities, in the years between 2000-2017, with the objective to provide reflections on 

the topic. 

The empirical evidence on the relation between sanitation and health corroborates the 

approaches of the literature review, by indicating that access to water supply and sanitation 

services reduces the frequency of hospitalizations for diseases related to the lack of sanitation. 

This is one of the benefits generated by the provision of sanitation services, as well as the 

control and prevention of deseases, increased productivity, well-being and life expectancy for 

citizens. 

 

Keywords: (water and sanitation services, public health). 
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Introdução 

A oferta de serviços de saneamento básico influencia direta e indiretamente na 

qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Sua presença proporciona melhoria nas condições 

da saúde da população, como na redução da mortalidade infantil, minimizando as 

consequências da pobreza. Além disso, tem efeitos positivos no meio ambiente, na economia 

das empresas e na renda dos indivíduos, esses últimos motivados especialmente, pela redução 

das ausências de funcionários no exercício de suas atividades. 

De acordo com dados da Plansab (2019), o abastecimento de água, no ano de 2017, 

considerando as principais formas de atendimento1 abrangeu 95,6% dos domicílios 

brasileiros. Embora em todas as macrorregiões prevalece o atendimento por rede com 

canalização interna ou na propriedade, há desigualdades regionais no acesso a este serviço.  

A macrorregião Sudeste alcançou, em 2017, o percentual de 92,5% de atendimento. 

Por outro lado, a macrorregião Norte apresenta déficit de atendimento de 11,5% e a 

macrorregião Norte possui 29,3% de utilização de poço ou nascente com canalização interna, 

o maior percentual do País nesse quesito. Em termos absolutos, a macrorregião Nordeste é a 

que possui o maior déficit de atendimento, com 2,1 milhões de domicílios sem acesso ao 

serviço de abastecimento de água (Plansab, 2019). 

A situação do acesso ao esgotamento sanitário nos domicílios brasileiros apresenta 

déficits ainda maiores, segundo os dados da Plansab (2019), 17,9% dos domicílios brasileiros 

não possuem solução adequada de esgotamento sanitário, o que corresponde a 12,4 milhões 

de domicílios destinando seus esgotos para fossas rudimentares, valas, rios, lagos, mar ou 

outros destinos. No ano de 2017, embora seja a forma mais utilizada, apenas 66,5% dos 

domicílios eram atendidos por rede geral de esgoto ou pluvial e 15,6% utilizavam fossa séptica 

como solução para o afastamento dos esgotos sanitários. No que se refere ao tratamento do 

esgoto, o percentual do esgoto gerado que é tratado, na média geral do País, foi de 46,0%. 

O saneamento é reconhecido mundialmente como importante estratégia para a 

promoção da saúde e figura na agenda internacional entre os dezessete Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável – ODS, em que o Brasil é signatário.   

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição e 

regulamentado pela Lei Nacional das Diretrizes do Saneamento Básico – LNDSB (Lei 

11.445/2007), que define saneamento básico como o conjunto dos serviços, infraestruturas e 

                                                           
1 As principais formas de atendimento de abastecimento de água no País são rede com canalização interna ou na 

propriedade e poço ou nascente com canalização interna (Plansab, 2019) 
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instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, 

drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais.  

Apesar de avanços alcançados no período analisado, o acesso aos serviços de 

abastecimento de água e especialmente de esgotamento sanitário ainda se apresenta com um 

grande desafio para o País. Para Imada et al (2016), o enfretamento desse desafio requer a 

superação de barreiras tecnológicas, políticas e gerenciais. 

Nesse contexto, a relação saneamento e saúde é objeto de vários estudos, muitos deles 

realizados pelo Instituto Trata Brasil.  De acordo com dados do Instituto, para cada um real 

investido em saneamento gera-se quatro reais de economia na saúde2, sendo que em 2013, 

foram mais de 14,9 milhões3, de casos de afastamento por diarreia ou vômito no País com 

média de 3,3 dias4, por pessoa.  

Para o Instituto Trata Brasil, considerando o avanço gradativo do saneamento, em vinte 

anos (2016 a 2036), o valor presente da economia total condições de saúde da população do 

País, deverá alcançar R$ R$ 5,9 bilhões5. Além disso, para o Instituto haveria outros 

benefícios com os investimentos em saneamento, como: aumento da produtividade do 

trabalho, valorização dos imóveis, ganhos na educação e com rendas em turismo. 

Considerando a relevância do tema saneamento, o objetivo que se pretende alcançar 

com o presente trabalho de pesquisa é avaliar o comportamento das internações por doenças 

relacionadas à ausência de saneamento, no período 2008 a 2017, em relação as condições 

sanitárias dos municípios brasileiros.   

A pergunta de pesquisa em que se baseia neste objetivo é: O acesso aos serviços de 

saneamento básico, no período de 2008 a 2017, influenciou a melhoria na saúde da população 

dos municípios brasileiros? 

Assim, a pesquisa proposta pretende avaliar se o acesso aos serviços de abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, no período de 2008 a 2017, influenciou a frequência de 

internações por doenças relacionadas à ausência de saneamento básico nos municípios 

brasileiros.  

                                                           
2 Instituto TrataBrasil diponível em [http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-

brasil/saude 

3 Instituto TrataBrasil diponível em [http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-

brasil/saude 
4 Instituto TrataBrasil diponível em [http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-

brasil/saude 
5 Instituto TrataBrasil  diponível em  [http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-estatisticas/no-

brasil/saude 



 
 

17 
‘ 

A qualificação dos dados e a análise interpretativa dos resultados da pesquisa 

exploratória se fundamentaram em trabalhos realizados por especialista do setor, que tratam 

de temas como: o conceito de saneamento, a situação do saneamento básico no País e as 

políticas públicas desenvolvidas para o setor. Além disso, este trabalho também observou a 

legislação regulatória do setor e publicações de órgãos governamentais, como do Ministério 

da Integração Nacional – Secretaria de Saneamento e Ministério da Saúde. 

Embora o conceito de saneamento compreenda o conjunto dos serviços, infraestruturas 

e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, 

drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais, considerou-se, neste 

trabalho, apenas os serviços de água e esgotos. Cabe ressaltar que essa opção metodológica 

não despreza a relevância das demais, para as quais caberia, oportunamente, uma avaliação. 

O presente trabalho será desenvolvido em três capítulos, além da presente introdução. 

No primeiro capítulo é apresentado um breve panorama histórico da situação do saneamento 

básico no Brasil e no Mundo e as relações saúde, desigualdade e saneamento, com base em 

levantamento bibliográficos e dados secundários disponíveis. A partir dessas considerações, 

no segundo discute-se os aspectos metodológicos utilizados na presente pesquisa e no terceiro, 

os resultados obtidos. Por fim, é apresentada a conclusão do presente trabalho.  

Capítulo 1 – Panorama do saneamento básico 

1.1 – As políticas públicas para o setor de saneamento 

A instituição de um sistema nacional para a oferta de serviços de saneamento foi 

iniciada nos anos 1960 (Arretche, 2004). Com o passar dos anos, houve elevação significativa 

da proporção de domicílios brasileiros com abastecimento de água por rede geral e rede 

coletora de esgoto (Saiani, Toneto Jr., 2010), sem, contudo, haver uma política estruturada 

para o setor desde o fim do modelo PLANASA6, nos anos 80. 

A promulgação da LNDSB, que estabeleceu as diretrizes nacionais para o saneamento 

básico em 2007, veio suprir essa lacuna e abriu a perspectiva de avanços na política voltada à 

área de saneamento, tanto sob os aspectos institucionais e organizacionais, como de 

infraestrutura dos serviços prestados pelo setor. 

                                                           
6 Plano Nacional de Saneamento - PLANASA 
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Nesse sentido, a LNDSB previu a elaboração do Plano Nacional de Saneamento 

Básico – Plansab7, que se constitui o principal instrumento da política pública nacional para o 

setor.  A primeira versão do Plansab foi criada pelo Decreto n° 8.141/2013 e pela Portaria n° 

571/2013, com horizonte de 20 anos, compreendendo o período 2014 a 2033 e consiste no 

planejamento integrado do saneamento básico, incluindo os quatro componentes: 

abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem 

das águas pluviais urbanas (Ministério da Integração Nacional, 2019). 

No período de 2007, pós aprovação da LNDSB, até 2014, as obras de saneamento 

haviam recebido o menor valor em aplicações, em relação aos demais segmentos de 

infraestrutura do País, porém, o aumento dos investimentos em relação a 2007 foi expressivo 

(Frischtak, 2016), conforme demonstra a Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Investimentos em saneamento – 2007 – 2015E 

em R$ bilhões 

 

Font: Frischtak (2016) 

  

Embora possam parecer significativos os investimentos realizados para o setor de 

saneamento, segundo Frischtak (2016), o País retrocedeu na medida em que não conseguiu 

responder a um processo de urbanização acelerada, e as implicações para a saúde da população 

são evidentes. A comparação com os investimentos realizados em décadas passadas (Tabela 

2) oferece uma perspectiva quanto à distância a ser percorrida para se reduzir o déficit nos 

serviços de saneamento e o esforço necessário para se ampliá-lo, uma vez que se verifica 

redução proporcional entre o primeiro e último período (em %).  

 

Tabela 2 – Investimentos em saneamento em % do PIB, média de períodos decenais 

 

        Fonte: Frischtak (2016) 

 

                                                           
7 A versão original do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab) foi elaborada pelo Governo Federal em 

processo participativo e em consonância com a Lei nº 11.445/2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para o 

Saneamento Básico).  
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A partir de 2007, com a criação do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, 

as ações de investimento em saneamento, foram incorporadas ao referido Programa. Para 

Frischtak (2016), o PAC foi significativo no sentido de impulsionar investimentos em 

infraestrutura social e econômica no País, no entanto, o autor alerta que houve falha na 

execução dos Programas, por falta de planejamento de natureza sistêmica e abrangente e de 

integridade dos projetos.   

A Tabela 3 demonstra os investimentos previstos e executados nas duas edições do 

PAC para o setor de saneamento, em que se observa que os investimentos executados ficaram 

muito aquém dos previstos. No PAC 1, foi empenhado apenas 3,7% do previsto em 2007, 

enquanto, com o PAC 2, o setor apresentou uma melhora significativa (37,5%). No contexto 

do PAC, de acordo com Frischtak (2016), pode-se afirmar que saneamento foi o macro setor 

possivelmente com os mais baixos índices de execução. 

 

Tabela 3 – Investimento previsto e executado em ações concluídas de saneamento  

PAC 1 e 2, 2007-2014 

em R$ bilhões (nominais) 

 

Fonte: Claudio Frischtak (2016) 

 

Para Frischtak (2016), o esforço do PAC no setor de saneamento foi menos 

significativo do ponto de vista dos recursos executados, ainda que seja difícil estabelecer em 

que medida os milhares de pequenos projetos tiveram efeito positivo e material sobre as 

condições de saneamento da população. O autor ressalta que, apesar de o Brasil possuir uma 

boa cobertura de abastecimento de água (98% da população com acesso, ainda que apenas 

82,5% com atendimento de redes de água), os índices de perdas técnicas e comerciais na 

distribuição ainda são muito elevados.  

