
Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG       1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SANEAMENTO ,  

M EIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 
 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS 

PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE 

CHUVA NA SAÚDE INFANTIL: 

ESTUDO QUASE EXPERIMENTAL NA ÁREA RURAL 

DE DOIS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO MINEIRO  

 

 

 

 

 

 

 

Carolina Ventura da Silva  

 

 

Belo Horizonte 

2012



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG       2 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS 

PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE 

CHUVA NA SAÚDE INFANTIL: 

ESTUDO QUASE EXPERIMENTAL NA ÁREA RURAL 

DE DOIS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO MINEIRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carolina Ventura da Silva 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG       3 

Carolina Ventura da Silva 

 

 

 

 

 

 

EFEITOS DA IMPLANTAÇÃO DE CISTERNAS 

PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE 

CHUVA NA SAÚDE INFANTIL: 

ESTUDO QUASE EXPERIMENTAL NA ÁREA RURAL 

DE DOIS MUNICÍPIOS DO SEMIÁRIDO MINEIRO  
 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da 
Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito 
para obtenção do título de Doutor em Saneamento, Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos. 
 

Área de concentração: Saneamento  

Linha de Pesquisa: Avaliação e gerenciamento de impactos 
e de riscos ambientais 

 

Professor Orientador: Léo Heller 
Professora coorientadora: Mariângela Carneiro (ICB/ 
UFMG) 

 

                                 

Belo Horizonte 

Escola de Engenharia da UFMG 

2012 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG       i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Silva, Carolina Ventura da. 
S586e                 Efeitos da implantação de cisternas para armazenamento de água de 

chuva na saúde infantil [manuscrito] : estudo quase-experimental na área 
rural de dois municípios do semiárido mineiro. – 2012. 

xvi, 197 f., enc. : il. 
 

Orientador: Léo Heller. 
Co-orientadora: Mariângela Carneiro. 

 
Tese (doutorado) - Universidade Federal de Minas Gerais, 

Escola de Engenharia. 
 

Anexos: f.130-197. 
Bibliografia: f. 123-129. 

 
1. Engenharia Sanitária  – Teses. 2. Saneamento  – Teses. 3. Intestinos – 

Parasitos – Teses. 4. Diarreia em crianças – Teses. I. Heller, Léo.  II. 
Carneiro, Mariângela. III. Universidade Federal de Minas Gerais, Escola 

de Engenharia.  IV. Título. 
 

CDU: 628(043) 
 
 

 

 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG      ii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página com as assinaturas dos membros da banca examinadora, fornecida pelo Colegiado do 

Programa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG      iii

AGRADECIMENTOS 

 

Ao Ser Superior, pelo dom da vida. 

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), pela concessão 

da bolsa de estudo. 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pelo 

financiamento da pesquisa. 

Aos meus tão amados pais, Paulo e Eliane, e às minhas lindas irmãs (e melhores amigas), 

Patrícia e Paula, por todo suporte emocional em minha vida, onde sempre busco forças para ir 

em frente. As palavras de carinho e o amor infinito que existe em nossa família (incansáveis 

Te amo muito!) tornaram possível que eu suportasse a saudade causada pelos meses de coleta 

de dados. É por sentir o orgulho que sentem por mim e pelo meu trabalho, que consegui 

terminar mais esta etapa da minha vida. É para eles que dedico integralmente o meu título. O 

nosso amor está acima das coisas desse mundo! 

Aos meus pais, agradeço novamente, por terem participado de uma forma ainda mais próxima 

da conclusão deste trabalho, ao realizarem a editoração e revisão de português de todo 

material. Muito obrigada por fazerem parte de mais uma vitória em minha vida! 

Aos professores Léo Heller e Mariângela Carneiro, pela excelente orientação, além da atenção 

e paciência. Adquiri novos e importantes conhecimentos vindos de profissionais tão 

competentes e dedicados. 

À equipe do Projeto P1MC: professores Valter Lúcio de Pádua, Luiz Rafael Palmier, Sonaly 

Rezende e Roberto do Nascimento, e aos bolsistas João Luiz, Uende, Jacqueline, Leonardo, 

Luíza, Heitor e Vilmar. Todos os momentos de discussão, tanto nas reuniões coletivas ou 

apenas em conversas informais, contribuíram muito para o desenvolvimento da pesquisa. 

Aos professores Paula Bevilacqua, Beatriz Ceballos, Valter Lúcio de Pádua, Roberto do 

Nascimento e Carlos Maurício Antunes, pelas excelentes contribuições no momento da 

defesa, que com certeza melhoraram a qualidade do trabalho final. 

À população de Berilo e Chapada do Norte: prefeitos, secretários de saúde, enfermeiros, 

dentistas, agentes comunitários de saúde (essenciais, importantíssimos!), motoristas (Jesus e 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG      iv

Lobão), famílias da área rural que nos receberam com muito carinho, Beth e Valter (pousada 

de Berilo), Sinésia e família (pousada de Chapada do Norte). Agradeço também à ARAI 

(Associação Rural de Assistência à Infância) e à ACHANTI (Associação Chapadense de 

Assistência às Necessidades do Trabalhador e da Infância), pelo apoio à pesquisa. 

Aos professores do Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos da Universidade Federal de Minas Gerais, pela contribuição na minha formação 

profissional. 

A todos os funcionários do DESA, em especial à Iara, por sua atenção, carinho e presteza – 

um verdadeiro anjo! 

Ao André (ABG Consultoria), pelo imensurável auxílio no tratamento estatístico dos meus 

dados. 

A todos os meus amigos especiais, pelas discussões enriquecedoras, pelo carinho, pelas 

palavras de conforto, pela torcida, pelo convívio (nas suas diferentes formas), pela diversão 

(também necessária!) e pelos abraços. Foram nas horas amenas que tivemos que retomei as 

forças para me dedicar ao estudo. 

Agradeço especialmente à Josiane, que foi mais do que amiga: foi mãe, irmã, orientadora, 

“ombros & ouvidos”; foi um anjo que me deu valioso apoio em todos os momentos do 

doutorado, principalmente na reta final. Josinha, não há palavras que expressem toda minha 

gratidão e felicidade por ter você por perto! 

À minha tão querida família – avós, tios, primos e sobrinhos. O amor de vocês, a torcida e o 

carinho me dão muita energia para seguir em frente. 

Enfim, a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a conclusão deste 

trabalho. 

 

 

 

 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG      v

RESUMO 

Apesar dos séculos de utilização, ainda são poucos os estudos que avaliaram o efeito do 

sistema de captação de água de chuva para consumo humano sobre a saúde.  Nesse sentido, o 

objetivo principal deste estudo foi verificar o efeito da implantação do sistema de captação de 

água de chuva na saúde da população de comunidades rurais localizadas em dois municípios 

do Vale do Jequitinhonha, MG, representada por crianças menores de 60 meses. O estudo foi 

elaborado com delineamento quase experimental, e para avaliação dos indicadores foi 

utilizado o estudo transversal. As crianças foram classificadas e comparadas em dois grupos: 

1) grupo cisternas, composto por 332 crianças que residiam em domicílios com sistemas de 

captação de água de chuva, ou que usavam de terceiros; e 2) grupo outras fontes, com 332 

crianças que utilizam água de outras fontes alternativas. Os indicadores de saúde adotados 

foram diarreia (“72 horas” e “90 dias”), parasitas de transmissão feco-oral e Giardia. A 

qualidade microbiológica da água também foi avaliada para auxiliar na discussão dos 

resultados; no questionário de saúde e socioeconômico também foram inseridas questões 

relacionadas à água destinada ao consumo humano. A análise multivariada dos dados 

evidenciou o efeito protetor das cisternas apenas para  Giardia, com redução de 55% da 

ocorrência do parasita nas fezes das crianças do grupo cisternas, comparando com o grupo 

outras fontes (OR = 0,48, p = 0,039). As prevalências de diarreia e parasitas de transmissão 

feco-oral (TFO) foram menores entre as crianças do grupo cisternas, no entanto a diferença 

entre os grupos não foi estatisticamente significativa (diarreia 72 horas: OR = 0,56, p = 135; 

diarreia 90 dias: OR = 0,34, p = 0,066; parasitas TFO: OR = 0,34, p = 0,139). Em relação à 

qualidade microbiológica da água consumida pelas famílias, verificou-se que 23% das 

amostras consumidas pelo grupo cisternas havia ausência de E.coli, enquanto esse número foi 

maior para o grupo outras fontes (42,5%); no entanto, não houve diferença significativa entre 

os grupos. Analisando as questões relacionadas aos cuidados com as fontes de abastecimento, 

constatou-se a deficiência no cumprimento de práticas sanitárias que contribuiriam para a 

melhoria da qualidade da água consumida, como a ausência ou o tratamento inadequado da 

água. Fatores como a mistura de outras fontes de água dentro da cisterna e a opção por 

continuar consumindo água de outras fontes podem ter contribuído para que o grupo cisternas 

não apresentasse superioridade na qualidade microbiológica da água. Conclui-se, portanto, 

que apesar de o sistema de captação de água de chuva em cisternas apresentar pontos 

positivos como fonte de abastecimento de água, ainda devem ser feitos investimentos em 

outros setores do saneamento básico, principalmente na educação sanitária das famílias, 

reforçando as noções de higiene pessoal, alimentar e domiciliar, para que haja decréscimo 

mais acentuado da prevalência das morbidades ligadas ao saneamento. 
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ABSTRACT 

Despite centuries of use, few studies were developed to evaluate rainwater catchment system 

effect on human’s health. Thus, the main objective of this study was to investigate its 

implementation on population’s health that lived in rural areas located in two counties in Vale 

do Jequitinhonha, MG, represented by children under the age of 60 months. The study was 

developed using a quasi-experimental design, and a cross-sectional design was used to 

evaluate the health indicators. Children were classified and compared in two groups: 1) 

“cistern group”, composed by 332 children that lived in homes with rainwater catchment 

systems, or that used it from other houses, and 2) “other sources group”, with 332 children 

using water from alternative sources. The health indicators were diarrhea ("72 hours" and "90 

days"), fecal-oral parasites and Giardia. The microbiological water quality was evaluated to 

assist in the results discussion. Issues related to drinking water were also included in the 

socioeconomic and health questionnaire. The multivariate analysis showed the protective 

effect of the cistern just for Giardia, with 55% reduction in the occurrence of the parasite in 

children feces in the cistern group, comparing with the other sources group (OR = 0.48, p = 

0.039). The prevalence of diarrhea and fecal-oral parasites was lower among children in the 

cistern group, however the difference between groups was not statistically significant 

(diarrhea “72 hours”: OR = 0.56,   p = 135; diarrhea “90 days”: OR = 0.34, p = 0.066; fecal-

oral parasites: OR = 0.34, p = 0.139). Regarding the drinking water microbiological quality, 

only 23% of the samples consumed by the cistern group had no E.coli, while this number was 

higher for the other sources group (42.5%), though there was no significant difference 

between groups. Examining issues related to the water sources care, it was observed a 

deficiency in meeting sanitary practices that contribute to improving the drinking water 

quality, for example the absence or inadequate treatment of water. Factors such as the mix of 

other water sources in the cistern and the option to continue consuming water from other 

sources may have contributed to the water quality result. It was concluded, therefore, that 

despite the rainwater catchment system present strengths as a source of water supply, 

investments in other sectors of sanitation, especially in the families’ health education, must be 

implemented, reinforcing notions of personal, household and food care, so that there will 

more accentuated decrease in the prevalence of morbidities related to sanitation. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Água para consumo humano 

 “A água e a saúde das populações são duas coisas inseparáveis. A disponi-
bilidade de água de qualidade é uma condição indispensável para a própria 
vida e mais que qualquer outro fator, a qualidade da água condiciona a qua-
lidade de vida” (OPAS, 2010)1. 

“[...] Quando as pessoas vêem negado o seu acesso à água potável no lar ou 
quando não têm acesso à água enquanto recurso produtivo, as suas escolhas 
e liberdades são limitadas pela doença, pobreza e vulnerabilidade. A água dá 
vida a tudo, incluindo o desenvolvimento humano e a liberdade humana” 
(PNUD, 2006). 

Os trechos da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) ressaltam uma afirmação já considerada de senso 

comum até mesmo fora do meio científico: a água é um bem ambiental indispensável às 

necessidades humanas e é direito de todos, independentemente das condições socioeco-

nômicas. Por outro lado, se não for fornecida em quantidade e qualidade adequadas, a água 

pode tornar-se veículo de doenças ou até mesmo levar a óbito. 

A água é importante por estar presente em todas as atividades relacionadas à vida, podendo 

ser classificada de acordo com o uso (OPAS, 1998):  

• Usos principais: é necessário que a água seja potável, para destinos como a ingestão, o 

preparo de alimentos e a higiene pessoal. 

• Usos específicos: é requerida uma qualidade mínima especificada para os diversos usos, 

como na utilização para recreação, alguns usos industriais, médicos, agrícolas, etc. 

• Outros usos: geração de energia elétrica, rega de parques e jardins, entre outros. 

A água destinada ao consumo humano (“usos principais”) deve atender às seguintes especifi-

cações para poder ser considerada “segura”: não representar risco à saúde, estar disponível 

continuamente e em quantidade suficiente para atender a todas as necessidades domésticas e 

ter custo acessível. Estas condições podem ser resumidas em cinco palavras-chave: qualidade, 

quantidade, continuidade, cobertura e custo (OPAS, 2001).  

                                                             
1 Disponível em <http://www.opas.org.br/ambiente/temas.cfm?id=29&area=Conceito>. Acesso em 15 maio 

2010. 
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A qualidade da água deve atender a critérios que garantam que sua utilização no decorrer da 

vida não vá acarretar danos à saúde, em curto ou longo prazo. Para isso, há guias interna-

cionais de recomendações de limites de parâmetros para avaliação da qualidade da água 

(radiológicos, físicos, químicos e microbiológicos), como o Guidelines for Drinking-Water 

Quality, elaborado pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2011), além de leis e portarias 

nacionais que estabelecem os limites adotados para avaliar se a água está apta ou não para o 

consumo humano. No Brasil, a Portaria no 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2011), que “Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água 

para consumo humano e seu padrão de potabilidade”, apresenta as diretrizes para garantir a 

qualidade da água a ser distribuída e consumida pela população.  

No que diz respeito à facilidade na obtenção, de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), a população deve ter, pelo menos, o acesso básico à água de consumo, o que significa 

ter a fonte para o consumo a uma distância máxima de 1 km do local de uso, ou cujo tempo de 

coleta dure de 5 a 30 minutos, e que seja possível obter, no mínimo, 20 litros de água por dia 

por membro da família. Este volume, segundo a OMS, é a quantidade suficiente para suprir 

apenas as necessidades primordiais de sobrevivência do ser humano, beber e cozinhar, porém 

impossibilita a higiene pessoal mínima (higienização das mãos) e a de alimentos, deixando a 

população exposta a elevado risco de doenças de veiculação hídrica. Para que todas as 

necessidades sejam atendidas e não haja riscos significativos à saúde, o consumo diário de 

água deveria ser de 100 L/(pessoa.dia) (WHO, 2003).  

Embora seja um bem de extrema necessidade para a vida humana, a disponibilidade adequada 

de água ainda não é possível para elevada parcela da população. Mais de 1 bilhão de pessoas 

em todo o mundo ainda não têm acesso à água potável, o que se deve, em parte, a razões de 

ordem climática, regional e econômica.  

O fator climático tem grande influência no que diz respeito à disponibilidade de água. Na 

Região Norte do Brasil, cujo clima equatorial tem como características as elevadas tempe-

raturas, porém associadas aos altos níveis de umidade e, consequentemente, de índice plu-

viométrico, há abundância de recursos hídricos – o que não significa necessariamente que a 

população vivencie situações favoráveis de saneamento. Por outro lado, o Nordeste tem, 

predominantemente, clima semiárido, caracterizado pelo desequilíbrio existente entre a oferta 

e a demanda dos recursos naturais: o período chuvoso é concentrado em poucos meses do ano 

e, pelas elevadas temperaturas, o índice de evapotranspiração é alto, gerando déficit nos 

recursos hídricos disponíveis. Neste cenário, a população convive com a seca, às vezes 
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prolongada, tendo poucos mananciais perenes, o que dificulta o abastecimento de água 

(BRASIL, 2005). 

Analisando a vertente econômica, as melhores condições de abastecimento de água estão 

disponíveis para quem pode arcar com os gastos provenientes de seu uso. Nas áreas urbanas, 

os bairros habitados pelas classes com ganhos elevados pouco sofrem com problemas no 

fornecimento, diferentemente do existente em áreas onde a maioria da população é de baixa 

renda (favelas, vilas, áreas de assentamento) e, portanto, convive com a intermitência no 

abastecimento de água.  

O mesmo ocorre em áreas rurais. Os grandes produtores têm condições de extrair água do 

subsolo, prática com custos econômicos elevados por necessitar de energia elétrica para o 

bombeamento por tempo prolongado, enquanto os pequenos produtores, aqueles que o fazem 

apenas para consumo familiar, necessitam buscar fontes de água ou depender do período 

chuvoso para manter a sua produção. Por ter a possibilidade de pagar pelo uso, a parte da 

população de maior renda é a que tem os maiores gastos de água em termos de quantidade 

utilizada (PNUD, 2006). 

1.2 Acesso e qualidade da água em áreas rurais 

Em relação à territorialidade, a situação no abastecimento de água potável é melhor para a 

área urbana, quando comparada com a rural. Se em grandes centros urbanos do Brasil o 

abastecimento de água está próximo à universalidade (BRASIL, 2004a), em pequenos 

municípios e em áreas rurais essa realidade é ainda distante; nas áreas rurais, cerca de um 

terço dos domicílios é abastecido por rede de distribuição e por poço ou nascente com 

canalização interna (BRASIL, 2011). 

Em termos de quantidade, a zona rural também apresenta desigualdade no volume per capita 

diário disponível, quando comparado com o da área urbana. Enquanto em cidades como Rio 

de Janeiro o consumo de água pode ultrapassar os 200 L/(pessoa.dia), em áreas rurais o 

volume per capita diário de água pode ser inferior a 40 L, considerando a acessibilidade à 

fonte de abastecimento – em domicílios onde há fonte própria de água, o volume consumido é 

maior; se a família depende do fornecimento de água de outros moradores ou precisa ir até a 

fonte, o volume obtido pode ser inferior a 10 L/pessoa.dia (GAZZINELLI et al., 1998).  

Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2006), há três características que 

podem explicar a baixa cobertura de abastecimento na área rural:  
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1) escassez local – o problema seria a insuficiência de fontes de água que durem o ano todo, 

onde muitas têm secas sazonais (considerando as regiões árida e semiárida);  

2) comunidade e fornecedores – normalmente a responsabilidade pela busca, pela manutenção 

e pela expansão da fonte de água parte da iniciativa da própria comunidade, portanto há 

menor ação por parte dos governos locais; e  

3) política e pobreza – a população rural, geralmente pobre e dispersa, ainda se encontra 

marginalizada no que diz respeito às ações políticas. 

Orrico e Günter (2002) colocam como agravantes, além da dispersão entre as comunidades 

rurais, o fato de a população viver em situações de pobreza, a baixa disponibilidade finan-

ceira, a baixa densidade populacional e o elevado custo de implantação de sistemas de abaste-

cimento. 

E, mesmo entre aquelas famílias residentes em comunidades rurais que recebem água no 

domicílio, essas não possuem total segurança de que a água fornecida está realmente adequa-

da para o consumo humano. São poucas as localidades rurais abastecidas pelo sistema públi-

co, que, em tese, distribuem água tratada. Normalmente, as famílias de áreas rurais precisam 

recorrer às formas alternativas de abastecimento, individuais ou coletivas, utilizando frequen-

temente água bruta para o consumo doméstico. As fontes mais comuns de água são rios, 

poços e nascentes, que podem ser distribuídas para os domicílios de uma comunidade por 

ação coletiva, com o uso de um reservatório comum, ou são as famílias que providenciam o 

seu próprio abastecimento de água, com bomba própria ou ainda buscando diretamente na 

fonte, utilizando vasilhas e baldes (PNUD, 2006). 

Malheiros et al. (2009) analisaram a qualidade da água de 212 amostras de fontes subterrâ-

neas provenientes de propriedades rurais da região oeste de Santa Catarina e constataram que 

mais de 75% estava imprópria para consumo humano, por terem sido detectados coliformes 

termotolerantes, indicadores de contaminação fecal. O mesmo ocorreu na pesquisa de Rocha 

et al. (2006), na qual, além das fontes subterrâneas (poços), foram analisadas amostras de 

mananciais superficiais e subsuperficiais (nascentes) em duas sub-bacias (dos ribeirões Água 

Limpa e Santa Cruz), no município de Lavras, MG. Em ambos os locais, mais de 90% das 

amostras foram consideradas inadequadas, se consumidas sem tratamento prévio, por terem 

apresentado indicadores de contaminação fecal (E.coli) nas amostras analisadas. 

Entretanto, parte da população do meio rural não faz o tratamento da água antes de ser consu-

mida. Este fato pode ser confirmado nos estudos de Malheiros et al. (2009), que verificaram 
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que 80% dos entrevistados consideravam a água (de fontes subterrâneas) de boa qualidade, 

não necessitando de qualquer tipo de tratamento, nem mesmo a filtração doméstica; e de 

Amaral et al. (2003), que constataram que 100% das pessoas entrevistadas acreditavam que a 

água era adequada para o consumo humano, justificando a ausência de tratamento e o peque-

no número de pessoas que utilizavam filtros em suas residências. A crença de que a água de 

poços e nascentes não apresenta riscos deve-se ao seu aspecto normalmente límpido, sem 

cheiro ou sabor característico. Há também a ausência de associação de doenças, como a diar-

reia, ao consumo dessa água, portanto julgam-na “pura” e fazem seu uso sem qualquer tipo de 

tratamento.  

Em se tratando de soluções alternativas coletivas de abastecimento de água, assim como para 

sistemas de abastecimento público, a Portaria no 2.914/2011 do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2011) estabelece no seu Artigo 3o que  

toda água destinada ao consumo humano, distribuída coletivamente por meio 
de sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, deve 
ser objeto de controle e vigilância da qualidade da água, e no Artigo 24o  que 
toda água destinada ao consumo humano, fornecida coletivamente, deverá 
passar por processo de desinfecção ou cloração.  