Em relação aos indicadores de coleta e tratamento de esgoto (49,8% e 40,8%, 

respectivamente), de acordo com Frischtak (2016), demonstram uma situação incipiente e 

consideravelmente inferior a países como México (85% de índice de tratamento), Uruguai 

(96%), Argentina (97%) e Chile (99%). Dessa forma, há o imperativo em expandir os 
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investimentos, dada a distância dos requisitos de modernização da infraestrutura, qualidade 

dos serviços e competitividade da economia brasileira (Frischtak, 2016). 

Nesse contexto, o Plansab, atualmente sob a gestão da Secretaria Nacional de 

Saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, foi revisto em 2019 e estabeleceu 

três Programas: (i) Programa 1 – Saneamento Básico Integrado – infraestrutura urbana; (ii) 

Programa 2 – Saneamento Rural; e (iii) Programa 3 – Saneamento Estruturante. As metas 

previstas para até 2033 incluem: (i) abastecimento de água potável: 99% dos domicílios 

abastecidos por rede de distribuição ou por poço ou nascente; (ii) esgotamento sanitário: 92% 

dos domicílios  servidos com rede coletora ou fossa séptica; (iii) manejo de resíduos sólidos: 

95,4% dos domicílios atendidos por coleta direta ou indireta de resíduos sólidos e; (iv) 

drenagem e manejo de águas pluviais urbanas: 97,3% dos domicílios não sujeitos a risco de 

inundações na área urbana (Plansab, 2019). 

Para atingir estas metas, a necessidade de investimento estimados, relacionadas aos 

quatro componentes de saneamento, totaliza R$ 597,9 bilhões. Estes recursos, segundo 

previsão do Plano, têm como fontes: (i) os agentes federais – R$ 235,3 bilhões (40%) e (ii) os 

outros agentes – R$ 362,6 (60%), entre os quais se incluem os governos estaduais e 

municipais, os prestadores de serviços público privados e os organismos internacionais, na 

forma de investimento diretos ou de contrapartidas de Programas federais (Plansab, 2019). 

Para abastecimento de água e esgotamento sanitário, a necessidade de investimento 

estimada, para o período de 2019 a 2033, totaliza R$ 357,2 bilhões. A região Sudeste 

concentra a maior parcela, que corresponde a R$ 140,1 bilhões (39,2%); seguida da região 

Nordeste com 84,3 bilhões (23,6%). A região Sul totaliza 59,1 bilhões (16,6%) dos 

investimentos e nas regiões Norte e Centro-oeste os investimentos estimados são de R$ 37,1 

bilhões (10,4%) e R$ 36,6% bilhões (10,3%), respectivamente (Plansab, 2019).  

Nessa seção foi apresentado o Plano Nacional de Saneamento Básico – Plansab, 

importante instrumento que norteia as políticas públicas para o setor com vistas à 

universalização do acesso aos serviços de saneamento básico. Esse instrumento concentra os 

esforços do país para a universalização e consequente melhoria das condições de saúde e 

qualidade de vida dos brasileiros. Na seção a seguir aborda-se o acesso, no período de 2000 –

2017, aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Mundo e no Brasil. 
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1.2 – O Saneamento básico no Mundo e no Brasil 

Entre 2000 e 2017, de acordo WHO/UNICEF (2019), 1,8 bilhão de pessoas tiveram 

acesso a pelo menos serviços básicos de água. A população que carecia de serviços básicos 

diminuiu de 1,1 bilhão para 785 milhões e o número de pessoas que coletam de água de 

superfície diminuíram de 256 para 144 milhão. Nesse período, segundo essas organizações, a 

cobertura urbana aumentou ligeiramente de 95% para 97%, enquanto a cobertura rural 

aumentou de 69% para 81%, reduzindo a diferença de cobertura rural-urbana em dez pontos 

percentuais. 

Em 2017, segundo WHO/UNICEF (2019), 90% da população mundial (6,8 bilhões de 

pessoas) utilizava pelo menos serviços básicos de água potável.  Até 2017, um total de 80 

8países alcançaram 99% de cobertura (Figura 1) e foram classificados como tendo cobertura 

"quase universal" em comparação com 55 países em 2000. Para essas organizações se as 

tendências continuarem, a cobertura global será de cerca de 96% em 2030, ficando aquém 

acesso universal, pactuado no ODS. 

 

Figura 1 – Proporção da população que utiliza pelo menos serviços básicos de água 

potável – 2017  

 

         Fonte: com base em dados do WHO/UNICEF (2019). 

                                                           
8 Diante da necessidade de acompanhamento global dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, foi 

criado o Programa Conjunto de Monitoramento da Organização Mundial da Saúde – OMS e do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância – UNICEF para Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Higiene – JMP, 

que é o responsável pelo monitoramento relacionado à água potável, ao esgotamento sanitário e higiene – WASH.    

O JMP acompanha o progresso de 232 países, áreas e territórios, incluindo todos os Estados Membros das Nações 

Unidas. As estatísticas apresentadas se referem a esses países, áreas ou territórios. 
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Em 2017, segundo WHO/UNICEF (2019), 1179 países tinham estimativas para 

serviços gerenciados com segurança, representando 38% da população global e 5,3 bilhões de 

pessoas usavam serviços gerenciados com segurança. Outros 1,4 bilhões usavam pelo menos 

serviços básicos, 206 milhões de pessoas usavam serviços limitados, 435 milhões usaram 

fontes não melhoradas e 144 milhões ainda usavam água da superfície. 

O Gráfico 1 ilustra a evolução dos serviços classificados como no mínimo básico10 

para o período 2000–2017, em que se observa que o maior aumento foi registrado na África 

Subsaariana, onde um quarto da população ganhou acesso pelo menos água potável básica 

desde 2000. A Oceania teve a menor cobertura da linha de base em 2000 e registrou a menor 

aumento entre regiões com menos de 99% de cobertura. 

 

Gráfico 1 – Cobertura regional de água potável, 2000 –2017 
 % 

 

Fonte: com base em dados do WHO/UNICEF (2019). Elaboração própria. 

 

Em relação aos índices de cobertura de abastecimento de água observados para a 

América Latina, para o ano de 2017, o Brasil, na média do País, apresentou índice de 

atendimento total com rede de abastecimento de água de 83,5%, de acordo com dados do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS.    

                                                           
9 O Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF para Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e 

Higiene – JMP acompanha o progresso de 232 países, áreas e territórios, incluindo todos os Estados Membros 

das Nações Unidas. As estatísticas apresentadas se referem a alguns desses países, áreas ou territórios. 
10 Para monitorar e comparar os níveis dos serviços de água entre os países, o JMP utiliza uma escala que se 

subdivide em cinco níveis (i) gerenciado com segurança: água potável no local, disponível quando necessário e 

livre de contaminação química fecal; (ii) básico:  água potável, desde que o tempo de coleta não seja superior a 

30 minutos para uma ida e volta, incluindo filas; (iii) limitado: água potável, cujo tempo de coleta excede 30 

minutos para uma ida e volta, incluindo filas; (iv) não melhorado: água de um poço escavado ou de uma fonte 

desprotegida; e (v) água de superfície: água diretamente de um rio, represa, lago, lagoa, córrego, canal ou canal 

de irrigação. 
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Figura 2 – Representação Espacial do índice de atendimento urbano por rede de água 

dos municípios brasileiros, por faixas percentuais – 2017  

 

               Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento, Diagnóstico dos Serviços de 

                         Água e Esgotos, 2017. 

 

A Figura 2 apresenta, no ano de 2017, a representação espacial do índice de 

atendimento urbano por rede de água, nos munícipios em que os prestadores de serviço são 

participantes do SNIS. Observa-se que em 3.941 dos 5.57011 municípios brasileiros, a 

população urbana é atendida por meio de sistema gerenciado com segurança, ou seja, recebe 

água potável no local, disponível quando necessário e livre de contaminação química e fecal. 

Com relação aos estados (Figura 2), o índice médio de atendimento urbano por rede 

de água indica valores: (i)  acima de 90% no Distrito Federal e em 18 estados: Paraná, 

Roraima, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina, Piauí, Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do 

Norte, Espírito Santo e Pernambuco; (ii) entre de 80% a 90%: Alagoas e Amazonas; (iii)  entre 

60% e 80%: Ceará, Maranhão, Acre e Rondônia; e (iv) entre 40% a 60%: Pará e Amapá. O 

mapa não apresenta nenhum estado com índice de atendimento urbano de abastecimento de 

água inferior a 40%. 

De acordo com dados do SNIS (2017), estão registrados 2.558 municípios com índice 

de atendimento urbano por rede de água igual a 100% (49,9% do total de municípios da 

amostra objeto de análise do Sistema). Em termos de população, segundo as informações dos 

                                                           
11 Número de Municípios segundo o IBGE em 2017. 
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prestadores de serviços, esse percentual corresponde a 45% da população urbana residente da 

amostra, com acesso aos serviços de água universalizado. 

Em relação aos serviços de esgotamento sanitário, no ano de 2017, de acordo com 

WHO/UNICEF (2019), 74% da população mundial (5,5 bilhões de pessoas) usavam pelo 

menos serviço, em comparação com os 56% (3,4 bilhões de pessoas) em 2000. De acordo com 

essas organizações, alcançar a cobertura universal até 2030 exigirá a duplicação da atual taxa 

anual (um ponto percentual por ano).  

Em 2017, entre os 2 bilhões de pessoas que ainda não tinham serviços de esgotamento 

sanitário, nove em cada dez viviam em três regiões: Central e Sul da Ásia (749 milhões), 

África Subsaariana (709 milhões) e Leste e Sudeste da Ásia (364 milhões). Enquanto a 

população total sem serviços básicos diminuiu 416 milhões nas regiões Sudeste e Oriental da 

Ásia e 381 milhões nas Sul e Central da Ásia, aumentou na África Subsaariana em 212 milhões 

e na Oceania em 3 milhões (WHO/UNICEF, 2019). 

Entre 2000 e 2017, de acordo WHO/UNICEF (2019), embora a cobertura nas áreas 

urbanas (85%) seja mais alta do que a das áreas rurais (59%), a cobertura na zona rural 

aumentou mais rapidamente no período, com redução da lacuna de 43 para 26 pontos 

percentuais. Até 2017, 51 países haviam alcançado cobertura maior que 99% e, foram 

classificados como 'quase universais' (Figura 3), em comparação com apenas 36 países em 

2000. 

 

Figura 3 – Proporção da população que utiliza pelo menos serviços de esgotamento 

sanitário – 2017  

 

          Fonte: com base em dados do WHO/UNICEF (2019). 

 



 
 

25 
‘ 

Desde 2000, 27 países aumentaram o uso de serviços de esgotamento sanitário básico12 

em mais de 20 pontos percentuais. Em 16 países, a cobertura aumentou mais de 25 pontos 

percentuais e em outros 7 a cobertura aumentou mais de um terço. Entre 2000 e 2017, a 

proporção da população que ainda carecia de esgotamento sanitário básicos diminuiu de 44% 

para 27% globalmente, exceto na Oceania, com isso 2,1 bilhões de pessoas tiveram acesso a 

pelo menos serviços básicos e a população carente de serviços diminuiu de 2,7 bilhões para 2 

bilhões (WHO/UNICEF, 2019). 

Entre 2000 e 2017, segundo dados do WHO/UNICEF (2019), a cobertura de pelo 

menos serviços de esgotamento sanitário aumentou, exceto na Oceania (Gráfico 2). A 

Austrália e a Nova Zelândia já alcançaram cobertura maior que 99% em 2000. O maior 

aumento foi registrado na Ásia Central e do Sul, onde a cobertura mais que dobrou de 25% 

para 61%, e o número de pessoas com serviços básicos triplicou de 384 milhões para 1,2 

bilhão. No Leste e o Sudeste da Ásia a cobertura aumentou em quase um quarto. No entanto, 

na Oceania, a cobertura diminuiu 7% devido a um declínio na Papua Nova Guiné. Menos de 

uma em cada três pessoas na África Subsaariana tinha serviços básicos em 2000 e, embora a 

cobertura tenha aumentado menos de dez pontos percentuais, a população com serviços 

básicos dobrou de 149 milhões em 2000 para 314 milhões em 2017. 

 

Gráfico 2 – Cobertura regional de esgotamento sanitário, 2000 –2017 
% 

 

Fonte: com base em dados do WHO/UNICEF (2019). Elaboração própria. 

                                                           
12 Para monitorar e comparar os níveis dos serviços de esgotamento sanitário, o JMP utiliza uma escala que se 

subdivide em  quatro níveis: (i) gerenciado com segurança: uso de instalações aprimoradas que não são 

compartilhadas com outras famílias e em que os excrementos são descartados com segurança no local ou 

transportados e tratados fora do local; (ii) básico: uso de instalações melhoradas que não são compartilhadas com 

outras famílias; (ii) limitado: uso de instalações aprimoradas compartilhadas entre duas ou mais famílias; (iii) 

não melhorado: uso de latrinas de poço sem laje ou plataforma, latrinas suspensas ou latrinas de balde; e (iv) 

defecação a céu aberto: eliminação de fezes humanas em campos, florestas, arbustos, corpos de água abertos, 

praias e outros espaços abertos ou com resíduos sólidos 
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Em 2017, de acordo com WHO/UNICEF (2019), 9213(noventa e dois) países tinham 

estimativas serviços gerenciados com segurança, representando 54% da população mundial 

população (3,4 bilhões de pessoas), 2,2 bilhões usavam pelo menos serviços básicos, 627 

milhões de pessoas usavam serviços limitados, 701 milhões usavam instalações não 

melhoradas e 673 milhões ainda praticavam defecação a céu aberto. 

Em relação aos índices de cobertura de esgotamento sanitário observados para a 

América Latina, no Brasil, para o ano 2017, a média do País, para o índice de atendimento 

total com rede de esgotos foi igual a 52,4%.  

A Figura 4 apresenta, para o ano de 2017, a representação espacial do índice de 

atendimento urbano por rede coletora de esgoto, nos munícipios em que os prestadores de 

serviço são participantes do SNIS. Observa-se que em apenas 1.487 dos 5.570 municípios 

brasileiros, a população urbana tem acesso ao sistema gerenciado com segurança, ou seja, os 

excrementos são descartados e transportados para fora do local. 

 

Figura 4 – Representação Espacial do índice de atendimento urbano por rede coletora 

de esgoto dos municípios brasileiros, por faixas percentuais – 2017 

 

                    Fonte: Secretaria Nacional de Saneamento, Diagnóstico dos Serviços  

                   de Água e Esgotos, 2017. 

 

                                                           
13 O Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF para Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário 

e Higiene – JMP, acompanha o progresso de 232 países, áreas e territórios, incluindo todos os Estados Membros 

das Nações Unidas. As estatísticas apresentadas se referem a alguns desses países, áreas ou territórios. 
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Com relação aos estados (Figura 4), o índice médio de atendimento urbano com rede 

coletora de esgotos aponta os seguintes valores: (i) acima de 70% no Distrito Federal e em 

três estados: São Paulo, Minas Gerais e Paraná: (ii) entre 40% a 70%, sete estados: Rio de 

Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Roraima, Bahia e Paraíba; (iii) entre 20% 

a 40%, nove estados: Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Ceará, Tocantins, Pernambuco, 

Sergipe, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Alagoas; (iv)  entre 10% a 20%, quatro 

estados: Maranhão, Piauí, Acre e Amazonas; e (v) inferior a 10%, três estados: Pará, Amapá 

e Rondônia. 

A Tabela 4 apresenta a caracterização dos sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário dos prestadores de serviços participantes do SNIS, em 2017. Em relação 

aos dados do ano de 2016, de acordo com o Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos 

(2017), houve acréscimo de 912,8 mil ligações (1,7%), de 759,0 mil economias residenciais 

ativas (1,3%) e de 14,4 mil quilômetros de redes (2,3%). Ainda, verificou-se aumento de 128,1 

mil metros cúbicos na produção de água (0,8%) e diminuição de 10,6 mil metros cúbicos no 

volume de água consumido (-0,1%). Em termos de população total atendida, houve aumento 

de 1,1 milhão de habitantes, correspondendo a um acréscimo de 0,7% na população atendida. 

 

Tabela 4 – Caracterização dos sistemas de água e esgotos dos prestadores de serviços 

participantes do SNIS, segundo informação selecionada – 2017 

 

Fonte Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, 2017. 

 

No tocante aos sistemas de esgotamento sanitário, na comparação com o ano de 2016, 

o acréscimo foi de 545,4 mil ligações (1,8%), de 901,1 mil economias residenciais ativas 

(2,6%) e de 9,7 mil quilômetros de redes (3,2%). Em relação aos volumes de esgotos coletado 

e tratado, tem-se os acréscimos de 252,5mil (4,6%) e de 122,9 mil metros cúbicos (3,0%), 
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respectivamente. Em termos de população total atendida, constatou-se o aumento de 1,4 

milhão de habitantes, correspondendo a acréscimo de 1,3% na população atendida.  

A Tabela 5 detalha os níveis de atendimento com rede de água e esgotos14, por 

macrorregião, no ano de 2017, em que se observa que o menor índice de atendimento com 

rede, tanto de água como de coleta de esgotos se concentra na macrorregião Norte.  

 

Tabela 5 – Níveis de atendimento com água e esgotos dos municípios, segundo 

macrorregião geográfica e Brasil – 2017 

 

            Fonte: Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, 2017. 

             

Na análise por macrorregião, verifica-se que a região Sudeste concentra os maiores 

índices de atendimento total com rede de água e coleta de esgotos, quando comparada com as 

demais. No entanto, destacam-se as regiões Sul e Centro-Oeste, por seus percentuais de 

atendimento urbano por rede de água de 98,4% e 98,1%, respectivamente, ficando muito 

próximas da universalização de acesso.                                              

As informações do SNIS ratificam o argumento de Barat (1998) de que “os índices de 

cobertura revelam ainda manchas significativas de déficit espalhadas de forma desigual pelo 

País”.  

Nessa seção buscou-se apresentar um panorama do acesso aos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário no Mundo e no País, considerando o período 

avaliado na presente pesquisa. Na próxima seção são abordados aspectos da relação 

saneamento básico, com ênfase nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

e saúde pública. 

 

                                                           
14 Levantamento com base no Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos, 2017, que considera os prestadores 

de serviços participantes do SNIS. 
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1.3 – Relação saneamento básico e saúde pública  

O abastecimento de água de qualidade e em quantidade suficiente é fundamental para 

proteger a saúde da população e promover o desenvolvimento socioeconômico, 

principalmente em regiões de vulnerabilidade socioambiental (Razzolini e Günther, 2008). 

Para os autores, a ausência de acesso à água potável ou o acesso de forma intermitente 

compromete as condições de higiene pessoal, doméstica e dos alimentos, situação que induz 

à busca de água em fontes alternativas, nem sempre seguras, ao uso de vasilhames não 

apropriados para seu acondicionamento e às condições inadequadas de transporte e 

armazenamento da água.  

Em muitas localidades, inclusive na zona rural, o acesso à água potável nem sempre é 

acessível e muitas as pessoas caminham longas distâncias para buscar água. O uso de 

vasilhames para a coleta de água sem condições adequadas de higiene pode torná-lo uma fonte 

de contaminação da água ali coletada, assim como o armazenamento domiciliar em locais e 

condições impróprios, pode tornar-se um criadouro de vetores e assim facilitar a proliferação 

de doenças como: dengue, malária, entre outras. 

Outro fator a ser considerado, segundo Razzolini e Günther (2008) é a ocorrência de 

doenças crônicas, como dores nas costas, desenvolvidas pelo esforço na coleta e transporte 

manual de água, ou por práticas inadequadas pela falta de acesso a água em torneiras 

domiciliares, como a lavagem de roupa em bacias colocadas em altura inadequada ou no chão. 

Embora a ocorrência dessas doenças também impacte o Sistema Nacional de Saúde, não serão 

objeto de análise na presente pesquisa.  

A existência de condições sanitárias adequadas pressupõe não só acesso à água 

potável, mas também a coleta do esgoto e seu tratamento. O lançamento de esgoto nos cursos 

d’água sem o adequado tratamento polui os recursos hídricos, situação que reduz as fontes de 

água para abastecimento, prolifera doenças e aumenta a mortalidade infantil.  

De acordo com o estudo de Cvjetanovic (1986), que propõe uma visão mais abrangente 

sobre a questão da saúde e agrega fatores sociais e econômicos (Figura 5), a melhoria do 

abastecimento de água e esgotamento sanitário geram benefícios diretos à saúde, como 

redução da propagação de doenças transmitidas pela água e melhora do estado nutricional. 

Além disso, para o autor, a redução das doenças permite mais tempo para o trabalho produtivo 

e atividades educacionais, condição que aumentam o bem-estar geral, gerando outros 

benefícios indiretos à saúde. 
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Figura 5 – Esquema conceitual dos efeitos diretos e indiretos do abastecimento de água 

e do esgotamento sanitário na saúde 

 

   

                          Fonte: Cvjetanovi. (1986).  
 

A ausência de saneamento básico tem grandes impactos na saúde pública, uma vez que 

várias doenças estão relacionadas a sua ausência, sejam causadas pelo consumo de água 

contaminada ou pela ausência de coleta e tratamento de esgoto, como: a diarreia, a 

leptospirose, a esquistossomose, as hepatites, cólera, as infecções de pele, a poliomielite, a 

cisticercose, a giardíase, a febre tifoide, a febre amarela, a dengue, a ascaridíase, entre outras.  