A solução alternativa coletiva de abastecimento de água também deve ter um responsável pelo 

controle da qualidade da água distribuída; a vigilância é de responsabilidade da autoridade de 

saúde pública, nas suas esferas municipais, estaduais e da União. Considerando a solução 

alternativa individual, a mesma portaria relata que não é necessário ter um responsável para 

controle da qualidade, mas estabelece que a solução alternativa individual de abastecimento 

de água está sujeita à vigilância da qualidade da água (BRASIL, 2011). 

No meio rural, o controle da qualidade da água nem sempre é feito, possivelmente pela falta 

de informação a respeito da necessidade. Cerca de 90% dos entrevistados da sub-bacia de 

Água Limpa, comunidade rural de Lavras, MG, afirmaram nunca ter feito qualquer tipo de 

análise laboratorial da água que consomem (ROCHA et al., 2006). Em Ibiúna, São Paulo, 

mesmo nas escolas rurais administradas pelo município, que atendem crianças com água de 

poços rasos (abastecimento coletivo proporcionado pela prefeitura), não havia qualquer tipo 

de controle da qualidade microbiológica e físico-química, além de também não ser feito o 

tratamento com cloro ou a adição de flúor (SOTO et al., 2006).  
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Em virtude do pouco controle da qualidade da água de soluções alternativas no meio rural 

brasileiro, essas informações provenientes ainda são incipientes nos órgãos governamentais, 

sendo encontradas somente em pesquisas acadêmicas, portanto são casos pontuais.  

As associações entre as condições de saneamento e a ocorrência de doenças de veiculação 

hídrica na zona rural do Brasil também são incipientes. De acordo com Szwarcwald et al. 

(2002), quanto menor o nível de agregação geográfica, maiores são os erros nos dados 

fornecidos pelos municípios. Esse é mais um dos aspectos que dificulta o conhecimento da 

realidade sanitária existente nas áreas rurais e que afeta a saúde dessas populações. Rocha et 

al. (2006) consideram que muitas doenças de veiculação hídrica, ou que têm a água como 

parte do ciclo de vida do vetor, ainda persistem pela negligência com a população rural, em 

relação àquelas residentes nos centros urbanos, no que diz respeito às condições de captação e 

uso da água.  

A dificuldade no acesso à água, além da má qualidade obtida na área rural, é ainda mais 

problemática na região semiárida brasileira, território com mais de 900.000 km2 de extensão e 

habitada por aproximadamente 18 milhões de pessoas. A região é caracterizada pela varia-

bilidade climática e pela disponibilidade hídrica afetada pela sazonalidade. A precipitação 

média anual varia entre 400 e 2.000 mm, concentrados em certo período do ano (dezembro a 

fevereiro ou março a maio, dependendo da localidade). A região também apresenta elevada 

taxa de evapotranspiração e solos rasos cristalinos, o que gera déficit hídrico, resultando na 

intermitência dos mananciais, principalmente os superficiais, que podem ficar completamente 

secos na maior parte do ano (INSA, 2011). 

Inclusive, no imaginário popular, quando se menciona a palavra “semiárido” remete-se ime-

diatamente ao sertão nordestino, onde a falta de água, a fome, a sede e a pobreza fazem parte 

do cenário. A imagem típica de mulheres e crianças carregando vasilhames na cabeça, cami-

nhando longos percursos todos os dias, é de senso comum em veículos de comunicação, 

quando a região está em estado de alerta em virtude da seca intensa. Por causa da situação 

desfavorável à vida humana, muitas famílias optam por deixar a área rural rumo à vida urbana 

no próprio município ou em cidades maiores, com a esperança de melhores condições de vida, 

o que nem sempre ocorre, permanecendo marginalizadas perante a sociedade. 
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1.3 Captação de água de chuva 

Uma das alternativas que a população buscou para amenizar os problemas decorrentes do 

período de seca na zona rural foi a construção de reservatórios para armazenamento de água 

de chuva, chamados comumente de sistemas de captação de água de chuva (rainwater 

catchment system – termo em inglês).  

A prática de utilização de água de chuva é bem antiga (há relatos que datam do século I a.C.), 

principalmente em regiões áridas e semiáridas, sendo adotada tanto para o consumo humano 

quanto para a agricultura (CRASTA et al., 1982). A água de chuva é atualmente empregada 

também para atender aos fins considerados “menos nobres”, como água para descargas 

sanitárias e irrigação de jardins, com o intuito de preservar a água potável servida pelo 

sistema público de abastecimento – quando a população tem este serviço, além de ser uma 

reserva de água para emergências (VILARREAL; DIXON, 2005).  

Em países de clima árido/semiárido, como Austrália, Nova Zelândia, China e Estados Unidos 

(particularmente nos estados de clima seco como Arizona, Colorado e Texas), a água de 

chuva é uma alternativa de fonte de abastecimento destinada ao consumo humano direto, 

devido à estiagem constante, que pode deixar os mananciais existentes totalmente secos. A 

implantação do sistema de captação e de armazenamento de água de chuva é inclusive 

estimulada por alguns governos locais, que oferecem subsídios para a população adotar a água 

de chuva em seu domicílio (AUSTRALIAN GOVERNMENT, 2004; CITY OF AUSTIN, 

2008). 

Heyworth (2004) afirma que na Austrália do Sul a água de chuva armazenada em tanques 

domésticos é uma importante fonte de abastecimento para o consumo humano direto; em 

alguns locais, é mais usada para beber do que a água do sistema de abastecimento público. 

Alguns países produzem documentos educativos destinados à população que utiliza água de 

chuva como fonte de abastecimento (CUNLIFFE, 1998; AUSTRÁLIA DO SUL, 1999; 

MACOMBER, 2001; TEXAS, 2005). Nesses documentos, é possível encontrar várias 

informações relacionadas à descrição de cada componente das etapas de captação e armazena-

mento da água de chuva, exemplificando os materiais normalmente empregados, formas de 

dimensionamento da cisterna, aspectos qualitativos da água armazenada, tipos de tratamento 

da água de chuva, dentre outros. Cunliffe (1998) incluiu, no final de um dos documentos 

elaborados pelo governo da Austrália, endereços de órgãos públicos de saúde ambiental que a 
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população do país pode recorrer para obter maiores informações relacionadas ao sistema de 

captação de água de chuva. 

No Brasil essa forma de abastecimento tornou-se mais difundida por meio da sociedade civil, 

representada pela Articulação do Semi-Árido (ASA), que, com o apoio do governo federal, 

criou em 2000 o “Programa de Formação e Mobilização Social para a Convivência com o 

Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais – P1MC”. Além do fornecimento da água em si, o 

programa também tem como objetivos mobilizar e promover a capacitação das famílias rurais 

para gerir os recursos hídricos disponíveis, para serem capazes de conviver com a seca 

(BRASIL, 2004b). 

O Programa Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) surgiu para facilitar o convívio da 

população rural com a seca e, com isso, tentar fixar o homem no campo. Dentre outras 

vantagens, ao aproximar a fonte de abastecimento da residência, houve redução do tempo de 

deslocamento para a busca de água e da tarefa de carregar vasilhames pesados de água, 

função geralmente desempenhada pelas mulheres da família, o que trouxe alívio do desgaste 

físico proporcionado pela rotina, proporcionando também mais tempo para outras atividades.  

O sistema de captação de água de chuva conta com uma estrutura simples, que consiste em 

uma superfície de captação, uma tubulação para escoamento da água e um reservatório 

fechado de água, a cisterna (Figura 1.1).  

 

 
Figura 1.1 – Sistema de captação de água de chuva em cisternas, localizado em Araçuaí, 

MG. Modelo simplificado adotado pelo P1MC, com cisterna de placas. 

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

Cisterna 

Superfície de 
captação 

Calha 

Tubulação 
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O reservatório pode ser feito de diferentes materiais e ter diferentes formatos, como o retan-

gular ou o circular – este é o formato mais utilizado, por ser considerado o mais econômico e 

o mais resistente. Os materiais mais usuais podem incluir ferro, concreto armado ou sem aço, 

ferrocimento, polietileno e fibra de vidro (RUSKIN, 2001).  

A técnica de cisternas de placas pré-moldadas de cimento (Figura 4.1) foi desenvolvida no 

Brasil e é o modelo mais adotado pelo Programa Um Milhão de Cisternas, com o volume de 

16 mil litros. As cisternas também podem ser enterradas, semienterradas ou apresentar sua 

estrutura totalmente sobre o solo, dependendo da região – se for cristalino, por exemplo, a 

escavação torna-se difícil, adotando-se, portanto, a construção de cisternas semienterradas ou 

sobre o solo.  

Alguns dos benefícios diretos que o armazenamento de água de chuva em cisternas próximas 

ao domicílio proporcionou para a população usuária foram: a redução da necessidade de andar 

vários quilômetros até a fonte mais próxima, a minimização da perda de grandes volumes de 

água por evaporação, como ocorre com os mananciais superficiais represados, e a diminuição 

da dependência de terceiros para obter água (água de caminhão-pipa). 

Se bem dimensionada, considerando o índice pluviométrico da região e a superfície de capta-

ção disponível, a cisterna pode ser capaz de armazenar volume suficiente de água de chuva 

para suprir pelo menos as necessidades hídricas básicas de uma família durante o período 

mais crítico de escassez, desde que seja destinada apenas para consumo humano, cozinhar e 

higiene bucal.  

Alguns autores consideram que as cisternas têm também como vantagem a capacidade de 

armazenar água de boa qualidade microbiológica, superior à de outras fontes alternativas 

comuns em zonas rurais, principalmente as superficiais (ANDRADE NETO, 2004). No 

entanto, a qualidade da água de chuva armazenada pode estar relacionada a alguns fatores 

externos, como: a qualidade do ar da região; o material e a limpeza da superfície de captação, 

da calha e da tubulação que transporta a água até a cisterna; o estado de conservação da 

cisterna; e, principalmente, os cuidados dos moradores com a manutenção do sistema e com o 

manuseio da água, sendo recomendado o desvio das primeiras águas de chuva, a limpeza 

periódica da cisterna, a retirada da água para uso por bombas e a desinfecção da água antes de 

ser consumida.  

Em relação à quantidade de água de chuva armazenada nas cisternas, há opiniões que 

divergem em relação ao volume definido pelo P1MC. De acordo com Schvartzman e Palmier 
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(2007), o programa desconsidera dois pontos importantes: o volume mínimo necessário para 

uma pessoa consumir diariamente e as potencialidades de captação do local. 

A Organização Mundial da Saúde – OMS (WHO, 2003) considera o consumo hídrico dentro 

do limiar de pobreza quando se encontra abaixo de 50 L/pessoa.dia, estabelecendo 20 L/dia 

como o mínimo necessário para manutenção do bem-estar físico e da dignidade inerente à 

higiene pessoal. O P1MC tem construído cisternas com volume-padrão de 16.000 L; ao 

considerar uma família de cinco pessoas utilizando a água para os fins estabelecidos – beber e 

cozinhar – ao longo de oito meses de seca, o volume per capita seria de aproximadamente 

13 L/pessoa.dia, ou seja, 35% a menos que o mínimo recomendado. De acordo com Tavares 

(2009) e com informações obtidas na segunda auditoria feita pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU, 2010), é usual encontrar famílias maiores no semiárido nordestino, o que reduz 

ainda mais o volume per capita. Schvartzman e Palmier (2007) ainda relataram que, com a 

possibilidade de atraso no início do ciclo de chuvas, há grande probabilidade de que a 

população diminua ainda mais o consumo hídrico, para valores inferiores aos 13L/dia, 

visando à maior duração da água armazenada.  

Ainda, ao construir cisternas de volume-padrão, o programa está desconsiderando as poten-

cialidades pluviométricas de cada localidade. A região semiárida brasileira possui precipi-

tação anual bem variada, com valores oscilando entre 200 e 1.000 mm, tendo como média 

anual 750 mm. Jalfim (2001) simulou a capacidade de armazenamento de água de chuva, 

considerando a pior situação de índice pluviométrico possível para a região, 200 mm. O 

volume encontrado, de 10,5 mil litros, não supriria a necessidade da família utilizada nos 

cálculos do P1MC, mas ao considerar a média anual de pluviosidade (750 mm) o volume 

potencialmente armazenável, próximo de 40 mil litros, superaria praticamente 60% da 

capacidade de armazenamento das cisternas do programa. No entanto, além da precipitação 

média anual, a área de captação e o coeficiente de escoamento superficial também devem ser 

considerados no cálculo do volume da cisterna.  

1.4 Qualidade da água de chuva 

Segundo Andrade Neto (2004), a qualidade da água de chuva pode ser melhorada quando são 

adotadas barreiras sanitárias no sistema, como a retirada periódica da sujeira acumulada na 

superfície de captação, nas calhas e na cisterna (folhas, insetos e animais mortos) e o desvio 

das primeiras águas de cada episódio de chuva, para limpeza de partículas menores na 

superfície de captação durante o período de estiagem. A educação sanitária dos usuários do 
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sistema também é um fator de grande relevância na manutenção da qualidade da água 

armazenada em cisternas, pois práticas erradas ou mal realizadas podem comprometer a sua 

qualidade, como o não tratamento antes do consumo. 

No entanto, apesar dos benefícios que a implantação do sistema de captação e armazenamento 

de água de chuva para consumo humano pode proporcionar, vários estudos já citaram proble-

mas interligados, de caráter construtivo/estrutural, educacional e relacionados à qualidade da 

água armazenada e consumida. 

1) Aspecto construtivo/estrutural: a questão é ilustrada pelos resultados encontrados no estudo 

de Silva (2006), no qual foi realizado um cadastro de cisternas em Araçuaí, localizado no 

Médio Jequitinhonha, MG, com os objetivos de quantificar o número de cisternas na 

região e verificar os aspectos construtivos. Das 117 cisternas visitadas no estudo, 52% 

apresentavam trincas em sua estrutura e, entre estas, 37% já tinham vazamento de água.  

Os problemas ocasionados pela fragilidade estrutural das cisternas são:  

• as trincas podem causar perda de grande volume de água, principalmente se estiverem 

localizadas nas placas inferiores, enterradas; por não estarem visíveis, a sua existência só é 

manifestada após a redução significativa do volume da água. Ao se depararem novamente 

com a possível falta de água, os proprietários abandonam as cisternas rachadas e voltam a 

recorrer às outras fontes de água antes utilizadas; e 

• as trincas tornam-se porta de entrada de contaminantes, através das fissuras formadas.  

Considerando o objetivo principal do P1MC, esses valores podem ser expressivos: 

extrapolando a porcentagem de trincas encontrada para o número de cisternas que o P1MC 

deseja construir, seria considerar que 520.000 cisternas estão sujeitas a apresentar esses 

problemas futuramente, colocando em risco a confiabilidade do programa. 

Apesar da importância relatada, já foi verificado por meio de vários estudos que as barreiras 

sanitárias nem sempre são instaladas ou cumpridas:  

• Desvio automático das primeiras águas de chuva – nos sistemas construídos pelo P1MC, o 

descarte das primeiras águas de cada episódio de chuva é realizado manualmente, pela 

desconexão da tubulação anterior à cisterna (Figura 1.2). Acredita-se que esse procedi-

mento pode não ser realizado sempre que necessário, por exemplo, quando os responsáveis 
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não estão presentes, ou quando eles possuem algumas limitações – idosos, deficientes. 

Com o sistema de desvio automático de água seria possível realizar esse procedimento 

mais facilmente e, assim, melhorar a qualidade da água a ser armazenada, conforme 

descrito por Ntale e Moses (2003). 

 
 

Figura 1.2 – Tubulação de captação da água de chuva. Destaque para os locais onde deve 
ser feita a desconexão dos canos para o desvio das primeiras águas de cada episódio de 

chuva. 

Fonte: arquivo pessoal da autora. 

• Bombas para retirada da água – tanto Silva (2006) quanto Tavares et al. (2007) constata-

ram baixa utilização de bombas para retirada de água das cisternas – uso de 28 e 15%, 

respectivamente. A forma de retirar a água das cisternas pode ser uma importante barreira 

sanitária. Normalmente são utilizados baldes, que são introduzidos nas cisternas nem 

sempre bem higienizados, o que os torna veículos de contaminação. A adoção de bombas 

pode não ser muito frequente pelo receio de haver aumento no valor das cisternas, ao 

considerarem as bombas elétricas. Mas existem modelos de bombas manuais produzidos a 

relativo baixo custo, como as bombas de bola de gude (WIN; SILVA, 2001), adotadas, 

inclusive, pelo P1MC. Mas, apesar da importância das bombas como barreira sanitária, 

Tavares (2009), avaliando sistemas de captação de água de chuva no semiárido da Paraíba, 

verificou que as famílias deixavam de usar as bombas por essas serem frágeis e pela 

dificuldade no uso, pois são necessários vários bombeamentos para a retirada do volume 

desejado, tornando o procedimento cansativo. 

2) Educacional: ao serem contempladas com o sistema de captação de água de chuva, as 

famílias recebem treinamento para aprender a manusear e cuidar de todos os componentes 

do sistema, além das formas para tratar a água armazenada. No entanto, segundo Silva 

(2006) e Tavares et al. (2007), nem todas as famílias fazem o que deveriam; não se sabe se 

por dúvidas ou por esquecimento. Silva (2006) constatou que 72% das famílias faziam a 
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limpeza periódica das cisternas e 58% disseram realizar a cloração da água, seja com cloro 

ou com água sanitária, mas houve discrepâncias sobre as quantidades do produto utilizado. 

Tavares et al. (2007) encontraram números ainda menores de desinfecção da água 

armazenada em cisternas: somente 21,6% das famílias realizavam esse processo, adotando 

outros tipos de tratamento, nem sempre eficazes, como a filtração domiciliar.  

O P1MC coloca os usuários como os responsáveis pelo cuidado com o sistema de captação e 

armazenamento de água de chuva. No entanto, apesar da importância da realização dos 

procedimentos necessários ser destacada nos cursos de capacitação para a população 

beneficiada pelo sistema de captação de água de chuva, é possível perceber que eles não estão 

sendo conduzidos como deveriam, o que compromete a qualidade da água a ser consumida. 

Vários estudos, em nível internacional e nacional, apresentam dados sobre a qualidade 

(microbiológica e fisicoquímica) da água de chuva; há também aqueles que discutem as 

barreiras sanitárias para a melhoria da qualidade da água armazenada. Na Tabela 1.1 estão 

listados alguns trabalhos em que foi utilizada a presença ou ausência de coliformes termoto-

lerantes para verificar a adequabilidade microbiológica da água de chuva para o consumo 

humano direto, de acordo com padrões de potabilidade. 

Tabela 1.1 – Estudos de avaliação da qualidade microbiológica da água de chuva para o 
consumo humano 

Autor(es) Local N Resultado 1 

Amorim e Porto (2001) Pernambuco 14 100% das amostras > 1 coliforme2 

Simmons et al. (2001) Nova Zelândia 125 56% das amostras > 1 CF3 

Brito et al. (2005a) Pernambuco 50 100% das amostras > 1 CF 

Brito et al. (2005b) Pernambuco 15 73% das amostras >1 CF 

Silva (2006) Minas Gerais 112 70% das amostras > 1 EC4 

1 Resultados dados em Número Mais Provável (NMP)/100 mL. 
2 Sem especificação. 
3 CF – grupo coliformes “fecais” – termo em desuso. Atualmente, o grupo é denominado coliformes termoto-
lerantes. 

4 EC – Escherichia coli. 

De acordo com os resultados da Tabela 1.1, todos os dados apresentaram evidência de conta-

minação fecal, uma vez que foi detectado pelo menos um indicador do grupo coliforme (coli-

forme termotolerante ou Escherichia coli), em proporções significativas das amostras. 

Em outros estudos foi investigada, além dos indicadores de contaminação fecal, a presença de 

microrganismos patogênicos, como Salmonella, Giardia e Cryptosporidium. Crabtree et al. 

(1996) encontraram 53% de resultados positivos para um ou para ambos os protozoários - 

Giardia e Cryptosporidium. Simmons et al. (2001) também investigaram a presença de 
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Cryptosporidium e Giardia em 25 cisternas públicas e privadas localizadas nas Ilhas Virgens, 

nos Estados Unidos, e diferentemente do que foi encontrado no estudo de Crabtree et 

al.(1996) houve baixa detecção dos protozoários: apenas duas amostras (4%) foram positi-

vadas para Cryptosporidium e foi constatada a ausência de Giardia. Os autores cogitaram a 

hipótese de a pequena ocorrência ter sido resultado da baixa sensibilidade da técnica usada, 

com resultados falsos negativos. 

Mesmo considerando os resultados no estudo de Crabtree et al. (1996), vale ressaltar que 

Giardia e Cryptosporidium são microrganismos patogênicos de baixa dose infectante e 

resistentes à cloração, representando, portanto, alto risco à saúde. Por ter uma aparência lím-

pida, a água de chuva não é associada pelos consumidores à contaminação, sendo considerada 

“pura” e inclusive consumida sem tratamento adequado (RODRIGO et al., 2003; SILVA, 

2006; TAVARES et al., 2007). 

Alguns autores, como Pinfold et al. (1993), Andrade Neto (2004) e Blackburn et al. (2005), 

consideram que, apesar de os estudos demonstrarem o não atendimento aos padrões de 

potabilidade, a água de chuva possui qualidade superior à de outras fontes normalmente 

utilizadas em áreas rurais, ou seja, já pode ser considerada como melhoria da fonte de abaste-

cimento. Como as fontes superficiais estão mais expostas ao contato com material fecal de 

humanos e animais do que a água de chuva armazenada em cisternas, as outras fontes alter-

nativas são suscetíveis à maior contaminação por patógenos, podendo esses sobreviver e se 

multiplicar quando o ambiente é favorável.  

Cabe aqui salientar que quando a água não atende aos padrões microbiológicos de potabi-

lidade ela pode ser transmissora de doenças, enfocando aqui a diarreia. Vários estudos 

também já demonstraram alta correlação entre o consumo de água contaminada por organis-

mos patogênicos e a prevalência de diarreia. 

O Ministério da Saúde (1998) relata que a diarreia atinge mais facilmente crianças com menos 

de 5 anos de idade, enquanto a mortalidade é mais comum em menores de 2 anos. O aumento 

do número de casos, que ocorre em certas épocas do ano, está relacionado ao aumento da 

temperatura e associado ao regime de chuvas, ao turismo, à migração, etc.  

A desidratação e o impacto negativo no estado nutricional da criança são importantes compli-

cações geradas pela diarreia. A criança de até 5 anos de idade está naturalmente sujeita a 

diversos riscos patológicos decorrentes da sua fragilidade orgânica, uma vez que se encontra 

em processo de crescimento e adaptação ao meio em que vive, sendo as doenças diarreicas 
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um dos principais problemas de saúde pública dessa faixa etária (CORREIA; MCAULIFFE, 

1999).  