Ao longo dos anos, vários estudos desenvolvidos buscaram classificar as doenças 

relacionadas a água, com base em suas vias de transmissão. Entre os vários trabalhos 

Cairncross e Feachem (1993), agruparam-nas, sob o ponto de vista ambiental e de saúde 

pública, em 4 em grupos de infecções, em que separam as doenças relacionadas com a água 

das relacionadas com as excretas (Tabela 6). 
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                              Tabela 6 – Classificação das infecções relacionadas à água  

 

                            Fonte: Cairncross e Feachem (1993) 

 

Em localidades onde se verifica inexistência ou precariedade no acesso aos serviços 

de saneamento básico, doenças infecciosas relacionadas à água ou às excretas são um risco à 

saúde das populações mais suscetíveis, como as crianças menores de 5 anos, idosos, 

desnutridos e pessoas com baixa imunidade. Nesse, sentido, um aspecto preocupante em 

âmbito mundial, segundo a WHO, diz respeito ao número per capita de anos potenciais de 

vida perdidos ajustados para incapacidade (Disability-Adjusted Life Years – DALYs15) em 

decorrência de riscos ambientais, que é aproximadamente cinco vezes maior em crianças 

menores de cinco anos em relação ao total da população.  

Esse indicador estima que, em média, as crianças que vivem em países em 

desenvolvimento perdem oito vezes mais anos de vida saudável per capita em relação a seus 

pares que vivem em países desenvolvidos por doenças associadas ao ambiente (WHO, 2006). 

No ano de 2016, no mundo, segundo dados do WHO, 3,3% das mortes e 4,6% dos 

Disability Adjusted Life Years – DALYs foram atribuídos aos efeitos de condições 

inadequadas de água, esgotamento sanitário e higiene, o que representa, anualmente, quase 2 

milhões de mortes e 123 milhões de DALYs evitáveis.  

O acesso aos serviços de saneamento reduz ou evita a poluição fecal humana, 

apresentada esquematicamente na Figura 6, no meio ambiente, contribuindo para a redução 

                                                           
15 DALYs (Disability Adjusted Life Years), também conhecido como anos de vida perdidos, ajustados por 

incapacidade. Esse indicador mede, simultaneamente, o efeito da mortalidade e dos problemas de saúde que 

afetam a qualidade de vida dos indivíduos. É uma métrica universal que permite aos pesquisadores e 

formuladores de políticas comparar diferentes populações e condições de saúde ao longo do tempo. DALY é 

igual à soma dos anos de vida perdidos (YLLs) e anos vividos com incapacidade (YLD). Um DALY é igual a 

um ano perdido de vida saudável. Os DALYs permitem estimar o número total de anos perdidos devido a causas 

específicas e fatores de risco em nível de países, regional e mundial 
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ou eliminação da transmissão de doenças com essa origem, ainda que outras fontes, como 

excrementos de animais, possam permanecer.  

 

Figura 6 – Vias de transmissão de doenças por ingestão de água ou alimentos  

 

Fonte: Fewtrell, Lorna & World Health Organization (2007).  

As diarreias e verminoses estão entre as doenças mais citadas pelos municípios, de 

acordo com os primeiros resultados do Suplemento de Saneamento da Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais – MUNIC – 2017, muito embora apresentem causas 

diversas, normalmente, suas ocorrências estão associadas às condições de higiene e à 

qualidade da água, pode ser causada por uma ampla gama de patógenos, incluindo bactérias, 

vírus e protozoários. 

A diarreia, embora seja um sintoma comum dos distúrbios gastrointestinais, representa 

um grave problema de saúde pública. De acordo com a Organização Mundial da Saúde – 

WHO, a diarreia ocupa a segunda posição como causa de óbitos na infância, cerca de 525.000 

crianças menores de cinco anos morrem todos anos devido a doença, globalmente são 1,7 

bilhão de casos a cada ano. 

Para a WHO, as condições insalubres permitem que patógenos causadores de diarreia 

proliferem com mais facilidade, uma vez que no mundo, cerca 2,5 bilhões de pessoas não 

possuem instalações sanitárias adequadas e quase um bilhão de pessoas não têm acesso à água 

potável.  

A falta de água potável é um fator que contribui para a redução das práticas de higiene 

pessoal, que inclui a lavagem das mãos. De fato, estima-se que 88% de morte por diarreias 

em todo o mundo são atribuíveis às condições sanitárias inadequadas e à falta de higiene.  
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O acesso aos serviços de saneamento básico, que incluem o provimento de água 

potável, coleta e tratamento de esgotos domésticos, juntamente com a promoção de boas 

práticas de higiene podem ajudar a prevenir a diarreia infantil.  

A redução da incidência das doenças infecciosas gastrointestinais, além dos efeitos na 

saúde dos indivíduos, gera impactos positivos na economia do País, como: (i) redução de 

despesas na área da saúde com internações e medicamentos; (ii) redução de custos das 

atividades econômicas por afastamentos com os dias não trabalhados; e (iii) ganhos de 

produtividade gerada pela melhoria da saúde da população. Para Neri (2009), “a saúde 

funciona como canal condutor dos efeitos da falta de saneamento sobre outras dimensões da 

vida das pessoas como educação e geração de renda.” 

 Além da diarreia e das verminoses, a ocorrência de endemias ou epidemias de dengue 

foi reportada por 1.501 municípios, de acordo a MUNIC – 2017. A dengue, assim como a zika 

e a chikungunya, em que os primeiros casos surgiram no Brasil em 2015 e 2014, 

respectivamente, são transmitidas pela picada do mosquito Aedes aegypti, que se reproduz em 

água parada. As ocorrências dessas doenças estão fortemente associadas aos serviços de 

saneamento, uma vez que a oferta irregular de água, por exemplo, leva as pessoas a estocá-la 

em reservatórios, que se tornam, em muitos casos, local de reprodução dos mosquitos. O 

aprofundamento deste tema em estudo futuro seria muito relevante para o direcionamento de 

políticas públicas. 

A febre amarela é outra doença que recebeu atenção no País, nos últimos anos, por seu 

vírus também ser transmitido pela picada de mosquitos infectados. A doença apresenta dois 

ciclos: (i) ciclo silvestre: em que os principais hospedeiros são os primatas, e pode ser 

transmitida aos seres humanos por meio da picada de mosquitos, como os dos gêneros 

Haemagogus e Sabethes; (ii) ciclo urbano: em que o homem é o principal hospedeiro e o  

Aedes aegypti, o mesmo vetor da dengue, zika e chikungunya, é o transmissor (MUNIC – 

2017). 

A proporção de municípios que declararam ter sofrido endemias ou epidemias de 

dengue, zika e chikungunya, nos últimos 12 meses anteriores à data da entrevista realizada 

para a MUNIC – 2017, foi maior nas Regiões Nordeste e Norte, com destaque para a Região 

Nordeste, onde 29,6% dos municípios informaram a ocorrência de endemias ou epidemias de 

zika, e 37,3%, de chikungunya. A febre amarela, por sua vez, foi mais mencionada nos 

municípios do Sudeste (5,1%) e Norte (4,7%), conforme demonstrado no Gráfico 3: 
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Gráfico 3 – Proporção de municípios com ocorrência de endemias ou epidemias 

causadas pelo mosquito Aedes aegypti, segundo as grandes regiões – 2017 
% 

 
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais (2017). 

 

As maiores proporções de informantes de endemias ou epidemias de dengue, 

chikungunya e febre amarela, segundo às classes de tamanho da população, nos últimos 12 

meses anteriores à data da entrevista para a MUNIC – 2017, ocorreram nos municípios com 

mais de 50 000 habitantes. Com relação à zika, as maiores proporções foram registradas nos 

municípios com mais de 20 000 habitantes, conforme demonstrado no Gráfico 4: 

 

Gráfico 4 – Proporção de municípios com ocorrência de endemias ou epidemias 

causadas pelo mosquito Aedes aegypti, segundo as classes de tamanho da população 

dos municípios – 2017 
% 

  
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais (2017). 

 

O abastecimento irregular de água e a coleta e tratamento precários de esgoto 

favorecem a procriação do vetor transmissor (Aedes) da dengue, zika e chikungunya, 

agravado pela falta de inspeção e controle necessários.  A proliferação da destas doenças 
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geram impactos econômico, considerando que além da diminuição dos níveis de 

produtividade devido à suspensão de trabalhadores por conta de licenças médicas relacionadas 

às doenças, afetam diretamente as contas do governo, fazendo-se necessários maiores gastos 

com saúde. 

 De acordo com o PLOS Neglected Tropical Diseases (2015)16, o custo total anual 

estimado com a dengue é de US$ 164 milhões, da perspectiva do pagador público, 

considerando gastos com médicos e medicamentos, além da perda de dias produtivos de 

trabalho e, obviamente, do sofrimento humano. Considerando o período 2008 –2017, as 

perdas somente no caso da Dengue seriam da ordem de US$ 1,4 bilhões. 

O acesso aos serviços de saneamento causa impacto na qualidade de vida, na saúde, 

na educação, no trabalho e no ambiente, além de envolver múltiplos agentes em uma ampla 

rede institucional (Leoneti, Prado e Oliveira, 2011). Para os autores, apesar de ter havido 

avanços nos serviços de saneamento, o País apresenta, historicamente, grande desigualdade e 

déficit ao acesso, principalmente em relação à coleta e tratamento de esgoto. 

A importância do saneamento se estende também, a aspectos de privacidade e 

dignidade, muitas vezes, não são necessárias soluções de alta tecnologia, a simples existência 

de banheiro nos domicílios ou de redes coletoras de esgoto podem ser muito eficazes, uma 

vez que o esgoto distribui patógenos no meio ambiente e pode ser a fonte de doenças.  

Dessa forma, a tomada de decisões em meio ambiente e saúde em geral, inclusive em 

água e esgotamento sanitário, envolve a participação de muitos atores e diferentes setores, 

uma vez que a implementação integrada de sistemas de abastecimento de água, de 

esgotamento sanitário e ações de voltadas à saúde, constituem a melhor forma de controle 

dessas doenças no longo prazo. 

Nessa seção foram apresentados aspectos da relação abastecimento de água e 

esgotamento sanitário e saúde pública, com ênfase em doenças relacionadas à sua ausência, 

ficando evidente a relevância do acesso a esses serviços para a melhoria da qualidade de vida 

e bem-estar das pessoas. Na próxima seção é aborda-se a relação saneamento e desigualdade. 

1.4 – O Saneamento básico e desigualdade 

O fenômeno da urbanização como processo histórico tem sido associado ao 

crescimento econômico, à diminuição dos índices de fertilidade, a uma maior expectativa de 

vida, à maior longevidade da população e aos deslocamentos geoespaciais (CARVALHO 

                                                           
16  Ver Economic Impact of Dengue: Multicenter Study across Four Brazilian Regions (setembro de 2015). 
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et.al, 2019). O Brasil passou por esse fenômeno, com gradual deslocamento da economia 

brasileira de um eixo agrário para um eixo industrial.  

Nesse sentido, nas localidades cada vez mais urbanizadas e com aumento da 

população, tem se destacado um cenário de desigualdade, uma vez que aumentam também as 

limitações de infraestrutura, como o acesso aos serviços de saneamento básico e saúde, entre 

outros (CARVALHO et.al, 2019). 

Para Razzolini e Günther (2008), nas regiões metropolitanas e nas grandes cidades 

brasileiras, o processo de urbanização contribui para a degradação da qualidade ambiental, 

uma vez que foi condicionado pelo modelo urbano-industrial característico das sociedades 

capitalistas em expansão, e resultou na formação de centros de alta concentração populacional, 

com ocupação do espaço de modo polarizado e desigual e invasão de áreas vulneráveis e de 

proteção ambiental, dando origem a assentamentos irregulares. 

Nesse sentido, cenários de extrema pobreza e desigualdade estão espalhados pelo País, 

até mesmo em regiões providas de mais recursos econômicos. Nessas áreas, o acesso à água 

potável, é muitas vezes precário e se caracteriza pelo uso de soluções alternativas (poço 

freático ou nascente), o que compromete não só a quantidade necessária para os usos diários, 

mas também a sua qualidade. Igualmente precária, nessas localidades, é a situação dos esgotos 

sanitários, que muitas vezes são lançados a céu aberto.  

A falta de acesso regular aos serviços de saneamento básico representa um crescente 

desafio, principalmente aos países em desenvolvimento, como o Brasil. Ainda que, nas áreas 

urbanas a cobertura dos serviços seja maior, a ocupação desordenada oriunda da rápida 

expansão urbana, do adensamento populacional e da ocupação de áreas periféricas são 

entraves à disponibilidade dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de 

esgotos. 

As populações dessas localidades, segundo Razzolini e Günther (2008), estão expostas 

a situações de risco à saúde, tanto individual como coletivamente, com aumento da incidência 

de doenças infecciosas agudas e prevalência de doenças crônicas, que acometem 

especialmente crianças, idosos, desnutridos e imunodeprimidos. Além disso, segundo os 

autores, há como agravante o fato de que acesso aos serviços de saúde, nessas localidades 

muitas vezes é limitado, o que agrava o quadro sanitário e compromete a qualidade de vida da 

população local. 

Para Razzolini e Günther (2008), para o rompimento do ciclo de pobreza (Figura 7), a 

que estão expostas as populações que vivem nas áreas de exclusão social, é necessário a 

implementação de políticas públicas de gestão integrada, envolvendo ações nos setores de 
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desenvolvimento urbano, habitação, saneamento e saúde, para o enfrentamento dos 

complexos fatores de vulnerabilidade dessas populações, como: desigualdade social, 

degradação ambiental e exclusão de serviços públicos básicos. 

 

Figura 7 – Água, Esgotamento Sanitário e Ciclo da Pobreza 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de 

População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais (2017). 

 

Além disso, a implementação de ações de educação sanitária e de mobilização da 

população podem gerar não só benefícios individuais nas condições de saúde, como também 

coletivos pela inserção das populações, tornando-as mais participativas e produtivas, 

promovendo a melhora da qualidade de vida em áreas de exclusão social (Razzolini e Günther, 

2008). 

A relação entre e desenvolvimento e saneamento é bastante evidente. Os países com 

elevado grau de desenvolvimento apresentam, em geral, menor déficit nos serviços de 

saneamento e consequentemente, as populações com melhor cobertura desses serviços são 

mais saudáveis, condição que por si só se constitui em indicador de desenvolvimento. 

Nesse sentido, ao se comparar o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano17 do 

Brasil, embora sejam superiores ao IDH (0,731) e a expectativa de vida no nascimento (72,6 

anos) mundial, o País ocupa a 79ª posição nesse ranking. Segundo os dados do PNUD (2019), 

                                                           
17 O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD apura, desde 1990, o Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH para os diferentes países.  
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as pesquisas domiciliares mostram que os 10% mais ricos receberam pouco mais de 40% da 

renda total em 2015, mas quando todas as formas de renda são consideradas – não apenas as 

informadas nas pesquisas – estimativas revisadas sugerem que os 10% mais ricos realmente 

receberam mais de 55% da renda total. 

 Na publicação de 2019, o PNUD indica que o coeficiente de Gini18 brasileiro é o 

sétimo maior – 53,3% (Tabela 7), juntamente com Botsuana entre 151 países.  

 

Tabela 7 – Índice de Desenvolvimento Humano – IDH e Coeficiente de Gini – 2017 

 

     Fonte: PNUD (2019). Elaboração própria 
 

Por outro lado, a relação da Taxa de Mortalidade Infantil e os níveis de cobertura de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário do Brasil, ilustradas nos Gráfico 5 e 6 

respectivamente, sugerem melhores condições de saúde infantil, uma vez que a posição do 

País se localiza acima da curva de tendência.  

 

Gráfico 5 – Relação entre cobertura de água potável e Taxa de Mortalidade Infantil 

dos países – 2017 

 

             Fonte: PNUD (2019). Elaboração própria.  

                                                           
18 O Índice de Gini, criado pelo matemático italiano Conrado Gini, é um instrumento a concentração de renda 

em determinado grupo. Esse indicador aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 

Numericamente, varia de zero a um (alguns apresentam de zero a cem). O valor zero representa a situação de 

igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda e o valor um (ou cem) indica que uma só pessoa detém toda a 

riqueza (Ipea). 
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Gráfico 6 – Relação entre cobertura de esgotamento sanitário e Taxa de Mortalidade 

Infantil dos países – 2017 

 

 

                  Fonte: PNUD (2019). Elaboração própria. 

 

A redução da taxa de mortalidade, no período 2000 – 2017, no País foi muito 

significativa de 30,4 para 13,2. As comparações entre esses indicadores sugerem que o 

aumento ao acesso dos serviços de saneamento associadas a outras ações preventivas de saúde, 

podem contribuir para os avanços na redução de doenças relacionadas ao saneamento básico 

e consequentemente em avanços significativos avanços na qualidade de vida da população.  

A disponibilidade de água, em quantidade e qualidade e a coleta e tratamento de 

esgotos são essenciais para o desenvolvimento socioeconômico das localidades e reflete, 

diretamente sobre as condições de saúde e de bem-estar da população. O acesso a esses 

serviços gera benefícios como controle e prevenção de doenças, prática de hábitos higiênicos, 

conforto e bem-estar, aumento da expectativa de vida e da produtividade econômica. 

O acesso aos serviços de saneamento básico pode gerar outros benefícios indiretos 

como melhoria no desempenho na educação, valorização dos imóveis, despoluição e 

preservação de recursos hídricos etc. Para Galvão Jr. (2009) “A universalização do acesso aos 

serviços de água e de esgoto é um objetivo legítimo das políticas públicas porque tem impactos 

importantes sobre a saúde, o ambiente e a cidadania”.  

Importante ressaltar que as políticas públicas para o setor de saneamento deverão 

apoiar os investimentos tanto para a implantação da infraestrutura como para a ampliação da 

capacidade existente.   

Nessa seção foram apresentados aspectos da relação saneamento e desigualdade. Na 

próxima seção é aborda-se os aspectos metodológicos da presente pesquisa. 
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Capítulo 2 – Aspectos Metodológicos 

A metodologia utilizada consistiu no processamento, análise e consolidação de um 

conjunto de dados, com o objetivo de avaliar o desempenho do saneamento básico e a sua 

importância para a saúde da população e desenvolvimento do País. 

Para a avaliação da evolução do acesso aos serviços de saneamento foram adotados os 

procedimentos: (i) análise a partir de estatísticas descritivas da evolução dos indicadores no 

período 2008-2017 e (ii) análise econométrica para avaliação de impacto. 

2.1 Base de Dados   

Para a pesquisa foram utilizadas as informações obtidas nas bases de dados 

secundárias: do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS, da Secretaria 

Nacional de Saneamento, do Ministério do Desenvolvimento Regional e do Departamento de 

Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS, do Ministério da Saúde. Além de 

informações do IPEAData. 

2.2 O Sistema Nacional de Informações sobre saneamento – SNIS 

O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS é gerido no âmbito da 

Secretaria Nacional de Saneamento – SNS, do Ministério do Desenvolvimento Regional. A 

consolidação do SNIS, desde 1995, permite a utilização dos seus indicadores como referência 

para comparação e guia para avaliação de desempenho da prestação de serviços do setor de 

saneamento (SNIS, 2019). 

Os principais objetivos do SNIS são: (i) planejamento e execução de políticas públicas; 

(ii) orientação da aplicação de recursos; (iii) conhecimento e avaliação do setor de 

saneamento; (iv) avaliação de desempenho dos serviços; (v) aperfeiçoamento da gestão; (vi) 

orientação de atividades regulatórias e de fiscalização; e (vii) exercício do controle social 

(SNIS, 2019).  

O SNIS apresenta informações de caráter institucional, administrativo, operacional, 

gerencial, econômico-financeiro, contábil e de qualidade sobre a prestação de serviços de 

água, de esgotos e de manejo de resíduos sólidos urbanos. As informações do SNIS são 

coletadas anualmente e provêm de prestadores de serviços ou órgãos municipais encarregados 

da gestão dos serviços, sendo a base de dados totalmente pública e disponibilizada 

gratuitamente. (SNIS, 2019). 
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Em vista da técnica econométrica análise de dados em painel utilizada no presente 

estudo, que possibilita o uso de dados não balanceados, ou seja, a ausência de dados em 

algumas observações ao longo do período tempo, a amostra de municípios contou com 5.565 

municípios, com a distribuição geográfica descrita na Tabela 8: 

 

Tabela 8 – Municípios com informações no SNIS – 2008-2017 

 

  

        Fonte: Sistema de Informações sobre  

       Saneamento (SNIS). Elaboração própria. 

 

Com base nos dados do SNIS, no modelo econométrico para controle do acesso aos 

serviços de saneamento foram utilizadas três variáveis: (i) a soma das variáveis: volume de 

água consumido19 e volume de esgotos coletado20; e (ii) quantidade de ligações ativas de 

água21. 

A utilização da soma das variáveis volume de água consumido e volume de esgotos 

coletados foi motivada pela necessidade de se mitigar o efeito da multicolinearidade das 

referidas variáveis independentes, que possuem relações lineares aproximadamente exatas, 

tendo em vista que o volume de esgotos coletado representa 80% a 85% do volume de água 

consumido, mas que sua relevância no presente estudo integram os modelos. 