Schechter e Marangoni (1998) destacam que crianças em países em desenvolvimento têm em 

média de 50 a 60 dias de diarreia por ano e que, aproximadamente, 10% desses episódios são 

complicados pela desidratação, o que, representa uma das mais importantes causas da 

mortalidade infantil nos países em desenvolvimento. 

Para Sztajnbok (1999), estudos latino-americanos, asiáticos e africanos apontaram uma 

incidência média de dois a quatro episódios de problemas decorrentes de diarreia por ano em 

crianças abaixo de 12 meses de idade. Em algumas localidades da América Latina foram 

constatados pelo menos dez episódios de diarreia por criança por ano, estimando-se que essas 

crianças passem 15% de suas vidas com a morbidade. Esses números são alarmantes quando 

se considera que cada episódio de diarreia, em criança previamente desnutrida, pode prolon-

gar e agravar ainda mais seu estado nutricional, facilitando uma reinfecção e prejudicando seu 

crescimento e desenvolvimento. 

Portanto, pesquisar a qualidade da água da chuva e avaliar os efeitos que seu consumo pode 

trazer à saúde, principalmente de crianças, tornar-se extremamente importante para a constru-

ção de estratégias de políticas sociais, em especial no meio rural. 

1.5 Justificativa da tese 

O modo mais adequado de entender quantitativamente o efeito do consumo de água de chuva 

na saúde da população é com a realização de estudos epidemiológicos, que podem ser capazes 

de associar o consumo de água à ocorrência de doenças.  

Em virtude da dispersão dos domicílios, além da distância de postos de saúde, a incidência de 

doenças de veiculação hídrica pode não chegar ao conhecimento de gestores de saúde, princi-

palmente por serem normalmente tratadas no domicílio, sem a necessidade de atendimento 

médico. Quando não há a notificação dos casos, a identificação de surtos e a realização de 

estudos epidemiológicos com base em dados secundários tornam-se dificultadas.  

Em relação ao consumo de água de chuva, por apresentar características organolépticas (cor, 

sabor e odor) superiores às de outras fontes, não há a associação, por parte da população 

beneficiada, entre seu consumo e a ocorrência de doenças. 

Koplan et al. (1978), apud Gould (1999), realizaram em Trinidad e Tobago um dos primeiros 

estudos epidemiológicos abordando o consumo de água de chuva. No estudo, foi relatada a 
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ocorrência de um surto de gastroenterite; o surto foi associado à presença de Salmonella 

arechevalata em água de chuva (KOPLAN et al., 1978, apud GOULD, 1999). Gould (1999) 

ainda cita mais três estudos realizados na Austrália e na Nova Zelândia, nos quais foram 

constatadas associações do consumo de água de chuva a surtos de doenças relacionadas à 

presença de patógenos na água (Salmonella, Campylobacter, Giardia e Cryptosporidium).  

Rodrigo et al. (2003) avaliaram estudos epidemiológicos nos quais foram investigados os 

riscos à saúde associados ao consumo de água de chuva sem tratamento, com diferentes tipos 

de delineamentos epidemiológicos empregados. Segundo os autores, os delineamentos mais 

empregados nesses trabalhos são os estudos de caso, os de caso-controle e os de coorte. Ainda 

de acordo com os autores, os delineamentos que poderiam comprovar mais decisivamente a 

associação entre o consumo de água de chuva e a ocorrência de doenças, por serem capazes 

de identificar uma relação causal e de verificar se a exposição precedeu o efeito (doença), 

seriam o estudo de coorte prospectivo e o estudo experimental randomizado controlado, deli-

neamentos menos adotados. Quando da publicação do trabalho de Rodrigo et al. (2003), havia 

apenas um estudo randomizado controlado sendo conduzido, sem resultados até o momento. 

Heyworth (2004) conduziu um estudo prospectivo na Austrália do Sul, Austrália, com o 

objetivo de verificar o risco de gastroenterite em crianças de 4 a 6 anos, comparando as que 

consumiam água de chuva armazenada em tanques domésticos com crianças que eram 

atendidas pelo sistema de abastecimento público. Foram feitas duas subpesquisas no mesmo 

estudo. A primeira foi com 9.500 crianças de 4 anos que frequentavam o jardim de infância, 

tanto da área urbana quanto da rural, em 1998, cujo objetivo era verificar os fatores de risco 

para gastroenterite, incluindo o consumo de água de chuva. Analisando as formas de 

abastecimento, não foi verificada associação; o consumo de água de chuva ou de outra fonte 

também não apresentou diferença estatisticamente significativa quando comparado com o 

consumo de água fornecida pelo sistema de abastecimento público.  

A outra subpesquisa inserida no estudo de Heyworth (2004) adotou o delineamento de coorte 

prospectivo, conduzido com 1.000 crianças residentes na área rural da Austrália do Sul, no 

qual foi comparado o risco de gastroenterite entre as crianças que consumiam água de chuva e 

as que consumiam água tratada fornecida pelo sistema de abastecimento público. O pesqui-

sador constatou que o consumo de água de chuva não teve risco aumentado quando compa-

rado com o sistema de abastecimento público; apesar de não ter apresentado diferença signifi-

cativa, houve potencial efeito protetor no consumo de água de chuva. 
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A primeira pesquisa epidemiológica feita no Brasil para avaliar o consumo de água de chuva e 

o risco de diarreia foi conduzida em Pernambuco (MARCYNUK, 2007). O estudo comparou 

a ocorrência de diarreia em famílias com e sem cisternas em um período de 30 dias, por meio 

de estudo com delineamento transversal conduzido em 21 municípios. A prevalência da mor-

bidade da população que tem cisterna foi de 11%, enquanto para aquela sem cisterna foi de 

18,3%; avaliando apenas as crianças, os valores foram: 16,1% em crianças que possuíam cis-

ternas e 25,7% nas que consumiam água de outras fontes, diferença esta significativa, consi-

derando p < 0,001 em ambas as comparações (população e crianças). Por esses resultados, 

concluiu-se que nos domicílios que possuíam cisternas havia menores riscos de diarreia que 

nos domicílios que não tinham.  

Também em Pernambuco, foi conduzido um estudo longitudinal prospectivo por Luna (2011), 

que também constatou que as cisternas agem como fator de proteção na ocorrência de 

diarreia, reduzindo sua prevalência, assim como o número de episódios e a duração desses. 

A presente pesquisa, portanto, teve como principal objetivo contribuir para a avaliação do 

P1MC. Esta está inserida em um estudo mais amplo, denominado “Programa Um Milhão de 

Cisternas – P1MC: uma avaliação de suas dimensões epidemiológica, tecnológica e político-

institucional”, aprovado pelo CNPq no Edital MCT/CT-HIDRO/CT-SAÚDE/CNPq  

no 45/2008, composto por uma equipe multidisciplinar, com profissionais da área de enge-

nharia (sanitária e ambiental e recursos hídricos), epidemiologia (nutrição e doenças 

infecciosas), demografia e ciências ambientais. O estudo foi dividido em três subprojetos, 

com as seguintes abordagens: 

• Avaliação epidemiológica, na qual se insere a presente pesquisa. 

• Avaliação político-institucional do P1MC, em que estão sendo averiguados os critérios de 

seleção de municípios e de famílias com os achados empíricos; a relação custo/efetividade 

do projeto e o impacto dos investimentos; a metodologia de formação e capacitação dos 

multiplicadores; e a participação de representantes da União, dos estados, dos municípios e 

da sociedade civil nas atividades realizadas. 

• A avaliação tecnológica, para verificação da estrutura do sistema de captação e armaze-

namento de água de chuva e os dispositivos de proteção sanitária, além de verificar as 

técnicas e condições de tratamento da água de chuva armazenada em cisternas. 
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A dimensão epidemiológica da pesquisa central foi desenvolvida pela condução de um estudo 

longitudinal e de um estudo quase experimental, sendo o último tratado nesta tese, com 

crianças com idade inferior a 60 meses, classificadas em dois grupos distintos:  

a) crianças que possuíam sistema de captação de água de chuva instalado no domicílio ou 

utilizavam de terceiros; e 

b) crianças que consumiam água de outras fontes alternativas, como rios, córregos e minas.  

Por meio da aplicação de questionário socioeconômico semiestruturado, abordando assuntos 

relacionados à família, à residência, à saúde materna e das crianças e aos hábitos de higiene 

pessoal e peridomiciliar, buscou-se correlacionar os dados obtidos com o tipo de abasteci-

mento. A comparação também foi feita considerando a prevalência de diarreia, de parasitoses 

intestinais de transmissão feco-oral e infecção por Giardia, além da avaliação da qualidade 

microbiológica (coliformes totais e Escherichia coli) das fontes de água consumidas em 

ambos os grupos. 

Portanto, pretendeu-se avaliar como a implantação do sistema de captação de água de chuva 

em domicílios da área rural do Vale do Jequitinhonha repercutiu na saúde da população, 

considerando os parâmetros citados anteriormente, além de apresentar resultados que podem 

embasar novas estratégias políticas, no intuito de aprimorar o Programa governamental. 

1.6 Hipótese e objetivos 

A hipótese que norteou este estudo foi: a implantação do sistema de captação de água de 

chuva nos domicílios de famílias que utilizavam água de outras fontes alternativas resulta na 

redução dos casos de diarreia e de parasitoses intestinais nas crianças residentes nesses domi-

cílios.  

Acredita-se que o sistema de captação de água de chuva em cisternas possibilitou o consumo 

de água com qualidade mais adequada para o consumo humano, oferecendo, portanto, melho-

res condições de higiene pessoal e domiciliar. 

Para aceitar ou refutar a hipótese da presente pesquisa, o objetivo principal foi verificar o 

efeito da implantação do sistema de captação de água de chuva em cisternas na saúde da 

população, representada por crianças menores de 60 meses, residente em comunidades rurais 

localizadas em dois municípios do Vale do Jequitinhonha, MG: Berilo e Chapada do Norte. A 

avaliação da saúde da população foi restringida a dois parâmetros: ocorrência de diarreia e de 

parasitoses de transmissão feco-oral. 
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Sendo assim, na condução da pesquisa foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

• Verificar a prevalência de diarreia, com períodos de monitoramento de 72 horas (três dias) e 

90 dias, em crianças com idade inferior a 60 meses, em função das fontes de abastecimento 

de água. 

• Verificar a prevalência de parasitas de transmissão feco-oral em crianças com idade inferior 

a 60 meses, em função das fontes de abastecimento de água. 

• Verificar a prevalência de infecção por Giardia em crianças com idade inferior a 60 meses, 

em função das fontes de abastecimento de água. 

• Comparar a qualidade microbiológica da água (coliformes totais e E. coli) utilizada para 

consumo humano nos dois grupos pesquisados. 

1.7 Estruturação da tese 

Este estudo encontra-se estruturado da seguinte maneira:  

No presente capítulo foram abordados aspectos relativos à água de consumo humano, à 

captação e à qualidade da água de chuva, bem como foram relatadas as justificativas, as 

hipóteses e os objetivos da tese.  

O Capítulo 2 apresenta o percurso metodológico utilizado, com a definição das amostras, dos 

municípios e dos dados selecionados, assim como toda a trajetória para a realização da pes-

quisa. 

O Capítulo 3 descreve as características dos municípios inseridos na pesquisa – Berilo e 

Chapada do Norte, MG, além de apresentar a estatística descritiva dos dados das famílias, 

obtidos por meio da aplicação de questionários socioeconômicos. 

A partir do Capítulo 4, a tese foi dividida em cinco capítulos em formato de artigos, que 

foram ou ainda serão submetidos a periódicos relevantes na área. 

O Capítulo 4 trata da associação da presença das cisternas nos domicílios com a prevalência 

da diarreia em 72 horas nas crianças que fizeram parte da amostra selecionada. As 

informações sobre a ocorrência de episódios de diarreia foram obtidas por meio de três 

perguntas inseridas no questionário: “A criança teve diarreia antes de ontem?”, “A criança 

teve diarreia ontem?” e “A criança está com diarreia hoje?”, as quais foram sintetizadas na 

pergunta: “A criança teve diarreia nos últimos três dias?” 
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No Capítulo 5, foi discutida a correlação da prevalência de diarreia com a presença de 

cisternas nas residências, considerando o acompanhamento da morbidade por calendários 

mensais durante 90 dias. As folhas de calendário foram entregues aos responsáveis pelos 

cuidados com as crianças inseridas na pesquisa, nas quais deveriam ser marcados os dias em 

que ocorresse algum episódio de diarreia. Para cálculo da prevalência, foram utilizados os 

meses de janeiro a março de 2010. Os episódios que ocorreram no período foram resumidos 

na questão “A criança teve diarreia no período de 90 dias?” 

Nos Capítulos 6 e 7 foram discutidas as correlações, respectivamente, das prevalências de 

parasitoses de transmissão feco-oral e Giardia nas fezes das crianças e a presença de 

cisternas. Ambas as questões foram decorrentes da análise parasitológica das fezes das 

crianças inseridas na pesquisa. Os resultados dos exames foram repassados aos gestores 

municipais, sendo solicitado a eles que as crianças com resultados parasitológicos positivos 

fossem devidamente medicadas. 

O Capítulo 8 apresenta a avaliação da qualidade microbiológica da água das fontes de 

abastecimento utilizadas na região, comparando amostras provenientes de domicílios que 

possuíam o sistema de captação de água de chuva (ou utilizavam de terceiros) com amostras 

de outras fontes alternativas, como rios, nascentes, córregos e cacimbas. 

Finalizando, o Capítulo 9 apresenta as considerações finais que foram obtidas ao longo do 

percurso da pesquisa, discutindo e extraindo as lições do que foi abordado nos capítulos 

precedentes. 

As referências bibliográficas relacionadas aos artigos foram apresentadas ao final de cada 

texto; já as referências citadas nos demais itens da tese foram inseridas no item 10. 

 

 

 

 

 

 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG      21

2 PERCURSO METODOLÓGICO 

Os caminhos percorridos foram muitos e, como se sabe, uma pesquisa pode tomar um rumo 

diferente daquele que foi amplamente discutido e planejado dentro dos contornos da uni-

versidade, quando os trabalhos de campo se iniciam. Este capítulo tem por objetivo traçar os 

caminhos planejados e os novos que surgiram, e, para isso, estão apoiados em fluxogramas 

com a intenção de elucidar as várias etapas percorridas. 

Por se tratar de um estudo epidemiológico, foram utilizadas ferramentas para a coleta de 

dados na população selecionada, como questionários, dentre outras que serão detalhadas ao 

longo do capítulo. Foram utilizadas também outras formas de coleta de dados em órgãos 

públicos de interesse para esta pesquisa. 

A presente pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG) (Anexo S). Todas as exigências e 

procedimentos foram seguidos conforme Parecer COEP/UFMG - ETIC n. 279/09. Segundo 

os critérios da resolução no 196, de 1996 (BRASIL, 1996), todos os participantes da pesquisa 

leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cientes dos objeti-

vos do estudo e com a garantia de anonimato. 

2.1 Caminhos para definição da amostragem 

2.1.1 Delineamento epidemiológico e definição da amostra 

Para avaliação do Programa Um Milhão de Cisternas, utilizou-se o delineamento quase 

experimental ou não aleatório. Esse estudo tem como principal característica a alocação não 

aleatória das áreas ou dos participantes sob intervenção. Os critérios de seleção da amostra 

consideram os aspectos geográficos e administrativos, indicadores de saúde e operacionais ou 

o recrutamento de voluntários (ANTUNES, 1997; CARNEIRO, 2002).   

Os estudos quase-experimentais têm sido utilizados para avaliação de programas quando 

existem áreas ou grupos para comparação externa. Eles têm como vantagens o possível desen-

volvimento concomitante à execução das ações, a avaliação de programas que atingem gran-

des populações, e razões éticas, uma vez que o programa não necessita ser interrompido para 

ser avaliado. Suas principais limitações relacionam-se à não aleatoriedade na definição das 

áreas onde o programa será implementado, ao tamanho da amostra a ser estudada, quando o 

resultado de interesse é relativamente raro, e ao tempo e recursos necessários para o desenvol-

vimento do estudo (CAMPBELL; STANLEY, 1966; CARNEIRO 2002).  
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Para avaliação dos indicadores de saúde das crianças foi utilizado o estudo transversal, 

comparando resultados de dois grupos diferentes: os expostos (utilizam sistemas de captação 

de água de chuva em cisternas) e os não expostos (utilizam água de outras fontes alternativas). 

Para avaliar o efeito na saúde da população, dois grupos foram comparados: 

• Grupo cisternas (exposto à intervenção): composto por crianças com idade inferior a 60 

meses, que residiam em área rural e que possuíam, ou utilizavam de terceiros, o sistema de 

captação de água de chuva. 

• Grupo outras fontes (não exposto à intervenção): composto por crianças com idade 

inferior a 60 meses, que residam em área rural, cuja água utilizada para consumo humano 

fosse proveniente de outra fonte de abastecimento que não a de poços rasos ou profundos. 

As fontes que constaram no questionário foram rio, mina, barragem e cacimba. 

2.1.2 Dimensionamento da amostra 

Para realização da pesquisa foi necessário elencar variáveis que pudessem dar suporte para o 

dimensionamento da amostra a ser estudada. Portanto, a amostragem foi calculada com base 

em dados de diarreia encontrados na literatura, considerando que a amostra também supriria o 

necessário para os outros parâmetros que foram estudados nesta pesquisa – parasitoses de 

transmissão feco-oral e Giardia. 

Girardi (2006) realizou um levantamento de estudos de incidência/prevalência de diarreia 

conduzidos em cidades brasileiras, abordando vários grupos de faixas etárias – entre 0 e 5 

anos, e encontrou valores entre 6,3 e 72,9%. No estudo de Girardi (2006), realizado em 

Várzea Grande, MT, foi detectada incidência de 21% de diarreia em crianças menores de 5 

anos, residentes na área urbana. Já Silva (2007), em estudo transversal conduzido no municí-

pio de Berilo, MG, identificou incidência de 15,1% de diarreia em crianças com idade varian-

do entre 6 e 71 meses, residentes tanto na área urbana quanto na rural. Teixeira (2003) encon-

trou incidência de 21,4% em crianças com menos de 5 anos, em áreas de assentamento sub-

normal em Juiz de Fora, MG. 

A partir da literatura pesquisada e avaliando a precariedade da prestação de serviços de 

saneamento no meio rural, foi considerada a frequência esperada de diarreia no grupo não 

exposto à intervenção (grupo outras fontes) de 20% e de 12% no grupo exposto (grupo 

cisterna); o intervalo de confiança para o cálculo das amostras foi de 95% e o poder do teste, 
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80% (informações requisitadas pelo programa estatístico para o cálculo de amostra). O valor 

gerado para a amostra foi de 706 crianças (353 em cada grupo). 

O dimensionamento da amostra foi realizado com o uso do programa estatístico Epi Info 

3.4.3. 

2.1.3 Seleção da área de estudo 

A seleção da área do estudo foi realizada em diversas etapas. A primeira foi a verificação do 

banco de dados do Programa Cisternas, disponibilizado no site do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome2 (MDS). O acesso às informações possibilitou a 

busca e a classificação, em ordem decrescente, dos municípios que apresentavam o maior 

número de cisternas construídas na região semiárida de Minas Gerais, composta pelo norte do 

Estado e o Vale do Jequitinhonha – as listas completas encontram-se no Apêndice A. Os 

municípios classificados com mais de 200 cisternas estão apresentados nas Tabelas 2.1 e 2.2: 

Tabela 2.1  – Relação dos municípios do norte Minas Gerais que apresentaram maior 
número de cisternas (>200 un.) construídas pelo P1MC  

Municípios do Norte de Minas Gerais 
Quantidade de Cisternas 

(un.) 

Manga 343 

Rio Pardo de Minas 298 

Salinas 283 

Porteirinha 253 

Taiobeiras 234 

Pai Pedro 203 

Fonte : MDS (2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Disponível em <http://www.mds.gov.br>. 
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Tabela 2.2  – Relação dos municípios do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais, que 
apresentaram maior número de cisternas (>200un.) construídas pelo P1MC 

Municípios do Vale do Jequitinhonha de Minas Gerais  Quantidade de Cisternas (unid.) 

Araçuaí 516 

Chapada do Norte 470 

Minas Novas 459 

Francisco Badaró 440 

Berilo 397 

Ponto dos Volantes 310 

Comercinho 302 

Itaobim 302 

Virgem da Lapa 297 

Jenipapo de Minas 233 

Itinga 200 

Rubelita 200 

Fonte : MDS (2008). 

A partir da análise preliminar da listagem dos municípios classificados, foram selecionados 

quatro municípios, localizados no Vale do Jequitinhonha: Minas Novas (Alto Jequitinhonha), 

Chapada do Norte, Berilo e Virgem da Lapa (Médio Jequitinhonha). Inicialmente optou-se 

pelo Vale do Jequitinhonha pela menor distância de Belo Horizonte, porém outros fatores 

também influenciaram a seleção, como a quantidade de cisternas construídas e o fato de os 

municípios serem limítrofes, o que facilitaria o deslocamento intermunicipal, no caso de haver 

necessidade de trabalhar em mais de um município.  

Em fevereiro de 2009, as prefeituras e as Secretarias Municipais de Saúde de cada município 

selecionado foram contatadas pelos pesquisadores para agendar o primeiro encontro com seus 

gestores, cujos objetivos foram apresentar a pesquisa e verificar o interesse de apoiar sua 

realização no município; posteriormente foram feitas as primeiras reuniões com os gestores 

municipais. A parceria sugerida para os gestores municipais consistia no apoio logístico no 

trabalho de campo, com a disponibilização de transporte e de motorista que conhecesse a área 

rural, para facilitar o deslocamento até as comunidades. Considerou-se, também, a possibili-

dade de participação dos agentes comunitários de saúde (ACS) do Programa Saúde da Família 

(PSF), aproveitando a rotina e os procedimentos executados nas visitas mensais aos 

domicílios nas comunidades rurais para o acompanhamento da saúde das famílias. 

Apenas no município de Virgem da Lapa não foi possível realizar a reunião com o prefeito e a 

secretária de saúde, devido à sua ausência.  
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Nesse período, foram também realizadas visitas a outros órgãos públicos, como EMATER e 

FUNASA, além de organizações não governamentais (ONGs) atuantes na área rural dos 

municípios, para obter mais informações sobre a população e buscar parcerias para a 

realização dos trabalhos propostos.  