2.3 Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS  

O Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde – DATASUS surgiu em 

1991 com a criação da Fundação Nacional de Saúde – Funasa, pelo Decreto n°. 100/1991. O 

DATASUS tem como responsabilidade prover os órgãos do SUS de sistemas de informação 

                                                           
19 Volume anual de água consumido por todos os usuários, compreendendo o volume micromedido, o volume 

de consumo estimado para as ligações desprovidas de hidrômetro ou com hidrômetro parado, acrescido do 

volume de água tratada exportado para outro prestador de serviços. Não deve ser confundido com o volume de 

água faturado, pois para o cálculo deste último, os prestadores de serviços adotam parâmetros de consumo 

mínimo ou médio, que podem ser superiores aos volumes efetivamente consumidos. 
20 Volume anual de esgoto lançado na rede coletora. Não inclui volume de esgoto bruto importado. 
21 Quantidade de ligações ativas de água à rede pública, providas ou não de hidrômetro, que estavam em pleno 

funcionamento no último dia do ano de referência. 
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e suporte de informática, necessários ao processo de planejamento, operação e controle 

(DATASUS, 2019). 

O DATASUS disponibiliza informações que permite a análise da situação sanitária do 

País. Dados de morbidade, incapacidade, acesso a serviços, qualidade da atenção, condições 

de vida e fatores ambientais passaram a ser métricas utilizadas na construção de indicadores 

de saúde, que são relevantes para a quantificação e avaliação das informações em saúde.  

Neste estudo foi utilizada a frequência de internações por municípios, no período 

2008-2017, para as doenças relacionados a ausência de saneamento básico (Tabela 9), por 

local de residência, disponíveis no Sistema de Morbidade e Epidemiologia do Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS, sendo a sua análise um subsídio para a 

investigação dos reflexos das condições de saúde da população. 

 

Tabela 9 – Doenças avaliadas e seus respectivos representantes no Sistema de 

Informações Hospitalares do SUS – SIH/SUS 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Elaboração    

própria.  

 

As variáveis dependentes foram subdividas em três grupos: dengue, diarreia e a soma 

da frequência de internações de todas as doenças relacionadas à ausência de saneamento 

básico, indicadas na Tabela 9. Estes grupos foram formados levando-se em consideração a 

frequência de internações de cada doença, com destaque para as duas que apresentaram, para 
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o período de 2008 -2017, o maior número de ocorrências, de acordo com a base de dados do 

DATASUS. 

2.3 IpeaData 

A plataforma IpeaData reúne bases de dados econômicos, financeiros, demográficos, 

geográficos e sociais sobre temas diversos: como renda, educação, saúde, habitação, emprego 

entre outros. 

Os dados disponibilizados são de uso público, sendo permitida sua reprodução e 

utilização em tabelas, gráficos, mapas e textos, desde que o Ipeadata seja citado, inclusive nas 

referências bibliográficas. A Base do IpeaData se subdivide em indicadores 

macroeconômicos, regionais e sociais. 

Para o presente trabalho foi utilizada a variável PIB Municipal – Produto Interno Bruto 

a Preços Correntes, como uma proxy para a situação macroeconômica dos municípios 

avaliados, considerando que os resultados do PIB dos Municípios representam a dinâmica 

econômica da localidade, maiores PIB se relacionam a melhores condições de renda, maiores 

graus de escolaridade, níveis de acesso à educação e de desenvolvimento. 

2.5 Apresentação do modelo de análise proposto 

A pergunta de pesquisa em que se pretende responder com o presente trabalho é: O 

acesso aos serviços de saneamento básico, no período de 2008 a 2017, influenciou a melhoria 

na saúde da população dos municípios brasileiros? 

Para a avaliação da pergunta de pesquisa será testada a seguinte hipótese: o acesso aos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário tem influência na frequência de 

internações por doenças relacionadas à ausência de saneamento.  

 O modelo de análise adotado se baseou na análise de conteúdo proposta por BARDIN 

(2002),  com a segmentação do trabalho em três etapas: (i) pré-análise: que envolveu a análise 

bibliográfica, formulação das hipóteses e objetivos e preparação dos indicadores utilizados 

para a análise interpretativa dos resultados; (ii) exploração do material: análise dos dados 

propriamente dita e codificação, de acordo com as premissas definidas na fase anterior; (iii) 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação dos resultados: avaliação dos 

resultados obtidos, de forma que sejam válidos e significativos. 

Para o presente trabalho adotou-se o modelo de análise de dados em painel, dado o 

objetivo de se analisar a frequência de internações por doenças causadas pela ausência de 

saneamento nos municípios brasileiros, no período de 2008 a 2017, considerando que uma das 
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características de um painel é captar o movimento no tempo dos valores observados para cada 

município de maneira transversal. Para Marques et al (2000), entre as vantagens da estimação 

é que dados em painel sugerem a existência de características diferenciadoras dos indivíduos, 

entendidos como “unidade estatística de base”, que poderem ou não ser constantes ao longo 

do tempo. Além disso, os dados em painel promovem maior variabilidade dos dados, menor 

colinearidade entre as variáveis, maior número de graus de liberdade. 

No entanto, a análise econométrica com dados em painel também pode apresentar 

desvantagens, como qualquer outra técnica, como risco de amostras incompletas ou 

dificuldade de coleta de dados,  erros de medida, variáveis correlacionadas não apenas com a 

variável dependente, mas também com o conjunto das variáveis explicativas,  enviesamento 

de heterogeneidade, o enviesamento resultante de uma má especificação pela não 

consideração de uma eventual diferenciação dos coeficientes ao longo das unidades seccionais 

e/ou ao longo do tempo, além do enviesamento de seleção, ou seja, erros resultantes da coleta 

dos dados constituindo uma amostra não aleatória (Marques et al, 2000). 

 Os modelos de dados em painel apresentam dois estimadores principais: (i) de efeitos 

fixos e (ii) de efeitos aleatórios. Partindo do caso mais geral, conforme regressão a seguir, as 

variáveis explicativas podem conter também defasagens, diferenças, vários tipos de variáveis 

dummy etc.: 

 

A estimação dos coeficientes 𝛼𝑖, de acordo com duas situações: (i) estimadores de 

efeitos aleatórios para 𝛼𝑖, nesse caso, assume-se que os coeficientes 𝛼𝑖   são termos aleatórios, 

com variância 𝜎𝛼
2, e esses termos não são correlacionados com os erros 𝜖(𝑖,𝑡); e (ii) estimadores 

de efeitos fixos para 𝛼𝑖 são utilizados quando a hipótese de que os coeficientes 𝛼𝑖 são não 

correlacionados com os erros 𝜖(𝑖,𝑡) não é uma hipótese válida. 

Para cada um desses dois grandes grupos de estimadores, há uma série de variações. 

Os estimadores de efeitos fixos são mais comuns, devido à tendência de rejeitarmos a hipótese 

nula de que os coeficientes 𝛼𝑖 são não correlacionados com os erros 𝜖(𝑖,𝑡). 

Nesses estimadores, os coeficientes podem variar de indivíduo para indivíduo ou no 

tempo, ainda que permaneçam como constantes fixas, logo, não aleatórias. A escolha de uma 

especificação de efeitos fixos é mais apropriada quando a amostra é relativamente agregada 

ao nível de setores (regiões, países, etc.) e o objeto do estudo não é a previsão do 

comportamento individual, ou quando os efeitos individuais (não observáveis) não são 

independentes de alguma das variáveis explicativas. (Marques et al, 2000).  
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O estimadores de efeitos aleatórios também é conhecido de modelo de correção de 

erros, por considerar que o erro composto 𝜖(𝑖,𝑡)  pode ser desagregado em dois componentes: 

i) variação entre indivíduos; ii) variação geral entre observações. 

De acordo com Marques et al (2000), os estimadores de efeitos aleatórios pressupõem 

que o comportamento específico dos indivíduos e períodos de tempo é desconhecido, não 

podendo ser observado, assim, em amostras longitudinais de grande dimensão, pode-se 

representar estes efeitos individuais ou temporais específicos sob a forma de uma variável 

aleatória normal.  

No caso dos estimadores de efeitos fixos, estima-se diretamente os coeficientes 𝛼𝑖 na 

equação a seguir: 

 

Para isso, aplica-se inicialmente a soma para todas as observações em cada unidade i, 

e dividir por n: 

 

Subtraindo (A) – (B), obtêm-se a equação: 

 

Ou alternativamente: 

 

 

O estimador de efeitos fixos baseado na fórmula a seguir é conhecido como 

estimador “within” ou estimador “demeaned”: 

 

Com base nas estimativas 𝛽1, …, 𝛽𝑘 para os parâmetros 𝛽1, …, 𝛽𝑘, pode-se empregar 

a equação (B), para encontrar estimativas para os efeitos fixos 𝛼𝑖: 

 



 
 

46 
‘ 

Quando o termos 𝛼𝑖 não são correlacionados com os erros 𝜖(𝑖,𝑡), pode-se empregar 

estimadores de efeitos aleatórios. Esses estimadores permitem a inclusão de variáveis 

explicativas que não variem no tempo, o que pode ser muito útil em várias situações. 

Reescrevendo a equação (A) na forma: 

 

Simplificando, tem-se: 

 

Para o estimador de efeitos aleatórios, o termo 𝛼𝑖
∗ = (𝛼𝑖 − 𝛼) é considerado uma variável 

aleatória, com média 0 e variância 𝜎𝛼
2.: 

 

 

O estimador de efeitos aleatórios é um estimador de mínimos quadrados, com base na 

equação (E1), levando em consideração a estrutura de variância dos erros, devido à 

composição 𝜈𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖
∗ + 𝜖𝑖,𝑡 

Para isso, roda-se um estimador de mínimos quadrados ordinários na equação: 

 

Onde: 

 

Outros tipos de estimadores de efeitos aleatórios estão disponíveis, e todos visam 

separar a variabilidade dos termos idiossincráticos 𝜎𝛼
2 da variabilidade dos resíduos 𝜎𝜖

2. Em 

alguns casos, dependendo da base de dados, é possível que haja problemas numéricos, 

incorrendo em valores negativos para alguns dos dois termos (𝜎𝛼
2 ou  𝜎𝜖

2). 

Para identificar que estimador utilizar de efeitos fixos ou estimador de efeitos 

aleatórios um teste comumente empregado é o teste de Hausman. A diferença básica entre 

esses dois tipos de modelos é que, para os efeitos aleatórios, assume-se que não existe 

correlação entre os termos idiossincráticos 𝛼𝑖 e os resíduos 𝜖(𝑖,𝑡), enquanto que para o estimador 

de efeitos fixos, podemos ter ou não correlação entre 𝛼𝑖  e 𝜖(𝑖,𝑡). 
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Pode-se testar se existe ou não correlação de forma indireta, rodando-se o estimador 

de efeitos fixos (por exemplo, within) e o estimador de efeitos aleatórios, testa-se assim a 

diferença, estatisticamente, entre os parâmetros estimados pelos dois estimadores. Se houver 

apenas um coeficiente 𝛿, a estatística de Hausman teria a seguinte forma: 

 

Para a estimação de modelos de painel recomenda-se seguir os seguintes passos: (i) 

estimar um modelo de efeitos fixos; (ii) estimar um modelo de efeitos aleatórios; (iii) realizar 

o teste de Hausman.  