Após o contato com os três municípios selecionados para a pesquisa (Chapada do Norte, 

Berilo e Minas Novas), visitou-se a Unidade Gestora (UG) do Programa Um Milhão de 

Cisternas (P1MC) no Vale do Jequitinhonha, representada pelo Centro de Agricultura 

Alternativa Vicente Nica (CAV), localizado no município de Turmalina, MG. O estudo foi 

apresentado aos representantes da UG, que foram informados sobre os objetivos e as metodo-

logias a serem adotados na pesquisa, além do motivo de escolha dos municípios. Nessa visita, 

foi disponibilizado pelos funcionários o cadastro contendo as informações das famílias 

beneficiadas pelo P1MC na região. Após análise preliminar do material, foram observadas 

três questões importantes: 

• Havia cisternas construídas pelo P1MC que não atendiam a um dos critérios de 

elegibilidade do Programa Bolsa Família (Ministério de Desenvolvimento e Combate à 

Fome), que era o de ter crianças na faixa etária inferior a 6 anos residentes no domicílio. 

•  Havia número reduzido de crianças com idade inferior a 60 meses na área rural de cada 

município.  

• Constatou-se que o número de cisternas construídas pelo P1MC em Virgem da Lapa era 

inferior ao encontrado no banco de dados do MDS, o que comprometeria a obtenção da 

amostra calculada para a pesquisa. A partir desta informação, optou-se por excluir esse 

município. 

Tendo em vista o quadro encontrado, foi elaborado um questionário simplificado (Apên-

dice B) para confirmar a informação em campo, ou seja, para quantificar o número de 

crianças com idade inferior a 48 meses3 e a forma de abastecimento utilizada nas áreas rurais 

de Berilo, Chapada do Norte e Minas Novas.  

O formulário foi apresentado aos secretários municipais de saúde e acordou-se que ele seria 

aplicado pelos agentes comunitários de saúde (ACS), aproveitando as visitas domiciliares 

                                                             
3  O questionário simplificado considerou a faixa etária com idade máxima de 48 meses para entrada no estudo, 

pois ele foi elaborado visando à abordagem epidemiológica da pesquisa completa, cujo delineamento foi o de 
coorte. O critério de adoção da faixa etária foi que as crianças tivessem, no máximo, 60 meses incompletos 
(menos de 5 anos) no fim do acompanhamento epidemiológico, que foi de 12 meses. Para o presente estudo, de 
delineamento transversal, foram consideradas as crianças com menos de 60 meses. 
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mensais. Foi solicitado que os ACS aplicassem o questionário em todos os domicílios rurais 

onde houvesse crianças com idade inferior a 48 meses. A aplicação do questionário em 

Berilo, Chapada do Norte e Minas Novas ocorreu entre os meses de maio e junho de 2009. Na 

Tabela 2.3 encontra-se o resultado resumido dos questionários. 

Tabela 2.3  – Resultado da aplicação do questionário simplificado para quantificação do 
número de crianças com idade inferior a 48 meses, residentes na área rural de Berilo, 

Chapada do Norte e Minas Novas 
Resultado dos Questionários Berilo Chapada do Norte  Minas Novas 

Número de questionários aplicados 1.605 1.415 1.976 

Número de domicílios rurais com crianças 
com idade inferior a 48 meses 260 464 514 

Número de crianças na área rural* 250 428 495 

Número de domicílios com sistema de 
captação de água de chuva 82 123 56 

*Obs.: em alguns questionários, o número de crianças não foi informado. 

Observando os dados apresentados, confirmou-se o baixo número de crianças com idade 

inferior a 48 meses nos locais de estudo. A situação mais crítica foi no grupo com sistema de 

captação de água de chuva. Optou-se, inicialmente, por trabalhar com os três municípios, 

Berilo, Chapada do Norte e Minas Novas, até atingir o número de indivíduos para compor a 

amostra.  

Na Figura 2.1 é apresentado um fluxograma das etapas percorridas para definição da amostra-

gem realizada na pesquisa. 
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FIGURA 2.1 – Fluxograma das etapas percorridas para definição da amostragem. 
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2.2 Preparação para coleta de dados no campo 

2.2.1 Elaboração, discussão e adequações dos questionários 

Conforme mencionado, foram comparados dois grupos diferentes em relação às fontes de 

abastecimento de água. Pelo fato de cada grupo apresentar características peculiares na forma 

de obtenção, armazenamento e manuseio da água, optou-se pela elaboração de dois 

questionários, cujas perguntas diferenciaram-se apenas no item “Abastecimento de água”, 

como o intuito de abordar os cuidados específicos dos moradores com o sistema de captação 

de água de chuva em cisternas.  

• Questionário 1: destinado às famílias que possuíam ou utilizavam de terceiros o sistema de 

captação de água de chuva em cisternas, ou seja, grupo exposto. 

• Questionário 2: destinado às famílias cuja fonte de abastecimento de água fosse 

proveniente de rio, mina (nascente), cacimba ou barragem - grupo não exposto. 

Para que não houvesse confusão durante a entrevista com as famílias selecionadas, os 

questionários foram impressos em folhas de cores distintas: o questionário 1 foi feito em folha 

azul e o questionário 2, em folha branca. 

Após a elaboração e discussão com os membros da equipe do projeto, foi realizado o pré-teste 

dos questionários por três pesquisadores da equipe, no município de Berilo, nos dias 21 e 22 

de maio de 2009, com seis entrevistas – três de cada questionário com famílias residentes nas 

áreas rurais.  Em seguida as perguntas foram discutidas e, quando necessário, foram feitas 

modificações para adaptar sua linguagem, para facilitar o contato entre o entrevistador e  o 

entrevistado. Entretanto, as versões finais só foram obtidas durante o treinamento com os 

agentes comunitários de saúde de Berilo. 

2.2.2 Treinamento da equipe de trabalho 

Nos convênios estabelecidos entre a UFMG e as prefeituras, a participação dos ACS na 

pesquisa foi considerada de extrema importância para o desenvolvimento do projeto. Esses 

profissionais são, geralmente, moradores da área em que atuam e, por terem contato frequente 

com a população, nota-se que há um ambiente de confiança entre eles e as famílias, situação 

confirmada em alguns momentos durante a coleta de dados em campo, quando o(a) 

entrevistado(a) perguntava o ACS se ele(a) deveria ou não participar da pesquisa. Portanto, as 

etapas de mobilização e sensibilização dos ACS durante o período de treinamento foi um 
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momento crucial para o sucesso da parceria entre os pesquisadores e os ACS dos municípios 

selecionados para a pesquisa.  

O treinamento com os ACS começou com a explicação do que era a pesquisa, dos objetivos 

de sua realização e do papel que exerceriam durante o período de realização da pesquisa. Em 

seguida, deu-se início à apresentação das ferramentas de trabalho com as quais lidariam:  

• Protocolo de pesquisa (questionários 1 e 2 e TCLE). 

• Calendário de diarreia (setembro/2009 a março/2010) (Apêndice E). 

• Kit de coleta de material fecal (TF Test®- Imunoessay). 

Logo após, o questionário 1 (sistema de captação de água de chuva) foi distribuído para cada 

agente, lido em conjunto, e todas as questões e as respostas relacionadas foram discutidas. 

Essas foram modificadas conforme as dúvidas e as sugestões dos agentes, sendo realizadas 

adaptações às informações e à linguagem da população local, para que não houvesse equívo-

cos durante a aplicação do questionário em campo. Após a leitura, os agentes de saúde forma-

ram duplas para simular a aplicação do questionário 1 em campo. Nesse momento, surgiram 

novas dúvidas e foram feitas mais alterações. O mesmo procedimento foi adotado no questio-

nário 2 (outras fontes), porém, para agilizar o treinamento, por conter as mesmas questões 

socioeconômicas do questionário 1, a leitura do material foi direcionada para o item 

“ Abastecimento de água”, uma vez que este era o assunto que diferenciava os questionários.  

As alterações e adaptações foram realizadas apenas durante o treinamento dos agentes comu-

nitários de saúde de Berilo, município onde se deu início ao trabalho de campo; em Chapada 

do Norte, os questionários já foram aplicados na versão finalizada. 

Posteriormente ao entendimento total dos questionários, deu-se início à explicação do que se 

tratavam os calendários mensais de diarreia. Durante 12 meses4, o responsável pelo cuidado 

da criança receberia folhas de calendário para cada criança cadastrada na pesquisa, nas quais 

deveria ser marcado com um X o dia em que a criança apresentasse diarreia. Ao final do mês, 

o agente de saúde recolheria a folha do mês finalizado e entregaria novas folhas dos dois 

próximos meses, para que imprevistos no decorrer do tempo não impedissem o 

                                                             
4A explicação sobre o objetivo dos calendários foi feita com base na pesquisa-matriz, cujo delineamento exige 
um período de acompanhamento de 12 meses. Para a presente pesquisa, foram selecionados para análise apenas 
três meses consecutivos – janeiro a março de 2010. 
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acompanhamento diário. Por outro lado, optou-se por não entregar as folhas de todos os 

meses da pesquisa ao mesmo tempo, para não haver riscos de perda do material.  

Para o cálculo da prevalência de diarreia do estudo transversal, foram adotados os meses de 

janeiro a março de 2010, considerando a temporalidade do acompanhamento – todas as 

crianças de ambos os grupos estavam sendo monitoradas ao mesmo tempo pelos calendários. 

Os ACS ficaram responsáveis pela entrega e pela coleta mensal das folhas de calendários e 

também pelo reforço frequente às famílias da importância da atenção na anotação diária, caso 

a criança apresentasse episódios de diarreia no mês. O esquecimento ou o descaso nesse 

quesito poderia gerar resultados falso-negativos, isto é, a ausência de anotação no calendário 

demonstraria que não houve diarreia no período, no entanto, na verdade, o que poderia ter 

ocorrido foi a ausência de registro. 

Em relação ao kit de TF Test® para a análise parasitológica das fezes das crianças, os ACS 

não foram os responsáveis diretos pelo procedimento de coleta do material em si. Entretanto, 

eles deveriam saber como realizar o procedimento corretamente, para que conseguissem 

explicar detalhadamente para o responsável pelas crianças como coletar as fezes, caso fossem 

procurados para tirar dúvidas. No momento do treinamento, para tornar a explicação mais 

clara, um kit de coleta foi aberto e foi realizada uma simulação da forma de coleta do material 

fecal. 

Ainda no momento do treinamento, foi solicitado a cada ACS que listasse, dentre todas as 

famílias que residiam na sua área de abrangência, aquelas onde havia crianças na faixa etária 

do estudo e que fossem atendidas por algum tipo de fonte de abastecimento de interesse para a 

pesquisa: que possuíssem ou utilizassem a água armazenada em cisternas, ou que 

consumissem água de rio, córrego, mina ou cacimba. Essa listagem foi um dos parâmetros de 

seleção do local onde seria iniciada a coleta de dados. 

Na Figura 2.2 é apresentado o fluxograma da preparação para a coleta dos dados em campo, 

visando elucidar as etapas percorridas nesta fase da pesquisa. 
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FIGURA 2.2 – Fluxograma das etapas percorridas para preparação para coleta de dados no 

campo. 
 

2.2.3 Protocolo da entrevista  

As perguntas inseridas nos questionários da presente pesquisa foram elaboradas usando como 

modelo os questionários empregados por Heller (1995), Barreto (2006) e Girardi (2006), 

validados anteriormente. Pelos questionários, foram obtidas informações socioeconômicas e 

ambientais das condições de moradia de cada criança selecionada para a pesquisa, além da 

definição do grupo da pesquisa em que ela estava inserida.  

O diagnóstico da saúde da criança e do ambiente onde vivia foi obtido pela aplicação dos 

questionários (Apêndices C e D5), abordando as seguintes questões:  

• Estrutura familiar: tempo que a mãe e o pai passam fora do domicílio; quem passa mais 

tempo cuidando da criança; e a escolaridade da pessoa que passa mais tempo com a 

criança. 

• Nível socioeconômico: número de cômodos do domicílio; número de pessoas que residem 

no domicílio; se a casa tem banheiro; se o banheiro é completo; material de construção da 

casa; material de cobertura da casa; material de piso da casa; se a família recebe algum 

benefício do governo; e renda familiar total. 

                                                             
5 O Apêndice C representa o questionário 1 – relacionado ao grupo exposto (que possuía cisternas) - completo, 

na forma que foi utilizado em campo; já o apêndice D apresenta somente o item Abastecimento de água do 
questionário 2, relativo ao grupo não exposto (que consumia água de outras fontes). As questões 
socioeconômicas são as mesmas apresentadas no questionário 1. 
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• Esgotamento sanitário: local onde a família defeca; destino das fraldas sujas de fezes; 

destino da água de pia/tanque e da água do banho; presença de córrego próximo à residên-

cia; contato das crianças com o córrego; e qual o tipo de contato. 

• Resíduos sólidos: o lixo é separado na casa; destino do lixo da casa; e destino do lixo da 

cozinha. 

• Vetores/reservatórios: frequência de moscas/mosquitos e baratas na casa ao longo do ano; 

e frequência de ratos na casa ou próximo a ela durante o ano. 

• Hábitos higiênicos: frequência de banho nas crianças; a criança lava as mãos depois de ir 

ao banheiro; a criança lava as mãos antes de se alimentar; a pessoa que prepara a comida 

lava as mãos antes; e como é feita a higienização das verduras antes do consumo. 

• Variáveis relacionadas à saúde da criança e da mãe: sexo da criança; idade da criança; ida-

de da mãe; internação da criança no primeiro mês de vida; vacinação; amamentação (dura-

ção); suplementação por vitaminas; ingestão de remédios (anti-inflamatórios, antibióticos, 

vermicidas); diarreia nas últimas 72 horas; ordem de gravidez; se foi feita consulta pré-

natal; números de consultas pré-natal; e complicações durante a gravidez. 

Os questionários diferenciaram-se nas questões relacionadas às características específicas para 

cada tipo de abastecimento de água. 

 

2.3 Coleta de dados 

2.3.1 Critérios para início da coleta de dados  

O primeiro critério para definir em qual posto do PSF (e pelas respectivas comunidades rurais 

que o compõem) seria iniciada a coleta de dados foi a precariedade de conservação das 

estradas da área rural. Assim, foi dada prioridade para os locais que se tornariam de mais 

difícil acesso no período de chuva. Aqueles mais próximos à sede do município ou de deslo-

camento mais fácil foram visitados por último. 

O processo de seleção das crianças em campo partiu do princípio de divisão da área rural da 

Secretaria Municipal de Saúde de acordo com a área de atuação do PSF. Em cada município o 

PSF possuía postos para atender as populações rural e urbana. Em Berilo eram quatro postos, 

assim denominados: Centro (sede), Saúde em Casa, Viva Berilo e São Norberto; na  Chapada 

do Norte, por sua maior extensão territorial, havia mais postos de saúde na área rural: 

Chapada do Norte (sede), São João, Batieiro, Santa Rita, Boa Vista e Granjas. Cada posto do 

PSF era composto por um grupo de comunidades, e essas eram acompanhadas por ACS, que 
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são responsáveis, individualmente, por certo número de famílias dentro de uma região; em 

algumas localidades, uma mesma comunidade pode ser atendida por mais de um agente, 

devido à extensão da área e, ou, ao número de famílias residentes no local. O município de 

Minas Novas foi excluído, pelas razões abordadas no item 2.3.2. 

Após a seleção do PSF e da comunidade de mais difícil acesso, e partindo da relação de 

crianças que atendessem aos requisitos de seleção (faixa etária e tipo de abastecimento de 

água), elaborada por cada ACS no dia do treinamento, escolheu-se a comunidade que 

apresentava o maior número de crianças que se enquadravam no grupo exposto (cisternas) 

para ser visitada pela equipe da pesquisa. As crianças acompanhadas pelo mesmo ACS que 

consumiam água de outras fontes (grupo não exposto) também foram incluídas nessa etapa. 

Em seguida, depois de terem sido finalizadas as visitas a todas as crianças desse ACS, outro 

do mesmo PSF era acompanhado. Esse procedimento foi feito sucessivamente com todos os 

PSFs, até toda amostra detectada de crianças do grupo exposto (cisternas) ter sido visitada e 

inserida na pesquisa. As crianças do grupo não exposto (outras fontes) foram buscadas sempre 

dentro do mesmo PSF; quando não havia o mesmo número, a amostra era complementada em 

outro.  

Ao final das visitas, verificou-se que praticamente todo o universo populacional de crianças 

com menos de 60 meses da área rural dos dois municípios e que se adequaram ao grupo 

expostos foi inserido na pesquisa. Trabalhou-se com o mesmo número de indivíduos entre os 

grupos, ou seja, o número de crianças inseridas no grupo de não expostos. 

2.3.2 Trabalho de campo 

O trabalho de campo iniciou-se após os contatos iniciais e o aceite em participar da pesquisa 

por parte dos gestores de cada município, com convênios entre a Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) e as prefeituras, estabelecidos os compromissos de cada parte.  

Durante a visita domiciliar dos pesquisadores e do ACS do PSF, a família recebeu a explica-

ção sobre o que se tratava a pesquisa, a duração desta e os procedimentos adotados. As dúvi-

das foram esclarecidas quando solicitadas, e após a confirmação de adesão à pesquisa o(a) 

entrevistado(a) assinava o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice F) 

em duas vias, ficando uma cópia com ele e a outra anexada ao questionário. Quando o(a) 

entrevistado(a) não era capaz de assinar, era obtida a impressão digital.  
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As visitas foram realizadas em setembro de 2009 no município de Berilo e entre a segunda 

quinzena de outubro e a primeira quinzena de dezembro de 2009 no município de Chapada do 

Norte. O trabalho em Chapada do Norte demandou mais tempo do que o programado, por 

motivos como a maior extensão da área rural em relação a Berilo e a dificuldade de 

deslocamento em alguns locais. Outro agravante ocorreu na última semana de outubro e em 

meados de dezembro, quando se deu início ao período chuvoso, ocasionando atrasos na rotina 

dos trabalhos de campo – as estradas mal conservadas dificultavam o acesso às áreas rurais 

após precipitação intensa.  

Pela época em que a coleta de dados em Chapada do Norte foi finalizada, a realização do 

trabalho de campo em Minas Novas seria, então, adiada para o fim de janeiro, o que atrasaria 

todo o cronograma elaborado, acarretando também maiores gastos para a pesquisa. Os pesqui-

sadores decidiram, diante da situação, que a coleta de dados seria finalizada em Chapada do 

Norte. Esta decisão partiu do pressuposto de que a amostra de 664 crianças seria estudada, 

atingindo, portanto, 94% da amostragem inicialmente estipulada para o delinea-mento epide-

miológico, o que seria adequado para o estudo em questão. 

As entrevistas foram realizadas, na maior parte, pelos próprios pesquisadores, acompanhados 

até as residências pelos ACS, que auxiliavam na realização de outros procedimentos, como a 

identificação dos kits de coleta de material fecal para análise de parasitas intestinais. Os ACS 

também reforçavam todo o conteúdo que foi explicado pelo pesquisador, para garantir que 

não houvesse dúvidas. Quando no domicílio não havia quem pudesse responder às questões 

do protocolo de entrevista e não fosse possível o retorno do pesquisador (geralmente, devido 

às grandes distâncias, que demandavam deslocamento a pé por muito tempo), o material era 

deixado com o ACS para que a entrevista fosse realizada por ele em outro momento. 

Por ter a zona rural de menor extensão, em Berilo os pesquisadores visitaram juntos as comu-

nidades para aplicação de questionários; em algumas ocasiões, quando havia concentração de 

residências em áreas próximas, era feita a divisão entre os membros, para agilizar o processo 

de coleta de dados. Já em Chapada do Norte, por ter maior número de crianças e área rural 

mais extensa, os pesquisadores se dividiram para que duas comunidades fossem visitadas em 

um mesmo dia, aumentando a quantidade de entrevistas realizadas diariamente, visando à 

agilização da coleta de dados para o não comprometimento do cronograma estabelecido. 
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2.3.3 Análise parasitológica das fezes das crianças e recebimento dos calendários de 

monitoramento de episódios de diarreia 

As análises do material fecal foram feitas no laboratório da Universidade Presidente Antônio 

Carlos (UNIPAC), em Teófilo Otoni, MG, que contava com a infraestrutura necessária para a 

realização da técnica do TF Test.  

Foi solicitado ao responsável pelo laboratório que os resultados fossem encaminhados aos 

pesquisadores, via correio eletrônico ou via correios, logo que obtidos. Ao serem recebidos, 

os dados foram sistematizados – classificados de acordo com o posto de PSF e por ACS, e 

repassados para os secretários municipais de saúde e para os enfermeiros de cada PSF, para 

que as crianças com resultado positivo no exame de fezes fossem atendidas adequadamente 

pela equipe. 

O monitoramento da ocorrência de doença diarreica foi feito por meio de calendários mensais 

entregues ao responsável pela criança pelos ACS, nos quais deveriam ser anotados os dias que 

a criança apresentasse episódio de diarreia. O acompanhamento foi feito entre os meses de 

janeiro a março de 2010 e repassado aos pesquisadores. 

Na Figura 2.3 apresenta-se o fluxograma que aborda a sequência da definição das etapas da 

coleta de dados em capo. 

 
FIGURA 2.3 – Fluxograma das etapas da fase de coleta de dados em campo. 
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2.4 Tratamento dos dados 

As variáveis utilizadas para definir os estados de “doente” ou “não doente” foram: 

• Diarreia 72 horas: crianças menores de 60 meses que apresentaram pelo menos um episó-

dio de diarreia em algum dos três dias que antecederam à aplicação do questionário (ou 

seja, cujo responsável pela criança respondesse positivamente ao menos uma das questões 

relacionadas do protocolo de pesquisa).  

• Diarreia 90 dias: crianças menores de 60 meses que apresentaram pelo menos um episódio 

de diarreia no intervalo de três meses consecutivos (janeiro a março de 2010) – informação 

obtida por acompanhamento em calendários mensais. 

• Presença de parasitas intestinais de transmissão feco-oral: crianças menores de 60 meses 

que apresentaram resultado positivo no exame parasitológico para parasitas de transmissão 

feco-oral, como cistos de Giardia e Entamoeba hystolitica e ovos de Ascaris lumbricoides, 

Enterobius vermicularis, Hymenolepis nana, dentre outros. 

• Giardia: crianças menores de 60 meses que apresentaram resultado positivo para cistos de 

Giardia nos resultados de exames parasitológicos. 

Os dados obtidos pelos questionários foram explorados primeiramente pela estatística 

descritiva (n e frequência). Posteriormente, foi realizada a análise de associação entre as 

variáveis preditoras (ou resposta) por meio da análise univariada, com o cálculo do qui-

quadrado (X2) para as qualitativas; quando necessário, foi utilizado o teste Exato de Fisher ou 

a simulação Monte Carlo6. Já para as variáveis quantitativas, primeiro foi realizado o teste de 

normalidade para verificar a distribuição dos dados. Por não seguir distribuição normal, foi 

aplicado o teste U não paramétrico de Mann-Whitney. As variáveis que apresentaram p > 0,20 

foram descartadas, com exceção daquelas que possuíam relevância para justificar a diarreia.  

As potenciais preditoras selecionadas na análise univariada foram utilizadas como variáveis 

explicativas na análise multivariada, utilizando-se o modelo de regressão logística binária. 

Para seleção das variáveis significativas no modelo final de regressão, partiu-se do modelo 

completo, com descarte sucessivo das variáveis (backward), utilizando o nível de signifi-

cância de 5%.  Caso a variável explicativa apresentasse p próximo de 0,05 e tivesse relevância 

para explicar a variável reposta, ela era mantida no modelo final. Optou-se também por fixar a 

                                                             
6 Nas tabelas de contingência em que a variável preditora é dicotômica (tabela 2 x 2) e em uma das células o 
valor é inferior a 5, é feito o teste de Fisher. A simulação de Monte Carlo é utilizada quando a variável preditora 
tem mais de duas categorias (tabela 2 x n) e também há valor inferior a 5. 
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variável grupo no modelo final, independentemente do p obtido, pois era a associação de 

interesse para a pesquisa.  

Os resultados das análises microbiológicas (coliformes totais e Escherichia coli) das amostras 

de água foram dados em Número Mais Provável em 100 mL de amostra (NMP/100 mL). Os 

grupos foram comparados apenas para E. coli, adotando-se os testes estatísticos não para-

métricos de Mann-Whitney (comparação entre dois grupos) ou o de Kruskal Wallis (compa-

ração entre mais de dois grupos), para verificar se houve diferença estatística significativa 

entre eles. Também foi feita a comparação com a legislação vigente para água destinada ao 

consumo humano, a Portaria no 2.914/2011 (BRASIL, 2011), que estabelece a ausência de 

E. coli em 100 mL de amostra de água. As informações relacionadas às características de cada 

grupo, desde a forma de obtenção da água até o tipo de tratamento, foram obtidas com a 

aplicação dos questionários socioeconômicos, para auxiliar na discussão sobre a qualidade da 

água. 

Os dados foram analisados com o programa SPSS 17 (Statistical Package for Social 

Sciences).  
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3. CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA 

Conforme descrito no Capítulo 2, os municípios selecionados para a amostragem da presente 

pesquisa foram Berilo e Chapada Norte, localizados no Médio Vale do Jequitinhonha, no 

Estado de Minas Gerais. A seguir são apresentadas algumas características socioeconômicas 

e demográficas desses municípios, assim como dados relevantes da população que fez parte 

da amostra analisada, obtidos por meio da aplicação dos questionários. Essas informações 

auxiliaram a compreensão do modo de vida das famílias das crianças, público-alvo das 

análises desta pesquisa. 

3.1 Municípios selecionados 

Os municípios selecionados para a pesquisa estão localizados no Vale do Jequitinhonha, 

região nordeste do Estado de Minas Gerais, conforme Figura 3.1.  

 

Figura 3.1 – Mapa de Minas Gerais, com destaque para o Vale do Jequitinhonha, MG. 

Fonte: Silva (2007).   

O Vale do Jequitinhonha, pela proximidade com a Região Nordeste, apresenta características 

semelhantes a esta, tanto físicas quanto demográficas e sociais. A região é conhecida por ser 

considerada como bolsão de pobreza no Estado de Minas Gerais, onde a população infantil é 

bastante vulnerável, pela precariedade dos serviços na área de saúde, educação e saneamento.  
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A taxa de mortalidade infantil no Vale do Jequitinhonha variou entre os municípios, no ano de 

2000, de 36,9 a 49,2 por mil nascidos vivos (SILVA, 2007), valor superior ao da Região 

Nordeste, que é de 35% (35 crianças por mil nascidos vivos) - a média nacional, de acordo 

com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher (PNDS), em 2006, 

era de 22% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008).  

Os municípios selecionados para a pesquisa – Berilo e Chapada do Norte - são limítrofes, e 

distanciam, respectivamente, 570 e 576 km de Belo Horizonte. A Figura 3.2 apresenta a 

localização geográfica dos municípios dentro do Vale do Jequitinhonha. 

 
Figura 3.2 – Mapa de localização de Berilo e Chapada do Norte, entre outros municípios do 

Médio Jequitinhonha, MG. 
Fonte: Instituto de Geociências Aplicadas7. 

Na Tabela 3.1 estão listadas algumas características físicas e demográficas relevantes dos 

municípios Berilo e Chapada do Norte.  

 

 

 

 
                                                             
7 Disponível em<http://licht.io.inf.br/mg_mapas/mapa/cgi/iga_comeco1024.htm>. Acesso em 3. mar. 2010. 
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Tabela 3.1  – Características físicas e demográficas de Berilo e Chapada do Norte, Médio 
Jequitinhonha, MG 

Características Município  
Berilo  Chapada do Norte  

População 
(Censo 2010) 

Urbana (no e %) 3.888 (31,6%) 5.694 (37,5%) 
Rural (no e %) 8.412 (68,4%) 9,495 (62,5%) 

Total (hab.) 12.300 15.189 
Área territorial (km2) 587,105 830,968 

Densidade demográfica (hab./ km2) 20,95 18,28 
Índice pluviométrico médio anual (mm) 900 1.090 

Temperatura média (oC) 24o 23o 
Média das temperaturas máximas (oC) 34o -* 

Meses de seca (no) 9 (mar. – nov.) 6 (abr. – set.) 

Rios principais Jequitinhonha, Araçuaí 
e Ribeirão do Altar Araçuaí e Capivari 

Fonte: CNM (2011) e IBGE (2011). 
* Sem informação.   

Os municípios apresentam características rurais, com uma pequena parcela da população 

(próximo de 30%) residindo na área urbana. O rio Araçuaí é o principal manancial dos dois 

municípios, suprindo os sistemas públicos de abastecimento de água desses municípios 

(COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de Minas Gerais - 

COPANOR). Berilo e Chapada do Norte possuem características típicas de regiões de clima 

semiárido, como temperaturas elevadas, período de chuvas concentrados em poucos meses 

durante o ano e precipitação média entre 900 e 1.090 mm/ano, no entanto a evapotranspiração 

desse tipo de clima é elevada, o que resulta em déficit hídrico dos mananciais superficiais.  

Berilo ocupa a 637a posição com o seu IDH dentre os municípios mineiros (IDH = 0,68) e 

Chapada do Norte, a 769a (IDH = 0,64), considerados como de médio desenvolvimento.  

No que diz respeito ao quadro de saúde8, a taxa de prematuridade nos partos teve valores 

mínimos de 0,4% (1999) e máximo de 6,8% (2002) em Berilo; em Chapada do Norte esses 

valores foram de 3,1% (1999) e 13,9% (2001). A taxa de baixo peso ao nascer foi de 9,9% em 

Berilo e 8,9% em Chapada do Norte (2004).  

As taxas de morbidade por doenças infecciosas e parasitárias em crianças com menos de        

5 anos são consideradas elevadas (19,7 e 24,7%, em Berilo e Chapada do Norte, 

respectivamente). Esses valores são gerados de acordo com registros de internação hospitalar; 

assim, acredita-se que os números possam ser ainda maiores, pois, quando há medicação em 

nível domiciliar, há baixa notificação. 

                                                             
8 As informações de saúde foram obtidas na página do DATASUS < http://www2.datasus.gov.br>. 
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Nos municípios há baixo atendimento por rede geral de abastecimento de água, sendo de 

61,9% em Berilo e de 40,9% em Chapada do Norte, o que não é garantia de que a água 

distribuída seja potável, pois é sabido que em algumas comunidades rurais a rede existente 

distribui água bruta de rio, sem qualquer tratamento para torná-la própria ao consumo 

humano. O restante da população faz uso de poços tubulares e nascentes, além de outras 

formas de abastecimento, sem tratamento e segurança sanitária (CNM, 2011).  

O número de domicílios ligados à rede pública de esgotamento sanitário ainda é considerado 

insignificante, com 14,5 e 13,9% em Berilo e Chapada do Norte, respectivamente.  O modo 

mais comum de descarte dos dejetos é em fossa rudimentar (50,7% em Berilo e 36,4% em 

Chapada do Norte); há ainda aqueles que não possuem qualquer forma de instalação sanitária 

(32,8% em Berilo e 44,0% em Chapada do Norte).  

Quanto aos resíduos sólidos, o índice da coleta por serviço de limpeza pública em Berilo é de 

14,7% dos domicílios e em Chapada do Norte, de 18,5%, normalmente atendendo à área 

urbana. A maior parte é queimada, enterrada na propriedade ou jogada em terrenos baldios ou 

em mananciais (Tabela 3.2).  

Tabela 3.2  – Destino dos resíduos sólidos em Berilo e Chapada do Norte, Médio 
Jequitinhonha, MG 

Destino do Lixo (%) Chapada do Norte Berilo 

Queimado (na propriedade) 35,3 50,7 

Enterrado (na propriedade) 0,7 0,8 

Jogado 
...em terreno baldio ou logradouro 36,8 31,9 

...em rio, lago ou mar 4,3 0,7 

Fonte: CNM (2011). 

3.2 População selecionada 

Os resultados descritos a seguir foram obtidos após a aplicação e análise dos questionários 

socioeconômicos. As tabelas completas de frequência das variáveis quali e quantitativas estão 

nos Apêndices G e H. O item Abastecimento de água gerou outras duas tabelas, diferenciadas 

em virtude das características específicas de cada uma das formas de obtenção de água 

(Apêndices I e J). 

Como o objetivo do estudo foi comparar as consequências na saúde conforme as formas de 

abastecimento de água na área rural, os dados aqui apresentados foram tratados para cada um 

dos dois grupos, não abordando a diferenciação entre os dois municípios inseridos na 

pesquisa. 
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3.2.1 Características relacionadas à saúde das crianças e à família 

A amostra avaliada na pesquisa foi de 664 crianças, correspondendo a 94% do que foi 

calculado inicialmente (706 crianças). Destas, 317 eram do sexo feminino e 347, do mascu-

lino. A distribuição das crianças por grupo e por sexo está apresentada na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3  – Distribuição das crianças (n e %) por sexo, de acordo com o grupo (grupo 
cisternas e grupo outras fontes) 

Sexo 

Grupo 

Cisternas Outras Fontes 

(n) (%) (n) (%) 

Feminino 161 48,5 156 47,0 

Masculino 171 51,5 176 53,0 

Total  332 100,0 332 100,0 

A média de idade das crianças no grupo cisternas foi de 26,6 meses (mínimo = 2 dias e 

máximo = 56,3 meses); no grupo outras fontes a média foi de 26,0 meses (mínimo = 2 dias e 

máximo = 54,0 meses). A representação gráfica da distribuição da idade das crianças de 

ambos os grupos está apresentada na Figura 3.3. 
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Figura 3.3  – Distribuição (%) da idade das crianças inseridas na pesquisa, de acordo com o 

grupo (grupo cisternas e grupo outras fontes). 

A amamentação natural foi uma prática frequente nos dois grupos (95% em ambos); de 

acordo com as mães, o tempo médio de aleitamento materno exclusivo ficou próximo dos seis 

meses, período recomendado pelo Ministério da Saúde. Foram poucas as crianças que não 

estavam com o calendário de vacinas em dia nas datas de aplicação dos questionários – 7 e 

8% das crianças no grupo cisternas e outras fontes, respectivamente. Acredita-se que esse 

quadro na saúde esteja ocorrendo em virtude da atuação do PSF e do monitoramento mais 

amplo das famílias por parte dos agentes.  
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A média de idade das mães das crianças cadastradas no estudo foi de 28,7 anos no grupo 

“cisternas”, com mínimo de 15,9 anos e máximo de 59,1; no grupo “outras fontes” a média foi 

de 29,7 anos (mínimo = 13,1 anos e máximo = 42,2). Na Figura 3.4 está representada a distri-

buição da idade das mães dos dois grupos. 
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Figura 3.4  – Distribuição (%) da idade das mães das crianças inseridas na pesquisa, de 

acordo com o grupo (grupo cisternas e grupo outras fontes) 

Na época da aplicação dos questionários, mais da metade das mães (60%), em ambos os 

grupos, já havia tido mais de uma gestação. A quase totalidade das mães teve acompanha-

mento pré-natal: 98 e 97% das mães do grupo cisternas e do outras fontes, respectivamente; 

destas, 62 e 52,4% fizeram mais de seis consultas – número mínimo exigido pelo Ministério 

da Saúde. 

Tanto no grupo cisternas quanto no outras fontes, eram as mães que passavam a maior parte 

do tempo cuidando das crianças (85,0 e 89,8%, respectivamente), seguidas pelos avós. A 

escolaridade dos responsáveis pelo cuidado constante das crianças, na grande maioria, foi o 

ensino fundamental incompleto (71,2% no grupo cisternas e 60,7% no outras fontes). 

As Figuras 3.5 e 3.6 apresentam a porcentagem das respostas relacionadas à presença das 

mães e dos pais na residência no último ano. A atividade econômica comum da população é a 

colheita de café e de cana-de-açúcar, o que faz com que os pais e, com menor frequência, as 

mães migrem para outros estados brasileiros, na maior parte para São Paulo.  
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Figura 3.5  – Tempo que a mãe permanece ausente do lar durante o ano. 

Como pode ser constatado na Figura 3.5, a maior parte das mães permanece em casa durante 

todo o ano; uma porcentagem menor migra para trabalhar na colheita de café, passando de um 

a quatro meses fora de casa; outras vão apenas para acompanhar os maridos durante a colheita 

de café ou de cana; nestes casos os filhos menores também podem ir com os pais, ou ainda há 

a opção de deixá-los no município, sob os cuidados dos parentes – avós ou tios.  

Os pais, por sua vez, passam a maior parte do tempo fora de casa (Figura 3.6), trabalhando 

nas colheitas de café e cana9. 
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Figura 3.6 – Tempo que o pai permanece ausente do lar durante o ano. 

Cerca de 70% das famílias, em ambos os grupos, recebiam algum tipo de auxílio do governo, 

seja na forma de aposentadoria, de pensão por invalidez ou do Programa Bolsa Família; o 

tempo médio de recebimento da Bolsa Família ficou entre três e quatro anos.  

A renda familiar da população entrevistada era de menos de um salário mínimo – 70% das 

famílias de cada grupo recebiam menos de 500 reais mensais10. Entretanto, dentre as 
                                                             
9 As esposas são popularmente chamadas na região de “viúvas de marido vivo”, por passarem a maior parte dos 

meses longe dos maridos. 
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perguntas do questionário, essa questão foi considerada a mais suscetível a respostas 

duvidosas, pois foi possível observar, durante a aplicação dos questionários, que o assunto 

“renda familiar” não era fácil de ser tratado pelos moradores da região. Supõe-se que eles 

acreditavam que, ao responderem qual o valor disponível mensalmente para os gastos da 

família, poderiam ser desligados do Programa Bolsa Família, caso fosse superior ao limite 

estabelecido pelo governo. 

Acredita-se, também, que outro motivo para não repassarem a informação de forma precisa é 

que se eles dissessem que recebiam valor inferior ao que realmente ganham, poderiam ser 

beneficiados de algum modo, principalmente financeiramente, ao participarem da pesquisa. 

Entretanto, essa questão já havia sido esclarecida anteriormente à aplicação do questionário, 

além de estar explicitado no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – uma 

cópia assinada pelo entrevistado permanecia com a família.  

Outro ponto importante relacionado à renda familiar é que, como mencionado, no caso dos 

moradores de áreas rurais da região pesquisada, a fonte de renda era, majoritariamente, 

originária das colheitas de café e cana, ou seja, não é exatamente mensal, além de o valor 

variar por produção. Portanto, muitos entrevistados tiveram dificuldade em estimar um valor 

para responder à questão “renda mensal familiar”. 

3.2.2 Características relacionadas ao domicílio - moradia, esgotamento sanitário e 

resíduos sólidos 

Os domicílios da área rural de ambos os municípios, e em ambos os grupos, eram 

predominantemente construídos de adobe com revestimento (63 e 60%)11, telha colonial (66% 

para ambos os grupos) ou de barro (32% para os grupos cisternas e outras fontes) e piso 

cimentado (64,5 e 55%). A média de cômodos nas residências ficou entre cinco e seis; o 

número de pessoas por cômodo ficou em torno de um. Acredita-se que a relação pessoas/ 

cômodo foi baixa, pois era comum o entrevistado incluir os familiares que residem a maior 

parte dos meses em outro município, para as colheitas de café e cana. 

Em relação ao esgotamento sanitário, 78 e 56,8% (grupo cisterna e outras fontes, respecti-

vamente) das residências não possuíam banheiro, ou este era incompleto – faltava alguma ou 

mais de uma das seguintes peças: a pia, o chuveiro ou o vaso sanitário; o esgotamento 

sanitário era feito na maior parte em fossas (70% em cada grupo). Metade das crianças de 

                                                                                                                                                                                              
10 O salário mínimo em 2009, período de aplicação dos questionários, era de R$ 465,00. 
11 Grupo cisternas e grupo outras fontes, respectivamente. 
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cada grupo já não usava mais fraldas; os principais destinos das fraldas sujas de fezes 

adotados pelas famílias foram: queimadas (próximo de 15% em ambos os grupos) ou jogadas 

no quintal (próximo de 10%). 

De acordo com as respostas dos moradores, o lixo doméstico era, na maior parte das vezes, 

queimado – 87% no grupo cisternas e 76,8% no grupo outras fontes; no entanto foi possível 

observar a disposição de lixo a céu aberto no terreno ou em córregos secos. Os restos 

derivados da cozinha eram destinados principalmente à alimentação de animais (98,2% e 

95,4% nos grupos cisternas e outras fontes, respectivamente). 

Os resultados relacionados ao item Abastecimento de água de cada grupo estão apresentados 

no Capítulo 8 da presente tese, intitulado “Sistema de captação de água de chuva em cisternas 

vs. água de mananciais superficiais no semiárido de Minas Gerais: avaliação da qualidade 

microbiológica da água consumida pela população rural em ambos os tipos de fonte de 

abastecimento”. 
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4. CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA E 
EFEITO NA DIARREIA INFANTIL. UM ESTUDO NA ÁREA RURA L 
DO SEMIÁRIDO DE MINAS GERAIS 12  

4.1 Introdução 

Apesar dos avanços na área da medicina e do saneamento, a diarreia ainda é considerada um 

problema rotineiro da saúde pública. São cerca de 2,5 bilhões de casos de diarreia anuais em 

crianças com idade inferior a 5 anos, em todo o mundo, levando a 1,5 milhão de mortes por 

ano (WHO, 2009). No Brasil, segundo os dados da Monitorização das Doenças Diarreicas 

Agudas (MDDA), do Ministério da Saúde, de 2000 a 2010 foram notificados mais de 29 

milhões de casos, tendo a Região Nordeste apresentado o maior número, 39%, e a Região Sul 

o menor, 9% dos casos13.  

A diarreia é um sintoma de diversas etiologias, cada uma com seus respectivos fatores de 

risco; os determinantes são múltiplos, compondo uma complexa cadeia causal (HELLER, 

1997). A morbidade é utilizada como indicador epidemiológico de grande importância para a 

saúde pública, pois sua ocorrência é associada a um conjunto de fatores de natureza socio-

econômica, cultural, nutricional e ambiental, respondendo a diversas alterações nas condições 

de saneamento, na qualidade sanitária dos alimentos e nos hábitos higiênicos e comporta-

mentais (HELLER, 1997; MORAES, 1997).  

A associação da diarreia com a qualidade e, ou, quantidade da água já foi evidenciada em 

vários estudos, nos quais foram enfatizados os benefícios das intervenções em saneamento; há 

relatos da redução média de 15 a 17% nos casos de diarreia decorrentes da melhoria na 

qualidade da água (ESREY et al., 1985; ESREY et al., 1991; HELLER, 1997; FEWTRELL et 

al., 2005; CLASEN et al., 2007).  

Entretanto, apesar do reconhecimento da importância do fornecimento de água em quantidade 

e qualidade adequadas para o consumo humano, a fim de minimizar a ocorrência de doenças 

relacionadas a ela, ainda persiste a discrepância no seu acesso, que pode ser considerada 

elevada. Se em grandes centros urbanos do Brasil o abastecimento de água está próximo à 

universalidade (BRASIL, 2004), em pequenos municípios e em áreas rurais a realidade é 

ainda distante. Nas áreas rurais, cerca de um terço dos domicílios é abastecido por rede de 

                                                             
12 O artigo foi submetido para publicação na Revista Engenharia Sanitária e Ambiental, em 2 de setembro de 

2011. 
13 Disponível em <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/tabela_casos_dda_04_10_11.pdf>. Acesso em: 

13 jun. 2011. 
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distribuição e por poço ou nascente com canalização interna (BRASIL, 2011a). Porém, o dado 

não revela se a água consumida é, necessariamente, segura para o consumo humano. Ava-

liações da qualidade microbiológica da água de fontes subterrâneas (poços) e subsuperficiais 

(nascentes) mostram a sua inadequabilidade, bem como a vulnerabilidade relacionada com o 

seu manuseio (AMARAL et al., 2003; ROCHA et al., 2006; MALHEIROS et al., 2009).  

Tendo em vista o quadro relatado, as doenças de veiculação hídrica, ou que têm a água como 

parte da vida do vetor, ainda persistem pela negligência existente com a população rural no 

que diz respeito às condições de captação e uso da água, quando comparada com a residente 

nos centros urbanos (ROCHA et al., 2006).  

A água de chuva tem sido uma solução alternativa, na maior parte das vezes individual, de 

abastecimento em áreas rurais, principalmente em regiões áridas e semiáridas, locais em que 

as fontes disponíveis, como poços, rios e nascentes, têm quantidade variável de água, sob 

efeito da sazonalidade. No Brasil, essa solução é adotada há muitos anos no semiárido (DIAS, 

2004), no entanto passou a ser mais difundida pela ação do Programa Um Milhão de Cisternas 

(P1MC), idealizado pela própria sociedade civil, por meio de ONGs, e financiado pelo 

governo federal. 