Deve-se observar que se as estimativas dos coeficientes 𝛽1, …, 𝛽𝑘 forem 

significantemente diferentes, o estimador de efeitos fixos será mais apropriado. Caso 

contrário, recomenda-se testar a hipótese nula de que a variância 𝜎𝛼
2 entre os termos 𝛼𝑖 é igual 

a zero (𝐻0:  𝜎𝛼
2 = 0); e (v),  uma vez rejeitada a hipótese nula 𝐻0:  𝜎𝛼

2 = 0 , então o estimador 

de efeitos aleatórios serão o mais apropriado. Caso contrário, pode-se usar o Pooled MQO. 

Neste estudo foram adotados os estimadores de efeitos fixos, por serem mais aderentes 

à amostra utilizada que é agregada ao nível de municípios e ao fato de o objeto do estudo não 

se relacionar a previsão do comportamento individual. 

Capítulo 3 – Apresentação e análise dos resultados   

 No presente trabalho buscou-se avaliar a influência do acesso aos serviços de 

saneamento básico – abastecimento de água e esgotamento sanitário, sobre as doenças 

relacionados a ausência de saneamento básico, a partir de dados SNIS e do SIH/SUS do 

DATASUS e IpeaData.  

 Na análise econométrica foi utilizada a metodologia de análise de dados em painel 

com estimadores de efeitos fixos que são mais aderentes ao tipo de amostra de municípios, 

composta por série temporal. Os modelos foram compostos por variáveis independentes para: 

(i) controle do acesso aos serviços de saneamento: variável ligações ativas de água e a soma 

das variáveis volume de água consumido e volume de esgotos coletado e; (ii)  controle da 

situação macroeconômica dos municípios: PIB dos municípios;  (iii) controle de fatores não 

observados do período: dummy22  anuais.  

                                                           
22 são variáveis binárias (0 ou 1) criadas para representar uma variável com duas ou mais 

categorias. 
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 Inicialmente é a apresentado o comportamento da frequência de internações por 

doenças relacionadas à ausência de saneamento (Gráfico 7), no período de 2008 – 2017, para 

todos os municípios brasileiros, segundo dados do DATASUS. De acordo com o gráfico é 

possível observar a predominância de internações motivadas pela dengue e diarreia no País. 

 

Gráfico 7 – Evolução das internações por doenças no Brasil, 2008 – 2017 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Elaboração própria. 

 

O Gráfico 8, por uma questão didática, englobou as doenças relacionadas a ausência 

de saneamento, exceto a dengue e a diarreia, sendo possível observar que o número de 

internações por cólera se reduziu significativamente, passando de 15,8 mil em 2008 para 1,1 

mil ocorrências em 2017. 

Além disso, o número de internações por malária também apresentou redução 

importante de 5,4 mil ocorrências em 2010, ano com maior número de internações pela 

doença, na série temporal considerada, para 2,1 mil em 2017. 
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Gráfico 8 – Evolução das internações por doenças no Brasil, exceto dengue e diarreia, 

2008 – 2017 

 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS). Elaboração própria 

O Gráfico 9 apresenta a evolução do número de internações por dengue e diarreia no 

País, em que se nota a tendência de queda dos números de ocorrências, para o período em 

estudo. Interessante observar que as ocorrências relacionadas à dengue apresentam oscilações, 

sendo possível inferir que no ano seguinte a elevação do número de casos, há o acionamento 

de ações de enfrentamento e combate aos vetores responsáveis pela transmissão da doença, 

com reflexo positivo no próximo período.  

 

Gráfico 9 – Evolução das internações por dengue e diarreia no Brasil, 2008 – 2017 

 

        Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do (SIH/SUS). Elaboração própria 
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O Gráfico 10, a seguir, demostra a frequência de internações, a população dos 

municípios da amostra do presente estudo, elaborado com auxílio da ferramenta estatística 

RStudio. Importante ressaltar que as ocorrências da amostra, em geral, guardam correlação 

com as ocorrências do universo (munícipios do País), representados nos Gráficos 7, 8 e 9. 

As doenças relacionadas a ausência de saneamento, embora apresentem redução na 

frequência de internações, no período avaliado, com o avanço de acesso aos serviços, ainda 

ocupam leitos nos serviços de saúde do País, nas situações em que os sintomas são mais 

graves.  

 

Gráfico 10 – Internações por doenças relacionadas a ausência de saneamento, por 

população dos municípios da amostra, no Brasil, 2008 – 2017 

 

 
Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do (SIH/SUS). Inclui as ocorrências de internações, em relação à 

população dos municípios, por malária, dengue, diarreia, esquistossomose, febre amarela, filariose23, 

shiguelose24, cólera, febres tifóide e paratifóide, leptospirose, tripanossomíase, amebíase, leishmaniose e outras 

helmintíases. 

                                                           
23 A Filariose Linfática (Elefantíase) é uma doença parasitária crônica, considerada uma das maiores causas 

mundiais de incapacidades permanentes ou de longo prazo. É causada pelo verme nematoide Wuchereria 

Bancrofti e transmitida basicamente pela picada do mosquito Culex quiquefasciatus (pernilongo ou muriçoca) 

infectado com larvas do parasita (Ministério da Saúde) 
24   Shiguelose – Shiguelose é devida a Shigella (CID). É uma infecção aguda do intestino causada pelas bactérias 

Gram-negativas Shigella spp. Os sintomas incluem febre, náuseas, vômitos, tenesmo e diarreia, com fezes 

geralmente sanguinolentas. 
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A seguir são apresentadas as Tabelas 10 a 12 com os resultados das estimações, 

realizadas para os modelos que testaram a variável dependente: frequência de internações por 

dengue, diarreia e a soma de todas as doenças relacionada à ausência de saneamento, indicadas 

na Tabela 9.  

Todas as variáveis dependentes relativas à frequência de internações e as 

independentes de controle de acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário foram aplicadas, em cada um dos três modelos, em valores relativos à população 

total do município 25, da base do SNIS. 

A Tabela 10 apresenta os resultados da análise dos modelos para a variável dependente 

frequência de internações por dengue, doença viral transmitida pela picada da fêmea do Aedes 

aegypti, um mosquito diurno que se multiplica em depósitos de água parada. 

A estimativa se demonstra significativa em relação às quantidades de ligações ativas 

de água. De acordo com os resultados, a cada ligação de água ativa, a frequência de internação 

por dengue aumenta em 0,000039 por habitante. Cabe ressaltar, que o sinal positivo para esse 

coeficiente se deve a captura do grau de urbanização e densidade demográfica dos municípios 

da amostra, uma vez que localidades mais urbanizadas e com concentrações populacionais 

são mais propensos a apresentar maior número de doentes. 

  

Tabela 10 – Resultado da estimação com dados em painel – Dengue 

 

Fonte: SIH/SUS/SNIS. Elaboração própria 

 

 A variável PIB – Municipal foi utilizada como proxy para a situação macroeconômica 

das localidades. O sinal negativo do coeficiente indica que as variáveis PIB – Municipal e 

                                                           
25 População Total do Município, do ano de referência (fonte: IBGE): soma das populações urbana e rural de um 

município, sedes municipais e localidades, no ano de referência. É usada no SNIS a estimativa realizada 

anualmente pelo IBGE. Inclui tanto a população atendida quanto a que não é atendida com os serviços. 
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ligações ativas de água devem ser autocorrelacionadas, gerando problemas na inferência 

estatística. No entanto, as duas variáveis são relevantes para explicar a variável dependente e 

não podem retiradas do modelo. 

Os resultados da análise dos modelos para a variável dependente frequência de 

internações por diarreia são apresentados na Tabela 11. Observa-se que são significativos em 

relação à variável dependente soma dos volume de água consumido e esgotos coletados, 

indicando que quanto maior a oferta de serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário menor será a frequência de internações por diarreia.  

De acordo com os resultados, a cada 1m3/ano de água tratada consumida e esgotos 

coletados, a frequência de internação por diarreia é reduzida em 0,00082 por habitante. 

 

Tabela 11 – Resultado da estimação com dados em painel – Diarreia 

  

Fonte: SIH/SUS/SNIS. Elaboração própria. 

  

Em relação à variável PIB – Municipal, que fez parte do modelo como proxy para 

situação macroeconômica das localidades, o sinal positivo que captura o desenvolvimento dos 

municípios, que no caso da diarreia. Cabe, porém, investigar se isso não é um efeito da 

distribuição de unidades de atendimento de saúde, o que faria que nos municípios maiores (de 

maior PIB) seria mais fácil acessar o sistema de saúde, ao passo que nos menores os casos 

menos graves sequer sejam notificados, pela maior dificuldade em acessar os 

estabelecimentos de atendimento da saúde. 

A Tabela 12, a seguir, apresenta os resultados das estimações realizadas para o modelo 

que testou a variável dependente: “soma da frequência de internações de todas as doenças 

relacionada à ausência de saneamento”, indicadas na Tabela 9.  
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A estimativa se demonstra significativa em relação às variáveis independentes 

quantidades de ligações ativas de água e soma dos volumes de água consumido e esgotos 

coletados. 

De acordo com os resultados, a cada 1m3/ano de água tratada consumida e esgotos 

coletados, a frequência de internação por doenças relacionadas a ausência de saneamento é 

reduzida em 0,00011 por habitante. O sinal negativo para a variável soma do volume de 

esgotos coletados corresponde ao benefício da oferta de serviços de saneamento, indicando 

que o acesso aos serviços de saneamento corresponde à redução da frequência de internações.   

 

Tabela 12 – Resultado da estimação com dados em painel – Doenças relacionadas à 

ausência de saneamento 

  

Fonte: SIH/SUS/SNIS. Elaboração própria 

 

Por outro lado, a cada ligação de água ativa, a frequência de internação aumenta em 

0,000091 por habitante. O sinal positivo para a variável ligações ativas de água se deve a 

captura do grau de urbanização e densidade demográfica dos municípios da amostra, uma vez 

que localidades mais urbanizadas e com concentrações populacionais são mais propensas a 

apresentar maior número de doentes.  

Ainda, considerando os sinais dos coeficientes das variáveis ligações de água e a soma 

do volume de água consumido e o volume de esgotos coletado, infere-se que devem ser 

autocorrelacionadas, gerando problemas na inferência estatística. No entanto, as duas 

variáveis são relevantes para explicar a variável dependente e não podem retiradas do modelo. 

A variável PIB – Municipal, que fez parte do modelo como proxy para situação 

macroeconômica das localidades e não foi significativa. 
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A alternância de sinais nas dummy anuais nos modelos testados pode indicar que 

fatores não observados influenciaram a frequência de internações, amenizando ou 

intensificando os problemas de saúde da população. Um exemplo de fator não observado é o 

clima, em um determinado ano em que as condições climáticas (regime de chuvas, 

temperaturas médias, etc) são mais favoráveis haveria redução no número de doentes e 

consequentemente de internações, enquanto em outro ano com clima menos favorável, como 

em anos de El Niño, ocorreria um aumento nos problemas de saúde e de internações. 