A qualidade microbiológica da água de chuva foi avaliada em vários estudos, com resultados 

que, muitas vezes, apontaram a sua inadequabilidade para o consumo humano, se utilizada 

sem tratamento prévio. Em muitos desses estudos foi detectada a presença de coliformes 

termotolerantes ou E. coli (Tabela 1), o que contraria o recomendado pelos guias mundiais de 

qualidade da água para consumo humano, como também as leis e portarias, que estabelecem a 

ausência deste indicador de contaminação fecal na amostra destinada ao consumo humano. 

Tabela 4.1 – Estudos de avaliação da qualidade microbiológica da água de chuva destinada 
ao consumo humano, que apontaram a presença de contaminação fecal (valor detectado 

superior a um coliforme termotolerante ou Escherichia coli por 100 mL de amostra) 
Autor(es) Local N Resultado 1 

Amorim e Porto (2001) Pernambuco 14 100% das amostras > 1 coliforme2 

Simmons et al. (2001) Nova Zelândia 125 56% das amostras > 1 CF3 

Brito et al. (2005a) Pernambuco 50 100% das amostras > 1 CF 

Brito et al. (2005b) Pernambuco 15 73% das amostras >1 CF 

Silva (2006) Minas Gerais 112 70% das amostras > 1 EC4 

1 Resultados dados em Número Mais Provável (NMP)/100 mL. 
2 Sem especificação. 
3 CF – grupo coliformes “fecais” – termo em desuso. Atualmente, emprega-se o termo coliformes termoto-

lerantes. 
4 EC – Escherichia coli. 
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Porém, ainda não há muitos estudos avaliando o uso do sistema de captação de água de chuva 

como fonte de abastecimento domiciliar e seu efeito sobre a saúde. Alguns autores basearam 

os textos em relatos de surtos de doenças de veiculação hídrica, nos quais o sistema de 

captação de água de chuva foi apontado como uma das fontes de abastecimento responsáveis 

(RODRIGO et al., 2003). No Brasil, três estudos epidemiológicos já foram conduzidos: dois 

em Pernambuco, com delineamento transversal (MARCYNUK et al., 2007) e de coorte 

(LUNA, 2011), e um no Ceará, também com delineamento transversal (JOVENTINO et al., 

2010). Nos três estudos constatou-se que o uso de água de chuva armazenada em cisternas 

pode ser considerado fator de proteção contra a diarreia. Joventino et al. (2010), no entanto, 

consideram que a água de chuva armazenada nas cisternas pode não ser a única responsável 

pela redução das internações por doenças diarreicas no local de estudo. 

Em virtude da necessidade de mais pesquisas para verificar se sistemas para captação e 

armazenamento de água de chuva têm proporcionado melhorias na saúde da população 

beneficiada, o presente texto apresenta os resultados de um estudo epidemiológico quase 

experimental conduzido com crianças com idade inferior a 60 meses, em dois grupos 

distintos: a) crianças que faziam uso de cisterna para armazenamento de água de chuva, 

presente no próprio domicílio ou de vizinhos; e b) crianças que consumiam água de outras 

fontes alternativas, como rios e nascentes. A comparação baseou-se na prevalência de diarreia 

nas últimas 72 horas, informação obtida por meio de perguntas de questionário estruturado.  

4.2 Material e métodos 

4.2.1 Delineamento e definição da amostra 

Os trabalhos de campo foram realizados de setembro a dezembro de 2009, em comunidades 

rurais de dois municípios do Médio Vale do Jequitinhonha, MG: Berilo e Chapada do Norte. 

O delineamento adotado para o estudo foi o quase experimental e os dados foram tratados 

seguindo o delineamento transversal. 

Para avaliar o efeito da implantação do sistema de captação de água de chuva no domicílio, 

foi feita seleção não aleatória de crianças com idade inferior a 60 meses, residentes na área 

rural de Berilo e Chapada do Norte, classificadas em dois grupos: 1) grupo cisternas: crianças 

que residiam em domicílios com cisternas para armazenamento de água de chuva ou que 

utilizassem água proveniente de cisternas de outras residências; 2) grupo outras fontes: 

crianças que consumiam água proveniente de outras fontes alternativas, como rios, córregos e 

nascentes.  
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Na amostra calculada, foram considerados dados de diarreia consultados na literatura: a 

prevalência de 20% de diarreia no grupo não exposto (grupo outras fontes), o intervalo de 

confiança de 95% e o poder do teste, 80% (informações requisitadas pelo programa estatístico 

para o cálculo de amostra), resultando em 706 crianças. Foram consideradas doentes as 

crianças que apresentaram algum episódio de diarreia nas 72 horas que antecederam a 

entrevista. Esta variável foi criada a partir de três questões preexistentes no questionário 

aplicado da pesquisa: “A criança teve diarreia antes de ontem?”; “A criança teve diarreia 

ontem?”; e “A criança está com diarreia hoje?” 

A definição de diarreia adotada na pesquisa foi a da Organização Mundial da Saúde (WHO, 

1988), em que “considera-se como o início de um episódio de diarreia a ocorrência de pelo 

menos três evacuações líquidas ou amolecidas em um período de 24 horas, ou seja, desde a 

hora que a criança acorda em um dia até a hora que acordar no dia seguinte; considera-se o 

fim do episódio quando houver dois ou mais dias sem apresentar diarreia”.  

4.2.2. Coleta e análise de dados 

A coleta de dados foi realizada pelos pesquisadores do estudo, acompanhados por agentes 

comunitários de saúde (ACS) do Programa de Saúde da Família (PSF) de cada município. Por 

meio da aplicação de questionário socioeconômico estruturado, foram obtidas informações 

relacionadas à família, à residência, à saúde materna e das crianças e aos hábitos de higiene 

pessoal e peridomiciliar, as quais foram associadas com os dados obtidos com a prevalência 

de diarreia; os grupos foram inseridos na associação como uma das variáveis explicativas. As 

variáveis coletadas foram classificadas em sete subgrupos, para avaliação da associação com a 

presença da diarreia:  

• Estrutura familiar: tempo que a mãe e o pai passam fora do domicílio (meses/ano); quem 

passa mais tempo cuidando da criança; e nível de estudo da pessoa que passa mais tempo 

com a criança. 

• Nível socioeconômico: número de cômodos do domicílio; número de pessoas que residem 

no domicílio; a casa tem banheiro; se o banheiro é completo; material de construção da 

casa; material de cobertura da casa; material de piso da casa; se a família recebe algum 

benefício do governo; e renda familiar total. 

• Esgotamento sanitário: local onde a família defeca; destino das fraldas sujas de fezes; 

destino da água de pia/tanque e da água do banho; se há córrego próximo à residência; se 

as crianças têm contato com o córrego; e qual o tipo de contato. 
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• Resíduos sólidos: o lixo é separado na casa; o destino do lixo da casa; e o destino do lixo 

da cozinha. 

• Vetores: frequência de moscas/mosquitos na casa durante o ano; frequência de baratas na 

casa durante o ano; e frequência de ratos na casa ou próximo a ela durante o ano. 

• Hábitos higiênicos: frequência de banho nas crianças; a criança lava as mãos depois de ir 

ao banheiro; a criança lava as mãos antes de se alimentar; a pessoa que prepara a comida 

lava as mãos antes; e como é feita a higienização de verduras antes do consumo. 

• Variáveis relacionadas à saúde da criança e da mãe: sexo; idade da criança; idade da mãe; 

internação da criança no primeiro mês de vida; vacinação; amamentação (duração); suple-

mentação por vitaminas; ingestão de remédios (anti-inflamatórios, antibióticos, vermici-

das); diarreia das crianças nas últimas 72 horas; ordem de gravidez; consulta pré-natal; e 

complicações durante a gravidez. 

As características relativas ao abastecimento de água foram apresentadas de forma descritiva, 

utilizando recursos da estatística. Avaliou-se também a qualidade microbiológica pela 

concentração de coliformes totais e de Escherichia coli nas amostras de água das fontes 

consumidas em ambos os grupos, para auxiliar na discussão dos resultados. A técnica adotada 

na análise microbiológica das amostras de água foi a do substrato cromogênico definido, que 

é recomendada pelo Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(APHA, 2005). Foram selecionadas, aleatoriamente, 100 amostras, sendo 50 em cada grupo, 

coletadas diretamente do local em que a família retirava água para beber. 

Os dados obtidos com os questionários foram explorados primeiramente pela estatística 

descritiva (n e frequência). Em seguida, realizou-se a análise univariada, com o cálculo do 

qui-quadrado (X2) para as variáveis qualitativas; quando necessário, foi utilizado o teste Exato 

de Fisher ou a simulação Monte Carlo14. Já para as variáveis quantitativas, foi aplicado o teste 

U de Mann-Whitney. As variáveis que apresentaram p > 0,20 foram descartadas, com exceção 

daquelas que tinham relevância para justificar a diarreia.  

As potenciais preditoras selecionadas na análise univariada foram utilizadas como variáveis 

explicativas na análise multivariada, utilizando-se o Modelo de Regressão Logística Binária. 

Para seleção das variáveis significativas no modelo final de regressão, partiu-se do modelo 

                                                             
14 Nas tabelas de contingência em que a variável preditora é dicotômica (tabela 2 x 2) e em uma das células o 
valor é inferior a 5, é feito o teste de Fisher. A simulação de Monte Carlo é utilizada quando a variável preditora 
tem mais de duas categorias (tabela 2 x n) e também há valor inferior a 5. 
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completo, com descarte sucessivo das variáveis (backward), utilizando o nível de signifi-

cância de 0,05.  

Os resultados das análises microbiológicas das amostras de água de ambos os grupos foram 

avaliados de acordo com a Portaria no 2.914/2011 do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011b), 

que estabelece o padrão de potabilidade da água para consumo humano. Os resultados 

também foram comparados entre si, por meio da aplicação do teste U não paramétrico de 

Mann-Whitney, utilizando o nível de 0,05 de significância. 

Os dados foram analisados com o uso do programa SPSS 17 (Statistical Package for Social 

Sciences).  

A pesquisa em campo teve início após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG - ETIC 279/09). 

4.3 Resultado e discussão 

4.3.1 Estatística descritiva 

A amostra avaliada na pesquisa foi de 664 crianças, distribuídas igualmente nos dois grupos, 

correspondendo a 94% do que foi calculado (706 crianças). Destas, 317 eram do sexo femi-

nino (47,74%) e 347 (52,26%) do masculino, conforme a Tabela 4.1. 

Tabela 4.2  – Distribuição das crianças (n e %) por sexo, de acordo com o grupo (grupo 
cisternas e grupo outras fontes) 

Sexo 

Grupo 

Cisternas Outras Fontes 

(n) (%) (n) (%) 

Feminino 161 48,5 156 47,0 

Masculino 171 51,5 176 53,0 

Total  332 100,0 332 100,0 

A média de idade das crianças no grupo cisternas foi de 26,6 meses (mínimo = 2 dias e 

máximo = 56,3 meses); no grupo outras fontes a média foi de 26,0 meses (mínimo = 2 dias e 

máximo = 54,0 meses). 

Em relação às questões ligadas à diarreia (Tabela 4.2), de modo geral, o grupo cisternas 

apresentou menos casos que o grupo outras fontes. Nota-se, ainda, que houve baixa preva-

lência em ambos os grupos, considerando as 72 horas anteriores à data da entrevista: 12 crian-

ças (3,6%) que possuíam cisterna apresentaram diarreia, enquanto esse número foi de 20 
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(6,0%) para as crianças que consumiam água de outras fontes, principalmente provenientes de 

rio e nascentes.   

Tabela 4.3 – Prevalência de diarreia em crianças menores de 60 meses, de acordo com a 
forma de abastecimento (grupo cisterna e grupo outras fontes) 

Variáveis 

Grupo 

Cisterna Outras Fontes 

No % No % 

Teve diarreia antes de ontem 
Sim 8 2,4 14 4,2 

Não 323 97,6 317 95,8 

      

Teve diarreia ontem 
Sim 6 1,8 14 4,2 

Não 326 98,2 318 95,8 

      

Está com diarreia hoje 
Sim 5 1,5 11 3,3 

Não 326 98,5 321 96,7 

      

Diarreia1 Sim 12 3,6 20 6,0 

Não 320 96,4 312 94,0 

 Total 332 100,0 332 100,0 
1 Variável criada pela união das três questões relacionadas à ocorrência de diarreia. 

A prevalência da diarreia encontrada entre as crianças no presente estudo (média de 5%, 

considerando a totalidade da amostra) foi bem inferior à detectada por Marcynuk et al. 

(2007), em estudo conduzido em Pernambuco; a prevalência geral entre as crianças menores 

de 5 anos foi de 21,0%. Comparando as crianças por grupo, as prevalências também foram 

inferiores: entre aquelas que tinham cisternas nas residências a prevalência foi de 16,1% e  

entre as que não tinham as cisternas foi de 25,7%, enquanto no presente estudo os valores 

foram 3,6 e 6%, respectivamente. Porém, deve ser destacado que Marcynuk et al. (2007) 

avaliaram período maior de diarreia, 30 dias, enquanto no presente estudo o tempo de 

monitoramento foi de apenas três dias.   

Interessante observar que a razão de prevalência bruta foi de 0,60 neste estudo e de 0,62 em 

Marcynuk et al. (2007).  Estes resultados similares estariam evidenciando que as cisternas 

agem como fator de proteção contra a diarreia.  
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Por outro lado, quando se comparam os dois estudos em termos de prevalência expressa por 

episódios/criança.dia15, tem-se que o presente estudo mostrou prevalência cerca de três vezes 

maior que a do outro, tanto para o grupo que se abastecia de água de chuva (0,0120 neste 

estudo e 0,0036 em Marcynuk et al., 2007), quanto para o que se abastecia de outras fontes 

(0,0201 neste estudo e 0,0060 em MARCYNUK et al., 2007).  

É importante destacar que os valores utilizados para o cálculo do número de episó-

dios/pessoa.dia obtidos do estudo de Marcynuk et al. (2007) foram retirados da amostra total, 

na qual foram incluídos os indivíduos adultos, sabidamente mais resistentes a doenças de 

veiculação hídrica, o que justifica a diferença entre os estudos.  

4.3.2 Análise univariada e multivariada 

4.3.2.1 Associação entre diarreia e variáveis preditoras 

Apenas as seguintes variáveis preditoras foram selecionadas para a análise multivariada16, 

considerando p < 0,20:  

• Idade da criança (p = 0,07). 

• Grupo (p = 0,147) . 

• Ainda está sendo amamentado? (p = 0,176).  

• Está tomando vitamina/fortificante? (p = 0,012). 
• Escolaridade do responsável pelo cuidado da criança (p = 0,074). 

• Material de piso da casa (p = 0,163). 

• Destino das fraldas sujas com fezes da criança (p = 0,004). 

• Frequência de banho das crianças (p = 0,110). 

• Lavar as mãos antes de se alimentar (p = 0,061). 

• Lavar as mãos depois de usar o banheiro (p= 0,052). 

No modelo final, apenas as variáveis grupo, idade da criança, ingestão de vitamina/fortificante 

e local de descarte das fraldas sujas com fezes da criança permaneceram no modelo para 

explicar a diarreia. Na Tabela 4.3 estão as variáveis selecionadas na análise multivariada, com 

as respectivas razões de chance (Odds ratio – OR) ajustadas no modelo final. 

 

                                                             
15 O cálculo da prevalência expressa por episódios/criança.dia considerou o número total de episódios de diarreia 

observados no grupo no período, o número total de crianças do grupo e o tempo de acompanhamento dos 
episódios de diarreia. 

16 As análises univariadas das variáveis quali e quantitativas estão apresentadas nos Apêndices K e L, respectiva-
mente. 
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Tabela 4.4 – Resultado das análises de associação entre a variável-resposta diarreia 72 
horas e as variáveis-explicativas: grupo, está tomando vitamina, destino das fraldas de fezes 

e idade da criança – modelo final obtido por meio de regressão logística, em nível de 
significância de 5% 

 Variável Atributos OR (IC a 95%) * p 

Grupo1 Cisterna 0,56 (0,260 - 1,198) 0,135 

Está tomando vitamina2 Sim 2,34 (1,112 - 4,941) 0,025 

Destino das fraldas de 
fezes3 

Fossa/queimada 2,37 (0,857 - 6,533) 0,096 

Céu aberto 6,07 (2,150 - 17,151) 0,001 

Destinos variados (fralda de pano 
e descartável) 2,90 (1,038 - 8,094) 0,042 

Idade da criança Variável contínua 0,98 (0,951 - 1,003) 0,077 

* OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança. 
(1) categoria de comparação: grupo outras fontes. 
(2) categoria de comparação: não. 
(3) categoria de comparação: a criança não usa mais fralda. 
 

4.3.2.2 Análise microbiológica da água 

Do total de 100 amostras selecionadas, houve perda de 25% por problemas analíticos – 

descontrole da temperatura da estufa de incubação das amostras. Portanto, o número final de 

amostras analisadas foi de 75, sendo 35 do grupo cisternas e 40 do grupo outras fontes.  

A Tabela 4.4 apresenta a estatística descritiva das amostras de qualidade da água, tanto para 

coliformes totais quanto para Escherichia coli – ambos apresentados em Número Mais 

Provável em 100 mL (NMP/100 mL).  

Tabela 4.5 – Estatística descritiva da qualidade microbiológica (coliformes totais e E.coli) 
das amostras de água consumidas pelas famílias dos dois grupos de abastecimento de 

água (grupo cisternas e grupo outras fontes) 

Amostra 
Cisternas Outras Fontes 

Coliformes totais 
(NMP/100 mL) 

E. coli  
(NMP/100 mL) 

Coliformes totais 
(NMP/100 mL) 

E. coli  
(NMP/100 mL) 

Média geométrica  1,73 x 101 4,12 x 100 2,78 x 101 1,39 x 100 

Mediana 2,20 x 101 4,55 x 100 5,30 x 101 1,50 x 100 

Mínimo ND ND ND ND 

Máximo 1 > 2,40 x 103 > 2,40 x 103 > 2,40 x 103 1,30 x 102 

Desvio-padrão 7,86 x 102 4,12 x 102 7,54 x 102 2,81 x 101 

*ND = Não detectado – termo utilizado quando o resultado da análise fica abaixo do limite de detec-
ção da técnica utilizada, que na técnica em questão é de < 1,0 NMP/100 mL. 
1 O valor máximo apresentado como “> 2,40 x 101” representa o limite de detecção da técnica; seria 

necessária a diluição da amostra para obter valor inteiro. 

As comparações da qualidade microbiológica das fontes de água consumida pela população 

inserida na pesquisa foram feitas baseando-se apenas nos resultados de Escherichia coli, por 
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ser esse o microrganismo indicador de contaminação fecal adotado para avaliar a qualidade 

microbiológica da água, estabelecido pela Portaria no 2.914/2011 (BRASIL, 2011b), que 

preconiza a ausência de E. coli para a água destinada ao consumo humano. 

Considerando apenas os resultados de E. coli, verificou-se que 23% das amostras do grupo 

cisternas estavam em conformidade com o critério de potabilidade estabelecido pela Portaria 

no 2.914, enquanto para o grupo outras fontes esse número foi de 42,5%.  

Analisando estatisticamente os resultados da avaliação microbiológica da qualidade da água 

consumida pelas famílias de ambos os grupos – cisternas e outras fontes (Tabela 4.5), conclui-

se, porém, que não houve diferença significativa em nível de 5%.  

Tabela 4.6 – Comparação entre os resultados da concentração de E.coli nas amostras de 
água dos grupos cisterna e outras fontes, pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney, em 

nível de significância de 5% 
Variável Grupo N Mediana p * 

E. coli  
(NMP/100 mL) 

Cisternas 35 5,00 x 100 

0,116 
Outras fontes 40 1,50 x 100 

* Teste de Mann-Whitney; p > 0,05 = a diferença não foi significativa. 
 

4.4 Discussão 

Ao analisar as variáveis remanescentes no modelo final da regressão logística (Tabela 4.3), de 

acordo com a razão de chances (odds ratio) da variável grupo, pode-se concluir que as 

crianças que viviam em domicílios que possuíam o sistema de captação de água de chuva, ou 

utilizavam de vizinhos, apresentaram menor chance (OR = 0,56) de desenvolver diarreia, 

quando comparadas com aquelas que viviam em domicílios abastecidos por água de rio, 

nascentes, córregos ou cacimbas. No entanto, a diferença entre os grupos não foi significativa 

(p = 0,135), considerando o nível de significância adotado. Mas, por ser esta a questão com-

parativa principal avaliada no estudo, optou-se por mantê-la no modelo final.  

Outra variável mantida no modelo final, apesar de não ter apresentado diferença estatisti-

camente significativa, foi a idade. Optou-se por mantê-la tendo em vista a importância dessa 

informação para explicar a diarreia. A idade confirmou ser um fator importante: as crianças 

mais novas têm maior chance de desenvolver a morbidade, exceto aquelas que estão em 

aleitamento materno, pela imunidade passiva transmitida pelo leite e pela diminuição da 

possibilidade de transmissão de patógenos pela via oral (AZEVEDO, 2003). As crianças 

doentes estavam na faixa etária mais suscetível à diarreia, menos de 24 meses, conforme 

Correia e McAuliffe (1999), que relataram que cada mês a mais na vida da criança diminui 
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em 0,98 vez a chance de contrair diarreia, pois o sistema imunológico se desenvolve com o 

crescimento da criança, aumentando a resistência aos fatores etiológicos da diarreia. 

A chance de diarreia nas crianças que tomam vitamina ou fortificante foi 2,34 vezes maior 

que nas crianças que não tomam. Este resultado não era esperado, tendo em vista que a pres-

crição desses suplementos nutricionais tem como objetivo reforçar o organismo da criança. 

Porém, pode-se conjecturar que as crianças que ingerem o medicamento são justamente 

aquelas com deficiências antropométricas, situação, por si só, associada à diarreia. 

Para interpretar os níveis da questão relacionada ao destino das fraldas sujas de fezes, foi 

considerada como referência a resposta “as crianças que não utilizam mais fraldas”. Descartar 

as fraldas a céu aberto apresentou elevada chance de se contrair diarreia, quando comparada 

com a referência (OR = 6,07). O destino inadequado das fezes, mesmo que em fraldas, torna a 

população exposta aos patógenos presentes no material fecal, tendo em vista que as crianças 

têm o hábito de brincar na área peridomiciliar. 

Em relação ao abastecimento de água pelo sistema de cisternas para armazenamento de água 

de chuva, observou-se, nas atividades de campo, que as barreiras sanitárias que auxiliam na 

manutenção da qualidade da água não estavam sendo amplamente adotadas. Ademais, pelo 

questionário socioeconômico, verificou-se que cerca de 40% das famílias adicionavam água 

de outras fontes dentro da cisterna; destas, 43% faziam isso frequentemente, adotando a 

cisterna como reservatório, e os outros 57% realizavam este procedimento apenas quando a 

água de chuva dentro das cisternas estava acabando. Das 35 amostras de água analisadas, 11 

(próximo de 30%) eram de cisternas que estavam armazenando água de outras fontes, 

juntamente com a água de chuva. Esta prática é desaconselhada, tendo em vista que a água de 

outras fontes encontradas na água rural pode apresentar má qualidade e comprometer a água 

de chuva armazenada nas cisternas. 

A retirada da água era feita com vasilhames (baldes), na maior parte das famílias (80%), 

prática que pode contaminar a água armazenada ou mesmo recontaminá-la, considerando que 

89% das famílias faziam o tratamento da água por cloração diretamente na cisterna, porém 

com dosagens muito variáveis e geralmente distantes das tecnicamente recomendadas. Deve-

se destacar também que mesmo que a quantidade de hipoclorito de sódio empregada fosse 

adequada o cloro é volatilizado rapidamente, portanto a possibilidade de contaminação pelos 

baldes (por exemplo) seria sempre viável, pois não há residual do agente desinfetante. A 

recomendação é que a desinfecção da água seja feita em domicílio, previamente ao consumo.  
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Há de se considerar que a prevalência de diarreia encontrada, tanto na amostra total (5%) 

quanto na de cada grupo (3,6% no grupo cisternas e 6,0% no grupo outras fontes), foi inferior 

ao esperado, com base nos dados da literatura para a mesma faixa etária para o cálculo da 

amostra. Além disso, a falta de significância entre os grupos poderia estar sinalizando amostra 

insuficiente para verificação de associações estatisticamente significativas. Assim como 

Azevedo (2003) e Teixeira (2003), calculou-se o poder do teste17 para verificar se o tamanho 

da amostra calculada foi suficiente para a identificação de diferença entre os grupos para a 

diarreia. Utilizando o Programa Epi Info versão 3.5.1, o poder do teste obtido foi de 24,35%, 

o que evidencia que a amostra pode ter sido insuficiente para detectar diferenças entre os dois 

grupos da pesquisa.  

Acredita-se, ainda, que o tempo de observação da diarreia de três dias, período também 

adotado no estudo de Teixeira (2003), pode ter sido insuficiente para detectar a morbidade de 

forma mais consistente, pois a criança que apresentou episódios de diarreia dias antes da 

aplicação do questionário, mas foi curada 72 horas antes da entrevista, por exemplo, já não 

seria mais considerada como caso. Este fato comprova uma das desvantagens do estudo 

transversal: o viés de prevalência, quando os casos que já reverteram não são contabilizados.  

4.5 Conclusões 

Os resultados encontrados no estudo indicaram que a implantação do sistema de captação de 

água de chuva em cisternas pode não ter sido capaz de proporcionar redução significativa na 

prevalência de diarreia nas crianças e também não proporcionou melhorias reais na qualidade 

da água consumida pela população beneficiada, quando comparadas com as crianças 

residentes em domicílios nos quais a água consumida era proveniente de outras fontes 

alternativas, como rios, córregos e minas.  

Entretanto, foram detectados hábitos entre as famílias que possuem o sistema de captação de 

água de chuva em cisternas no domicílio que podem ter comprometido o resultado: famílias 

que misturavam água de outras fontes com a água de chuva dentro das cisternas; a falta de 

adoção das barreiras sanitárias no sistema captação de água de chuva; e famílias que não 

acreditavam na melhor qualidade da água de chuva e preferiram continuar utilizando as fontes 

de abastecimento anteriormente adotadas para beber e cozinhar, mantendo-se expostas à água 

de qualidade duvidosa. 
                                                             
17 O poder do teste é definido como 1 – β, sendo β o erro tipo II que, na terminologia de testes de hipóteses, 

significa não rejeitar a hipótese nula (que se refere à ausência de diferença entre grupos) quando ela é, de fato, 
falsa. Para cálculo da amostra, o poder do teste normalmente é fixado em 80%. 
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Portanto, como conclusão do presente estudo destaca-se a importância de programas educa-

tivos para mudanças de práticas sanitárias das famílias no meio rural. Uma das questões que 

deve ser abordada é em relação ao tratamento domiciliar da água. Considerando que a adição 

de água de outras fontes é um procedimento usual entre os beneficiados pelo sistema de 

captação de água de chuva, deve-se investir em campanhas que ensinem e reforcem a 

necessidade de tratamento domiciliar da água a ser consumida pela família. A mesma reco-

mendação deve ser transmitida para as famílias que fazem uso de outras fontes alternativas de 

abastecimento. Para as famílias que utilizam a água de chuva armazenada em cisternas, suge-

re-se ainda que sejam feitos treinamentos frequentes do uso correto do sistema desde a etapa 

de captação da água até o momento do consumo domiciliar.  

Outro ponto que deve ser enfatizado em campanhas educativas é sobre a higiene pessoal e 

domiciliar, fatores que têm grande importância na prevenção de doenças, como o hábito de 

higienização de mãos e de hortaliças cruas antes do consumo, além da correção de práticas 

sanitárias inadequadas, como o descarte de fraldas sujas de fezes a céu aberto ou em rios.  

E, por ser o sistema de captação de água de chuva uma fonte alternativa individual de abas-

tecimento de água, mas implementada por um programa governamental e que deve beneficiar 

1 milhão de famílias, sugere-se também que seja estudada uma forma de controle da 

qualidade da água armazenada nas cisternas, tendo em vista ser a população beneficiada de 

baixa renda e escolaridade. 
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5. AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE DIARREIA INFANTIL EM  
FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE 
ÁGUA DE CHUVA EM CISTERNAS NO SEMIÁRIDO DE MINAS 
GERAIS: ACOMPANHAMENTO DA MORBIDADE POR MEIO DE 
CALENDÁRIOS MENSAIS 

5.1 Introdução 

Apesar de ser usualmente chamada de doença, a diarreia é, na verdade, sintoma comum entre 

várias morbidades, causada por diferentes agentes etiológicos, como vírus, bactérias e 

protozoários, dentre outros fatores. O mecanismo de transmissão está, em grande parte, ligado 

à via feco-oral: contato com mãos e objetos contaminados, além da ingestão de alimentos e 

água também contaminados (MORAES, 1995; GIRARDI, 2006). A diarreia tem distribuição 

universal, atingindo pessoas independentemente da localidade e da faixa etária. Crianças com 

menos de 5 anos, pela imaturidade do sistema imunológico, são as mais suscetíveis à diarreia, 

principalmente aquelas que residem em locais com saneamento básico precário. Na literatura, 

muitos estudos mostraram que intervenções em saneamento, como melhorias no esgotamento 

sanitário ou no acesso à água de qualidade e em quantidade adequadas, são capazes de reduzir 

a ocorrência de diarreia (ESREY et al., 1991; FEWTRELL et al., 2005; CLASEN et al., 

2007; RAZZOLINI; GÜNTHER, 2008). 

Apesar de a incidência da diarreia estar diminuindo ao longo dos anos, possivelmente pelos 

crescentes investimentos em saneamento e na saúde, o declínio não é tão acentuado e os 

valores encontrados nos países em desenvolvimento ainda são elevados. De acordo com a 

Monitorização das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA), do Ministério da Saúde, de 2000 a 

2010 foram notificados mais de 29 milhões de casos, sendo a Região Nordeste a que apresen-

tou o maior valor, 39%, e a Região Sul o menor, 9% dos casos18. De acordo com Girardi 

(2006), os dados sobre diarreia geralmente representam apenas os casos mais graves, em que 

há a procura por atendimento ambulatorial em serviços de saúde, portanto as informações 

sobre a morbidade podem ser maiores do que é apresentado. 

A diarreia é adotada como importante indicador para os setores de saúde e de saneamento pela 

capacidade de resposta às alterações ligadas ao ambiente, à qualidade sanitária dos alimentos 

e aos hábitos higiênicos e comportamentais de uma comunidade (HELLER, 1997; MORAES, 

1997).  

                                                             
18 Disponível em <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/tabela_casos_dda_04_10_11.pdf>. Acesso em 

13 jun. 2011. 
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Em locais onde não há esgotamento sanitário adequado, os mananciais superficiais e subter-

râneos podem ser contaminados, e quando essa água é utilizada sem qualquer tipo de trata-

mento ou de forma inadequada, torna-se veículo de disseminação rápida de agentes infeccio-

sos, causando surtos (SILVA, 2010).  

Esse quadro é comum em pequenos municípios e em áreas rurais. De acordo com o Plano 

Nacional de Saneamento Básico (PLANSAB), cerca de um terço dos domicílios nas áreas 

rurais é abastecido por rede de distribuição e por poço ou nascente com canalização interna, 

formas consideradas adequadas para o consumo humano (BRASIL, 2011).  

A parcela da população não atendida pelo sistema de abastecimento público precisa recorrer a 

mananciais superficiais, como rios, córregos, barragens e cacimbas, fontes alternativas que 

estão expostas à contaminação e geralmente são também utilizadas por animais, além de 

estarem sujeitas à sazonalidade. Esta tem efeitos mais intensos nas regiões de clima árido e 

semiárido do Brasil, onde o período chuvoso é irregularmente distribuído durante o ano, com 

precipitação média variando entre 400 e 2.000 mm/ano, e há elevada evapotranspiração, ge-

rando, portanto, déficit hídrico; como consequência, mananciais de pequeno porte podem per-

manecer secos e intermitentes quando não há pluviosidade (INSA, 2011).  

Pela escassez de recursos hídricos, as famílias têm a necessidade de buscar água em fontes 

distantes – atividade normalmente exercida por mulheres e crianças, em que são gastas até 30 

horas por mês; o volume de água obtido em cada deslocamento nem sempre é o suficiente 

para o consumo domiciliar, sendo necessário que o percurso seja feito mais de uma vez ao 

dia. Esse fardo diário compromete a saúde, pois a água pode apresentar níveis de contami-

nação fora dos padrões de qualidade para consumo humano, além dos efeitos crônicos, pois os 

vasilhames pesados são carregados sobre a cabeça, causando dores e danos na coluna; há 

também o comprometimento de várias atividades, como a frequência escolar e a participação 

em atividades remuneradas (DILLINGHAM et al., 2004, apud LUNA et al., 2011).  

O sistema de captação de água de chuva é uma forma alternativa de abastecimento que, 

quando adotados os procedimentos corretos desde a etapa de captação até o momento do com-

sumo, pode suprir a família de água no período de seca. Apesar de existir há séculos, sua 

maior implementação no Brasil se deu por meio do Programa de Formação e Mobilização 

Social para a Convivência com o Semiárido, ou Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC). 

Este programa foi desenvolvido por iniciativa da Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), 

rede formada por organizações representantes da sociedade civil e que tem como um dos seus 
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objetivos a construção de 1 milhão de cisternas, para que cerca de 5 milhões de pessoas pos-

sam conviver adequadamente com o semiárido. 

A qualidade da água armazenada pode estar relacionada a diversos fatores, como a qualidade 

do ar da região, os materiais utilizados na construção dos aparatos do sistema e os cuidados 

dos usuários durante os processos de captação, de armazenamento e de utilização da água de 

chuva armazenada. A adoção de procedimentos que promovam barreiras sanitárias, como os 

desvios das primeiras águas de cada episódio de chuva, para remoção de partículas da 

superfície de captação, e a limpeza periódica das cisternas, para retirada de impurezas de 

outros períodos chuvosos sedimentados no fundo das cisternas, pode proporcionar grandes 

melhorias na qualidade da água de chuva a ser consumida (ANDRADE NETO, 2004). 

Vários estudos foram realizados para avaliar a qualidade da água de chuva armazenada em 

cisternas; alguns apontaram sua inadequabilidade para o consumo humano, ao terem sido 

detectados indicadores de contaminação fecal (Escherichia coli) nas amostras, além de 

microrganismos patogênicos, como Salmonella, Giardia e Cryptosporidium (CRABTREE et 

al., 1996; AMORIM; PORTO, 2001; FONSECA et al., 2011; SIMMONS et al., 2001; 

SILVA, 2006).  

Porém, apesar dos resultados terem apontado a má qualidade da água de chuva, ficou evidente 

nos estudos epidemiológicos realizados no Brasil que o sistema de captação de água de chuva 

em cisternas foi capaz de melhorar a saúde das famílias, reduzindo os casos de diarreia em 

crianças (MARCYNUK et al., 2007; JOVENTINO et al., 2010; LUNA, 2011). Heyworth 

(2004), comparando o risco de gastroenterite entre famílias abastecidas por água de chuva 

com aquelas que são abastecidas pela rede pública, concluiu que não havia diferença signifi-

cativa no risco no uso dos dois tipos de fonte de água. 

À luz do exposto, o objetivo deste estudo foi verificar se o sistema de captação de água de 

chuva foi capaz de reduzir a prevalência de diarreia em crianças, comparando-as com aquelas 

que consomem água de mananciais superficiais (rios, córregos, barragens) ou subsuperficiais 

(nascentes).  
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5.2 Material e métodos 

5.2.1 Delineamento e definição da amostra 

Os locais selecionados para o estudo foram as áreas rurais de Berilo e Chapada do Norte, dois 

municípios localizados no Médio Vale do Jequitinhonha, região semiárida de Minas Gerais. A 

coleta dos dados foi feita pelos pesquisadores do estudo, no período de setembro a dezembro 

de 2009. Foi conduzido um estudo quase experimental para avaliação do impacto do abaste-

cimento por cisterna de captação de água de chuva na prevalência da diarreia infantil. As 

crianças selecionadas nos domicílios com e sem cisterna de captação de água de chuva foram 

comparadas de acordo com dados de prevalência da diarreia infantil, utilizando para isso o 

delineamento transversal. 

O sistema de captação de água de chuva em cisternas foi considerado fator de intervenção no 

abastecimento de água. Portanto, a amostra foi composta por crianças com idade inferior a 60 

meses, classificadas em dois grupos: 1) grupo cisternas (grupo exposto): crianças que residem 

em domicílios com cisternas para água de chuva – ou as utilizem de outra residência; e 

2) grupo outras fontes (grupo não exposto): crianças que consomem água proveniente de 

outras fontes alternativas, como rios, córregos e nascentes.  

No cálculo da amostra foram consideradas as informações da literatura sobre a prevalência de 

diarreia para a faixa etária do estudo: a prevalência de diarreia esperada entre os expostos (à 

intervenção) foi de 12% e a dos não expostos de 20%, o poder estatístico do teste foi de 80% 

e o nível de significância de 5%.  O valor resultante da amostra, calculado com recursos do 

programa estatístico Epi Info 3.5.1, foi de 706 crianças, sendo 353 para cada grupo. 

A definição de um episódio de diarreia adotada na pesquisa foi a da Organização Mundial da 

Saúde (WHO, 1988):  

considera-se como o início de um episódio de diarreia  a ocorrência de pelo 
menos três evacuações líquidas ou amolecidas em um período de 24 horas, 
ou seja, desde a hora que a criança acorda em um dia até a hora que acordar 
no dia seguinte; considera-se o fim do episódio quando houver dois ou mais 
dias sem apresentar diarreia.  

Foram classificadas como doentes as crianças que apresentaram algum episódio de diarreia no 

intervalo de 90 dias. O monitoramento da ocorrência de doença foi realizado por meio de 

calendários mensais entregues ao responsável pela criança, nos quais deveriam ser anotados 

os dias em que a criança apresentasse algum episódio de diarreia. A variável criada foi 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG      66

dicotômica, verificando apenas se a criança teve ou não diarreia. O acompanhamento foi feito 

entre os meses de janeiro a março de 2010. 

5.2.2 Coleta e análise de dados 

O trabalho de campo iniciou-se após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG – ETIC 279/2009). 

A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionários semiestruturados, após 

o aceite das famílias em participar da pesquisa, depois de ouvirem a explicação do que se 

tratava e de terem lido e assinado, em duas vias, o Termo de Consentimento Livre e Esclare-

cido (TCLE). As entrevistas foram realizadas pelos pesquisadores do estudo, na companhia 

dos agentes comunitários de saúde (ACS) do Programa de Saúde da Família (PSF), que inter-

mediaram o contato entre as famílias e os entrevistadores.  

As variáveis coletadas foram classificadas em sete subgrupos, para avaliação da associação 

com a presença da diarreia: 

• Estrutura familiar: tempo que a mãe e o pai passam fora do domicílio (meses/ano); quem 

passa mais tempo cuidando da criança; e nível de estudo da pessoa que passa mais tempo 

com a criança. 

• Nível socioeconômico: número de cômodos do domicílio; número de pessoas que residem 

no domicílio; se a casa tem banheiro; se o banheiro é completo; material de construção da 

casa; material de cobertura da casa; material de piso da casa; se a família recebe algum 

benefício do governo; e renda familiar total. 

• Esgotamento sanitário: local onde a família defeca; destino das fraldas sujas de fezes; 

destino da água de pia/tanque e do banho; se há córrego próximo à residência; se as 

crianças têm contato com o córrego; e qual o tipo de contato. 

• Resíduos sólidos: o lixo é separado na casa; destino do lixo da casa; e destino do lixo da 

cozinha. 

• Vetores: frequência de moscas/mosquitos na casa durante o ano; frequência de baratas na 

casa durante o ano; e frequência de ratos na casa ou próximo a ela durante o ano. 

• Hábitos higiênicos: frequência de banho nas crianças; a criança lava as mãos depois de ir 

ao banheiro; a criança lava as mãos antes de se alimentar; a pessoa que prepara a comida 

lava as mãos antes; e como é feita a higienização de verduras antes do consumo. 
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• Variáveis relacionadas à saúde da criança e da mãe: sexo; idade da criança; idade da mãe; 

internação da criança no primeiro mês de vida; vacinação; amamentação (duração); 

suplementação por vitaminas; ingestão de remédios (anti-inflamatórios, antibióticos, 

vermicidas); diarreia nas últimas 72 horas; ordem de gravidez; consulta pré-natal; e 

complicações durante a gravidez. 

O item Abastecimento de Água foi tratado apenas como grupo no presente texto. A título de 

informação, foram apresentadas também as questões relacionadas às barreiras sanitárias do 

sistema de captação de água de chuva, para auxiliar na discussão dos resultados. 

Os dados foram analisados com o uso do programa estatístico SPSS 17 (Statistical Package 

for Social Sciences). Primeiramente, os dados obtidos nos questionários socioeconômicos 

foram explorados pela estatística descritiva (n e frequência). Em seguida, foi realizada a aná-

lise univariada, com o emprego do teste do qui-quadrado (X2) para as variáveis qualitativas; 

quando necessário, foi utilizado o teste Exato de Fisher ou a simulação Monte Carlo. Já para 

as variáveis quantitativas, foi aplicado o teste U não paramétrico de Mann-Whitney. As variá-

veis que apresentaram p > 0,20 foram descartadas.  

As variáveis selecionadas na análise univariada foram empregadas como explicativas na aná-

lise multivariada, utilizando-se o Modelo de Regressão Logística. Para seleção das variáveis 

significativas no modelo final de regressão, partiu-se do modelo completo com descarte 

sucessivo das variáveis (backward), utilizando o nível de significância de 0,05.  

5.3 Resultados  

5.3.1 Estatística descritiva 

5.3.1.1 Características das crianças e prevalência de diarreia 

A amostra final avaliada na pesquisa foi de 664 crianças, distribuídas igualmente nos dois 

grupos, correspondendo a 94% do que foi calculado inicialmente (706 crianças). Destas, 

27,6% não devolveram nenhuma das folhas dos calendários, sendo 48,6% no grupo cisternas 

e 51,4% no grupo outras fontes.  

Das 481 crianças cujos responsáveis devolveram os calendários, 112 (23,2%) tiveram diarreia 

no período de 90 dias, sendo 48 (21,4%) do sexo feminino e 64 (24,9%) do sexo masculino. 

As prevalências dos grupos cisterna e outras fontes, apresentadas na Tabela 5.1, foram 

comparadas com a prevalência de diarreia obtida pelos questionários aplicados, nos quais 

foram consideradas as 72 horas anteriores à data da entrevista, além de serem comparadas 

com estudos semelhantes, realizados em Pernambuco por Marcynuk et al. (2007) e Luna 
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(2011). Ressalta-se que há na literatura deficiência de estudos que abordam a temática 

avaliada no presente estudo. 

Tabela 5.1 – Comparação dos resultados de prevalência de diarreia em crianças menores 
de 60 meses em três estudos com objetivos semelhantes 

Localidade Tempo de 
Observação 

Prevalência de Diarreia (%) 

Pop. Total Cisternas Outras fontes 

Minas Gerais1 90 dias 23,2 16,9 29,8 

Pernambuco2 30 dias 21,0 16,1 25,7 

Pernambuco3  
(estudo transversal) 30 dias 13,9  11,8  16,3  

Pernambuco3  
(estudo longitudinal) 60 dias 15,2  7,3  24,4  

1 o presente estudo, realizado em Berilo e Chapada do Norte. 
2 estudo realizado por Marcynuk et al. (2007). 
3 estudo realizado por Luna (2011). 
 
 
Com base nos dados da Tabela 5.1, constata-se que foram encontrados valores bem seme-

lhantes da prevalência de diarreia acompanhada por 90 dias aos do estudo de Marcynuk et al. 

(2007), cujo acompanhamento foi de 30 dias, tanto na população total, quanto para os grupos. 

A prevalência da população total para o presente estudo foi de 23,2%, enquanto no de 

Marcynuk et al. (2007) foi de 21%. As prevalências para os grupos cisterna foram ainda mais 

próximas: 16,9% no presente estudo e 16,0% no de Marcynuk et al. (2007). Já para o grupo 

outras fontes, a diferença entre os estudos foi de 4%. Apesar da diferença no tempo de acom-

panhamento, em ambos os estudos a prevalência de diarreia foi menor entre as famílias do 

grupo cisternas, o que evidencia que o sistema de captação de água de chuva seria fator de 

proteção para a doença.  