 Importante ressaltar que as variáveis dependentes testadas no presente trabalho ficaram 

restritas à frequência de internações, que registram os casos mais graves das doenças 

relacionadas ao saneamento, aquelas que necessitam de cuidados especializados, não 

capturando as ocorrências em que os tratamentos ocorrem de forma ambulatorial.  

 Nesse contexto, embora os coeficientes obtidos com a aplicação dos modelos possam 

parecer ter pouca relevância estatística, cabe destacar que para o ano de 2017, apenas 0,089% 

da população da amostra registrou internações por doenças relacionadas à ausência de 

saneamento. Assim se for considerado, por exemplo a frequência de internação por doenças 

relacionadas a ausência de saneamento, que indicou que a cada 1m3/ano de água tratada 

consumida e esgotos coletados, as doenças são reduzidas em 0,00011 por habitante, isso 

representaria uma redução de 12,4%, no número de ocorrências em relação ao ano de 2017. 

  Com base nos resultados obtidos, pode-se se inferir que o acesso aos serviços de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário gera efeitos positivos na frequência de 

internações por doenças relacionadas à ausência de saneamento, influenciando o bem-estar e 

a qualidade de vida das pessoas. Realizar investimentos em saneamento significa reduzir 

gastos com saúde pública. Estudos para avaliação das economias que podem ser geradas a 

partir dos investimentos em saneamento são um tema relevante para discussões futuras.  

Conclusões 

O presente trabalho teve como propósito fundamental investigar evidências de que o 

acesso aos serviços de saneamento básico – abastecimento e esgotamento sanitário – 

influencia positivamente as condições de saúde das comunidades. Em termos mais 

específicos, buscou-se, por meio de modelo econométrico de análise de dados em painel, 

demonstrar essa relação, realizando a estimação com efeitos fixos, a partir das informações 

disponíveis de 5.565 municípios contemplados na amostra, no período de 2008 a 2017.  

A captura de evidências empíricas da relação entre saneamento e saúde corrobora com 

as abordagens da literatura sobre o assunto, cabendo-se ressaltar que a redução das internações 
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por doenças relacionadas ao acesso a serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário gera benefícios tanto para a sociedade – como controle e prevenção de doenças e 

produtividade econômica, como para os indivíduos – como a prática de hábitos higiênicos, 

conforto, bem-estar e aumento da expectativa de vida. 

Os modelos testados apresentaram resultados significativos, para as doenças estudadas 

relacionadas à ausência de saneamento, indicando que a cada 1m3/ano de água tratada 

consumida e esgotos coletados, a frequência de internação é reduzida em 0,00011 por 

habitante e a frequência de internação por diarreia em 0,00082 por habitante. Esses resultados 

evidenciam que o acesso aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

reduzem a frequência de internações por doenças relacionadas à ausência de saneamento e 

consequentemente de gastos com saúde, podendo tais recursos, serem empregados no 

enfrentamento de outras doenças. 

Com uma população saudável e, consequentemente, sem necessidade de cuidados 

médicos, os benefícios alcançados extrapolam o segmento da saúde, e influenciam outros 

como: (i) educação, pessoas saudáveis tem melhor desempenho nas atividades escolares; (ii) 

trabalho, as pessoas são mais produtivas quando não estão doentes; (iii) economia: redução 

de custos com internações, ganhos com produtividade no trabalho, entre outros.  

Assim, para avanços em novas pesquisas sobre o setor de saneamento seria relevante 

realizar estudos acrescentando outras variáveis de saneamento e saúde, considerando outras 

lacunas temporais, bem como avaliar as fontes de financiamento incluindo: recursos 

orçamentários, operações de crédito, política tarifária e de subsídios, custos associados a 

redução de internações e tratamento ambulatorial, etc. 

Além de estudos para avaliação da evolução das questões como: planejamento, 

regulação e a fiscalização dos serviços de saneamento básico, bem como o trabalho das 

agências reguladoras existentes. 
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Anexos  

> exp_01 <-(DENGUE ~  

+             AG002_QUANTIDADE_LIGACOES_ATIVAS_AGUA_RELATIVA + 

+             SOMA_VA_VE + DUMMY_2008 + DUMMY_2009 + 

+             DUMMY_2010 + DUMMY_2011 + DUMMY_2012 +  

+             DUMMY_2013 + DUMMY_2014 + PIB_MUN)  

>  

> mod1_dengue <- plm(formula = exp_01, dados, model = "within") 

>  

> summary(mod1_dengue) 

Oneway (individual) effect Within Model 

 

Call: 

plm(formula = exp_01, data = dados, model = "within") 

 

Unbalanced Panel: n = 3644, T = 2-8, N = 29132 

 

Residuals: 

       Min.     1st Qu.      Median     3rd Qu.        Max.  

-1.0437e-02 -2.0880e-04 -4.6963e-05  1.0971e-04  2.8031e-02  

 

Coefficients: 

                                                  Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)     

AG002_QUANTIDADE_LIGACOES_ATIVAS_AGUA_RELATIVA  3.8892e-04  1.5205e-04  2.5579 0.0105370 *   

SOMA_VA_VE                                     -3.1166e-04  2.2146e-04 -1.4073 0.1593488     

DUMMY_2008                                      9.4718e-05  2.7245e-05  3.4765 0.0005088 *** 

DUMMY_2009                                      2.0015e-05  2.6910e-05  0.7438 0.4570221     

DUMMY_2010                                      2.1110e-04  2.6475e-05  7.9735 1.606e-15 *** 

DUMMY_2011                                      1.9016e-04  2.6335e-05  7.2207 5.319e-13 *** 

DUMMY_2012                                     -2.3905e-06  2.6176e-05 -0.0913 0.9272366     

DUMMY_2013                                      7.1203e-05  2.6166e-05  2.7212 0.0065088 **  

DUMMY_2014                                     -1.8937e-04  2.6115e-05 -7.2515 4.240e-13 *** 

PIB_MUN                                        -2.0225e-12  6.0051e-12 -0.3368 0.7362738     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Total Sum of Squares:    0.032025 

Residual Sum of Squares: 0.031626 

R-Squared:      0.012467 

Adj. R-Squared: -0.12912 

F-statistic: 32.1648 on 10 and 25478 DF, p-value: < 2.22e-16 

> exp_02 <-(DIARREIA ~  

+             AG002_QUANTIDADE_LIGACOES_ATIVAS_AGUA_RELATIVA + 

+             SOMA_VA_VE + DUMMY_2008 + DUMMY_2009 + 

+             DUMMY_2010 + DUMMY_2011 + DUMMY_2012 +  

+             DUMMY_2013 + DUMMY_2014 + PIB_MUN)  

>  

> mod2_diarreia <- plm(formula = exp_02, dados, model = "within") 

>  

> summary(mod2_diarreia) 
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Oneway (individual) effect Within Model 

 

Call: 

plm(formula = exp_02, data = dados, model = "within") 

 

Unbalanced Panel: n = 3644, T = 2-8, N = 29132 

 

Residuals: 

       Min.     1st Qu.      Median     3rd Qu.        Max.  

-0.04028728 -0.00041381 -0.00005285  0.00031670  0.03684979  

 

Coefficients: 

                                                  Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)     

AG002_QUANTIDADE_LIGACOES_ATIVAS_AGUA_RELATIVA  3.4148e-04  2.6351e-04  1.2959   0.19501     

SOMA_VA_VE                                     -8.2142e-04  3.8379e-04 -2.1403   0.03234 *   

DUMMY_2008                                      8.0881e-04  4.7217e-05 17.1296 < 2.2e-16 *** 

DUMMY_2009                                      7.2682e-04  4.6636e-05 15.5851 < 2.2e-16 *** 

DUMMY_2010                                      9.8209e-04  4.5882e-05 21.4049 < 2.2e-16 *** 

DUMMY_2011                                      5.6356e-04  4.5640e-05 12.3480 < 2.2e-16 *** 

DUMMY_2012                                      5.0831e-04  4.5364e-05 11.2049 < 2.2e-16 *** 

DUMMY_2013                                      5.0389e-04  4.5347e-05 11.1119 < 2.2e-16 *** 

DUMMY_2014                                      3.0796e-04  4.5258e-05  6.8044 1.037e-11 *** 

PIB_MUN                                         1.5001e-11  1.0407e-11  1.4414   0.14949     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Total Sum of Squares:    0.09732 

Residual Sum of Squares: 0.094987 

R-Squared:      0.023967 

Adj. R-Squared: -0.11598 

F-statistic: 62.5624 on 10 and 25478 DF, p-value: < 2.22e-16 

> 

> exp_03 <-(TOTAL_DOENCAS ~  

+             AG002_QUANTIDADE_LIGACOES_ATIVAS_AGUA_RELATIVA + 

+             SOMA_VA_VE + DUMMY_2008 + DUMMY_2009 + 

+             DUMMY_2010 + DUMMY_2011 + DUMMY_2012 +  

+             DUMMY_2013 + DUMMY_2014 + PIB_MUN) 

>  

> mod3_todas_doencas<- plm(formula = exp_03, dados, model = "within") 

>  

> summary(mod3_todas_doencas) 

Oneway (individual) effect Within Model 

 

Call: 

plm(formula = exp_03, data = dados, model = "within") 

 

Unbalanced Panel: n = 3644, T = 2-8, N = 29132 

 

Residuals: 

       Min.     1st Qu.      Median     3rd Qu.        Max.  

-0.03901498 -0.00060387 -0.00009306  0.00046273  0.03739333  
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Coefficients: 

                                                  Estimate  Std. Error t-value  Pr(>|t|)     

AG002_QUANTIDADE_LIGACOES_ATIVAS_AGUA_RELATIVA  9.1823e-04  3.2224e-04  2.8495  0.004383 **  

SOMA_VA_VE                                     -1.1324e-03  4.6935e-04 -2.4128  0.015839 *   

DUMMY_2008                                      1.0507e-03  5.7742e-05 18.1961 < 2.2e-16 *** 

DUMMY_2009                                      8.4864e-04  5.7031e-05 14.8802 < 2.2e-16 *** 

DUMMY_2010                                      1.2776e-03  5.6109e-05 22.7706 < 2.2e-16 *** 

DUMMY_2011                                      8.0834e-04  5.5814e-05 14.4827 < 2.2e-16 *** 

DUMMY_2012                                      5.3986e-04  5.5477e-05  9.7313 < 2.2e-16 *** 

DUMMY_2013                                      5.8543e-04  5.5456e-05 10.5568 < 2.2e-16 *** 

DUMMY_2014                                      1.2357e-04  5.5347e-05  2.2326  0.025582 *   

PIB_MUN                                         1.4972e-11  1.2727e-11  1.1764  0.239438     

--- 

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Total Sum of Squares:    0.14673 

Residual Sum of Squares: 0.14206 

R-Squared:      0.031857 

Adj. R-Squared: -0.10695 

F-statistic: 83.8367 on 10 and 25478 DF, p-value: < 2.22e-16 