O trabalho realizado por Luna (2011), no qual foi conduzido um estudo longitudinal prospec-

tivo aninhado a um estudo transversal, deve ser comparado ainda com mais ressalvas. Além 

da diferença no tempo de acompanhamento, as amostras dos dois estudos epidemiológicos 

incluíam indivíduos na faixa etária de menos de 5 anos a mais de 50, diferente da amostra do 

presente estudo. Mas, assim como nos outros, nota-se a menor prevalência de diarreia nas 

famílias beneficiadas pelo sistema de captação de água de chuva em cisternas.  

Quando este estudo é comparado ao de Marcynuk et al. (2007) em relação à razão de preva-

lência bruta, nota-se que os valores foram bem aproximados: 0,56 e 0,62, respectiva-mente; já 

no trabalho de Luna (2011), o estudo com delineamento transversal apresentou razão de pre-

valência bruta bem superior aos dos outros dois estudos (0,72), e o com delinea-mento 
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longitudinal o valor foi inferior (0,30). Mas é interessante fazer a comparação dos estudos 

também por número de episódios/pessoa.dia. Os dados de Luna (2011) no estudo longitudinal 

ficaram semelhantes ao deste estudo, para ambos os grupos: 0,0012 e 0,0019, no grupo 

cisternas, e 0,0040 e 0,0033 no grupo outras fontes. Os outros estudos tiveram praticamente o 

dobro de episódios/criança.dia para os dois grupos. 

5.3.1.2 Características do sistema de captação de água de chuva 

Listando as práticas de barreiras sanitárias necessárias para garantir a qualidade da água de 

chuva armazenada nas cisternas, verificou-se que: 

• 80% das famílias relataram fazer a limpeza das calhas antes de receber a primeira chuva;  

• 88% afirmaram fazer o desvio da primeira chuva – para limpeza do telhado; 

• 72% das cisternas têm tela de proteção nas tubulações de entrada e saída das cisternas; 

• 86% das cisternas tinham a tampa da caixa bem conservada, fechando totalmente; 

• apesar de não ser a forma recomendada, 78,5% das famílias adotavam baldes ou outros 
recipientes para retirada de água da cisterna. A opção pelos baldes foi justificada porque 
58,3% das bombas manuais apresentaram algum defeito; 

• cerca de 60% das famílias afirmaram que não adicionavam outra fonte de água dentro das 
cisternas. Dentre as que misturam, 56,7% o faziam como medida emergencial, ou seja, 
apenas quando a água de chuva armazenada na cisterna estava acabando antes do período 
previsto; o restante (43,3%) utilizava a cisterna como reservatório de outras fontes, 
normalmente de rios, córregos ou poço artesiano; e 

• 84,7% das famílias disseram fazer o tratamento da água: 28,2% filtravam a água; 16,4% 
faziam apenas a cloração; 2,3% faziam a filtração seguida de cloração e 52% faziam a 
cloração seguida de filtração, e 1,0% fazia a fervura. 

Ao questionar a dosagem de cloro que as famílias utilizam para desinfetar a água dentro da 

cisterna, foram obtidas algumas das seguintes respostas: 

• “2 colheres de sopa na caixa cheia”; 

• “10 gotas de hipoclorito na caixa”; 

• “1 tampa do vidro de água sanitária”; 

• “2 copos de água sanitária”; 

• “1 litro de hipoclorito”; e 

• “2 garrafas de hipoclorito”. 

Nota-se a discrepância entre os valores: enquanto em algumas situações a quantidade pode 

estar sendo insuficiente (ex.: 10 gotas de hipoclorito na caixa), em outras pode estar ocorren-

do a superdosagem (ex: 2 garrafas de hipoclorito). No início do P1MC, era recomendado que 
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a cloração fosse feita dentro da própria cisterna, depois de cheia. No entanto, atualmente, 

sugere-se que o procedimento seja feito no domicílio, adotando a medida de duas gotas de 

hipoclorito por litro de água a ser consumida. 

5.3.2 Análise univariada e multivariada 

Associando a diarreia e as variáveis preditoras por meio da análise univariada (Apêndices M e 

N), em nível de significância de 20% (p < 0,20), de cada subgrupo de variáveis foram 

selecionadas para a análise multivariada: 

• Grupo (cisterna e outras fontes)  

• Variáveis relacionadas à saúde materna e infantil: idade da criança; pré-natal durante a 
gravidez; número de consultas pré-natal; complicações na gravidez; se foi amamentando 
no peito alguma vez; se já toma outros alimentos além do leite materno; se está tomando 
alguma vitamina ou fortificante; se está tomando algum remédio; e se tomou antiparasi-
tário nos seis meses anteriores à entrevista.  

• Nível socioeconômico: material de construção da casa; quantas pessoas moram na casa e 
número de cômodos; e se a família recebe algum benefício do governo.  

• Esgotamento sanitário: local onde defecam; destino das fraldas sujas de fezes; se há rio ou 
córrego próximo à residência; se as crianças têm contato com o rio ou córrego; e qual o 
tipo de contato que têm. 

• Resíduos sólidos: destino do lixo da casa.  

• Vetores: frequência de mosquitos/moscas e baratas na casa. 

• Hábitos higiênicos: frequência de banho nas crianças; se a criança lava as mãos antes de se 
alimentar; e como é feita a higienização dos alimentos antes de consumir. 

 
No modelo final, restaram três variáveis que podem explicar a prevalência de diarreia 

avaliada por 90 dias no estudo, listadas na Tabela 5.2, com as respectivas razões de chance 

(odds ratio) ajustadas. 

Tabela 5.2 – Resultado das análises de associação entre a variável-resposta diarreia 90 
dias e as variáveis-explicativas: grupo, tipo de contato com a água e idade da criança – 

modelo final obtido por meio de regressão logística, em nível de significância de 5% 
 Variável Atributos OR (IC a 95%) * p 

Grupo1 Cisterna 0,34 (0,108 – 1,075) 0,066 

Tipo de contato com o 
córrego2 

Banho 0,31 (0,130 – 0,742) 0,008 

Brincar/nadar 0,83 (0,264 – 2,624) 0,753 

Idade da criança  0,96 (0,930 – 0,985) 0,003 

* OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança. 
1 categoria de comparação: grupo outras fontes. 
2 categoria de comparação: banho/brincar/nadar.  

Apesar de a variável grupo não ter sido significativa, considerando p < 0,05, optou-se por 

mantê-la no modelo final, pois era a comparação-chave do estudo.  
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5.4 Discussão 

O sistema de captação de água de chuva mostrou ser uma boa alternativa no abastecimento de 

água em áreas rurais do semiárido. Citando apenas a questão de aproximação da fonte de água 

para perto do domicílio, este já deve ser considerado um benefício importante proporcionado 

pelo sistema, pois há a redução da necessidade de buscar água para o consumo domiciliar, 

diminuindo o desgaste físico e social das famílias, principalmente das mulheres. Outro ponto 

relevante é o fato de o sistema contar com reservatório fechado, a cisterna, que, se devida-

mente manuseado, pode servir como proteção da qualidade da água armazenada, além de 

reduzir a perda hídrica por evapotranspiração.  

No entanto, não se pode esquecer o foco principal do programa, que é a captação de água de 

chuva, considerada de qualidade superior à de outras fontes adotadas no meio rural, desde que 

sejam adotadas as barreiras sanitárias nos processos de captação, armazenamento, retirada da 

cisterna e tratamento domiciliar.  

Mas, de acordo com o que foi constatado no estudo, nem todas as barreiras sanitárias têm sido 

executadas da forma correta. A prática de retirar água de chuva da cisterna com baldes não é 

incentivada, tendo em vista o risco de contaminação; entretanto esta é feita por grande parte 

das famílias (78,5%). Apesar de ter sido respondido que a cloração da água é realizada, meta-

de o faz dentro da própria cisterna, depois de cheia. Ou seja, o uso de balde pode recontami-

nar a água depois de clorada, se ele não for devidamente armazenado e utilizado apenas para 

esse fim. Outro fator que coloca em risco a qualidade da água de chuva é o hábito de adi-

cionar água de outras fontes dentro das cisternas, feito por 40% das famílias. 

Apesar de o resultado ter evidenciado que o sistema de captação de água de chuva tem sido 

fator de proteção para a ocorrência de diarreia (OR = 0,34), a diferença não foi significativa. 

Acredita-se que se os cuidados com a água de chuva armazenada nas cisternas tivessem sido 

colocados em prática de modo correto, a comparação da qualidade da água entre os dois 

grupos analisados teria resultado em diferença estatisticamente significativa.  

Quando a criança utiliza o córrego próximo à residência apenas para banho, o risco de diarreia 

é menor do que quando esse é adotado também para lazer (brincar/nadar). Foi observado in 

loco que a região não possuía saneamento básico adequado – apesar de o esgotamento sani-

tário ter como principal destino as fossas, ainda há casos em que ele é descartado a céu aberto, 

nas proximidades da residência, inclusive no leito de corpos d’água que permanecem secos 

durante parte do ano. No período das chuvas, que ocorre no fim do ano, é quando os 
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mananciais são realimentados e, então, contaminados pelo solo onde foram depositadas as 

fezes. As crianças aproveitam os corpos d’água nessa ocasião e os utilizam também para 

recreação, ficando maior tempo em contato com a água do que quando apenas o utilizam para 

banho. 

A idade também foi associada à diarreia: o aumento na idade da criança (meses) reduz a 

chance de ocorrência de diarreia (OR = 0,96). Dentre as crianças que apresentaram algum 

episódio de diarreia, 50% tinham aproximadamente 1 ano, ou seja, estavam dentro da faixa 

etária mais suscetível; já  entre as crianças que não foram acometidas por diarreia, a idade era 

superior a 2 anos, o que comprova que quanto maior a idade, menor o risco para a morbidade 

em questão. Sabe-se que a faixa etária do estudo – menor de 5 anos – é a mais suscetível a 

doenças relacionadas ao saneamento, podendo essa ocorrência ser mais grave nas crianças 

menores de 2 anos, pela imaturidade do seu sistema imunológico (CORREIA; MCAULIFFE, 

1999; QUEIROZ et al., 2009).  

5.5 Conclusões 

Pelo exposto, acredita-se que ainda há necessidade de melhorias nos sistemas de captação de 

água de chuva. O fato de a população beneficiada estar adicionando água de outras fontes 

dentro da cisterna, misturando-a com a água de chuva e comprometendo sua qualidade, 

evidencia que o volume armazenado pode não estar sendo suficiente para as necessidades da 

família, ou que a água armazenada está sendo utilizada para fins não indicados.  

De acordo com o Programa Um Milhão de Cisternas, o volume de 16 mil litros é suficiente 

para uma família de cinco pessoas beber e cozinhar durante o período de seca – cerca de 240 

dias. Sabe-se que o volume é padrão para o P1MC, calculado de acordo com o índice pluvio-

métrico médio do semiárido, a média da área de captação adotada (telhados das residências) e 

a média do número de pessoas por domicílio. No entanto, foi observada a existência de 

domicílios com mais de cinco pessoas, o que reduz o consumo per capita de água armaze-

nada. 

Há também aquelas famílias que, pela proximidade do reservatório, adotaram a água armaze-

nada na cisterna para outros fins, como lavar roupa e banho de crianças, atividades nas quais 

ainda havia o deslocamento até outras fontes alternativas, já que o sistema de captação de 

água de chuva atende à parte das necessidades hídricas domésticas. Nas áreas estudadas, veri-

ficou-se a existência da oferta semanal de água de rio ou poço, que chegava até o domicílio 

por mangueira, sendo disponibilizado grande volume em apenas um dia. Pela ausência de 
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outra forma de armazenamento, as famílias optavam por utilizar a cisterna como reservatório, 

considerando o conforto, porém esquecendo da proposta do Programa, com o conceito de 

qualidade da água para beber. 

Além disto, as medidas de proteção sanitária da água de chuva, desde a captação até o 

manuseio domiciliar, não estão sendo completamente cumpridas, pois elas foram transmitidas 

para as famílias apenas no momento de treinamento antes de receber o sistema. Para uma 

informação ser incorporada como hábito (ex: tratamento domiciliar da água com a dosagem 

correta de cloro para o consumo), há a necessidade de treinamentos sistemáticos periódicos, o 

que não ocorre.  

Sugere-se então que seja repensado o volume da cisterna construída, para aumentar o 

consumo per capita. Há também a necessidade de elaboração de programas educativos que 

reforcem os cuidados necessários com o sistema de captação de água de chuva para as famí-

lias beneficiadas, sem se esquecer da importância do tratamento domiciliar correto da água 

destinada ao consumo humano direto, independentemente da origem da água. 
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6 AVALIAÇÃO DA PREVALÊNCIA DE PARASITAS DE TRANS-
MISSÃO FECO-ORAL EM CRIANÇAS USUÁRIAS DO SISTEMA DE  
CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA EM CISTERNAS  

 

6.1 INTRODUÇÃO 

Enfermidades parasitárias ainda podem ser consideradas um grave problema de saúde pública 

no Brasil, afetando principalmente crianças, sendo a morbidade, na maioria das vezes, 

relacionada à deficiência nutricional e responsável por problemas no aprendizado e no desen-

volvimento físico de crianças. Marquez et al. (2002) ressalta também que as infecções por 

parasitas intestinais podem causar sangramento intestinal e má absorção de nutrientes, além 

de competir pela absorção de micronutrientes, reduzir a ingestão alimentar e causar compli-

cações cirúrgicas, como prolapso retal, obstrução e abscesso intestinal. Outros estudos assina-

lam os problemas decorrentes dessas enfermidades, como os trabalhos de Costa-Macedo e 

Rey (2000), Becker et al. (2002); Assis et al. (2003), Bressan et al. (2004), Ferreira et al. 

(2004) e Saturnino et al. (2003, 2005). 

Baptista et al. (2006) salientam, com base em vários estudos, que as helmintoses com maior 

incidência em humanos são as ascaridiose, tricuríase, enterobiose, ancilostomose e estrongi-

loidíase, e que dentre as protozooses podem-se destacar a giardíase e a amebíase. A Organiza-

ção Mundial da Saúde (OMS, 2010) alerta sobre a alta frequência das doenças parasitárias na 

população mundial, estimando que aproximadamente 1 bilhão de pessoas estavam parasitadas 

pelo Ascaris lumbricoides, 740 milhões por parasitos da família Ancylostomidae e 200 

milhões por Schistossoma sp. Rocha et al. (2000) relatam que um levantamento multicêntrico 

das parasitoses intestinais de ocorrência no Brasil demonstrou que 55,3% de crianças estavam 

parasitadas, sendo 51% destas com poliparasitismo. 

A morbidade e a mortalidade por parasitoses sofrem variações conforme a região, as condi-

ções de saneamento, o nível socioeconômico, o grau de escolaridade, a idade e os hábitos de 

higiene de cada indivíduo, como relatado nos estudos de Castro et al. (2004), Lima e Cotrin, 

(2004), Melo et al. (2004), Quadros et al. (2004), Gurgel et al. (2005) e Tashima e Simões 

(2005). Marques et al. (2005) complementam que diversos autores já atestaram que as parasi-

toses apresentam variações inter e intrarregionais, dependendo das condições sanitárias, edu-

cacionais, econômicas e sociais, do índice de aglomeração da população, das condições de 

uso e contaminação do solo, da água e dos alimentos e da capacidade de evolução de larvas e 

ovos de helmintos e de cistos de protozoários em cada um desses ambientes.  
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Apesar da alta frequência de parasitoses intestinais causadas na população, de modo geral as 

informações sobre a prevalência de parasitoses intestinais no Brasil são escassas, ou mesmo 

nulas para determinadas regiões, principalmente para as áreas rurais, pela dificuldade na reali-

zação de exames. Muitos estudos são realizados em centros urbanos, com crianças que fre-

quentam creches ou escolas. No entanto, de acordo com Castro et al. (2004), é difícil fazer 

comparações com estudos realizados em locais diversos, devido à grande variedade de 

métodos de coleta, conservação e análise das fezes, bem como às peculiaridades de cada 

cidade e às características das populações selecionadas para amostragem nos diferentes estu-

dos. Esses dados auxiliariam o melhor dimensionamento e elaboração de medidas de controle 

por parte das autoridades sanitárias.  

Portanto, este estudo teve como objetivo comparar a prevalência de parasitoses em crianças 

que residem em áreas rurais de dois municípios do Estado de Minas Gerais que possuíam 

sistemas de captação de água de chuva instalados no domicílio (ou utilizavam de terceiros).  

6.2 Material e métodos 

6.2.1 Delineamento e definição da amostra 

O estudo foi realizado em comunidades rurais de dois municípios do Médio Vale do Jequiti-

nhonha, MG: Berilo e Chapada do Norte; o período de coleta dos dados foi entre os meses de 

setembro e dezembro de 2009. Foi conduzido um estudo quase experimental para avaliação 

do efeito do abastecimento por sistema de captação de água de chuva, comparado ao abasteci-

mento por outras fontes, na prevalência das parasitoses intestinais. O delineamento transversal 

foi utilizado no tratamento dos dados. 

O cálculo da amostra foi realizado por meio do programa Epi Info 3.5.1, considerando a 

prevalência de diarreia em crianças com idade inferior a 60 meses, baseando-se em dados da 

literatura, e que o valor encontrado também seria suficiente para atender aos outros indicado-

res. O nível de significância adotado foi de 5% e o poder estatístico do teste foi de 80%. A 

prevalência esperada entre os expostos foi de 12% e entre os não expostos foi de 20%. O total 

calculado foi de 706 crianças, sendo 353 em cada grupo (razão 1:1). 

A amostra foi composta por crianças com idade inferior a 60 meses, classificadas em dois 

grupos: 1) grupo cisternas: crianças que residem em domicílios com cisternas para água de 

chuva – ou as utilizem de outra residência; 2) grupo outras fontes: crianças que consomem 

água proveniente de outras fontes alternativas, como rios, córregos e nascentes.  
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Foram consideradas doentes as crianças que apresentaram resultados positivos para parasitas 

de transmissão feco-oral (TFO) nas fezes, que incluem Giardia duodenalis, Entamoeba 

hystolitica, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Hymenolepis nana. As crianças 

classificadas como não doentes foram aquelas que tiveram resultado negativo no exame de 

fezes, ou cujo exame apresentasse parasitas que não fossem de transmissão feco-oral ou que 

tivesse apenas helmitos e protozoários comensais. 

A coleta de informações acerca das famílias das crianças inseridas na pesquisa foi feita por 

meio de questionário socioeconômico estruturado, contendo informações relacionadas à famí-

lia, à residência, à saúde materna e das criançase aos hábitos de higiene pessoal e peridomi-

ciliar. Foram os próprios pesquisadores do estudo os responsáveis pela aplicação dos questio-

nários. As variáveis coletadas (n = 44) foram classificadas em sete subgrupos, para avaliação 

da associação com a presença de parasitas de transmissão feco-oral:  

• Estrutura familiar: tempo que a mãe e o pai passam fora do domicilio (meses/ano); quem 

passa mais tempo cuidando da criança; e nível de estudo da pessoa que passa mais tempo 

com a criança. 

• Nível socioeconômico: número de cômodos do domicílio; número de pessoas que residem 

no domicílio; a casa tem banheiro; se o banheiro é completo; material de construção da 

casa; material de cobertura da casa; material de piso da casa; se a família recebe algum 

benefício do governo; e renda familiar total. 

• Esgotamento sanitário: local onde a família defeca; destino das fraldas sujas de fezes; des-

tino da água de pia/tanque e da água do banho; existência de córrego próximo à residência; 

se as crianças tem contato com o córrego; e qual o tipo. 

• Resíduos sólidos: o lixo é separado na casa; o destino do lixo da casa; e o destino do lixo 

da cozinha. 

• Vetores: frequência de moscas/mosquitos na casa durante o ano; frequência de baratas na 

casa durante o ano; e frequência de ratos na casa ou próximo a ela durante o ano. 

• Hábitos higiênicos: frequência de banho nas crianças; se a criança lava as mãos depois de 

ir ao banheiro; se a criança lava as mãos antes de se alimentar; se a pessoa que prepara a 

comida lava as mãos antes; e como é feita a higienização de verduras antes do consumo. 

• Variáveis relacionadas à saúde da criança e da mãe: sexo; idade da criança; idade da mãe; 

internação da criança no primeiro mês de vida; vacinação; amamentação (duração); suple-

mentação por vitaminas; ingestão de remédios (anti-inflamatórios, antibióticos, vermici-
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das); diarreia nas últimas 72 horas; ordem de gravidez; consulta pré-natal; e complicações 

durante a gravidez. 

Os dados obtidos foram associados com a prevalência de parasitoses transmissão feco-oral. O 

item Abastecimento de água aparece classificado como grupo na análise univariada: grupo 

cisternas e grupo outras fontes; as características relacionadas a cada tipo de abastecimento 

de água foi tratado em outro texto19. 

Após a aplicação do questionário, os entrevistados receberam o kit para coleta da amostra 

fecal, realizada pela pessoa que passa mais tempo com a criança, após explicação do proce-

dimento de coleta de forma clara e detalhada. O kit é composto por três frascos de plástico, 

contendo líquido conservante, que garante a preservação das amostras durante 30 dias, sem 

prejudicar a análise; a refrigeração das amostras não é necessária. O material fecal deveria 

ser coletado de três em três dias, intercaladamente e em frascos separados. O kit foi total-

mente identificado com o nome da criança, para evitar troca no caso de haver mais de uma 

criança na mesma residência participando da pesquisa. Para cada domicílio, tentou-se estabe-

lecer data aproximada para finalização da coleta, assim como foi verificada a melhor forma 

de devolução do material para ser encaminhado para análise. As coletas foram realizadas em 

setembro em Berilo e entre outubro e dezembro em Chapada do Norte. 

As análises foram realizadas no laboratório da Universidade Presidente Antônio Carlos 

(UNIPAC), em Teófilo Otoni, MG, que possui a infraestrutura necessária para realização da 

técnica. A técnica empregada foi o TF test.  

 Foi solicitado ao responsável pelo laboratório que, assim que os resultados fossem obtidos, 

estes fossem encaminhados para os pesquisadores, por e-mail ou correio. Tão logo foram 

recebidos, os dados foram sistematizados – classificados de acordo com o posto de PSF e por 

agente, e os resultados foram repassados para os secretários municipais de saúde e para os 

enfermeiros de cada posto rural do PSF, para que as crianças com resultado positivo no exame 

de fezes fossem medicadas adequadamente. 

 

                                                             
19 As informações relacionadas às características dos tipos de abastecimento de água adotados nos locais 

pesquisados foram tratadas no item 8, no artigo “A implantação do sistema de captação de água de chuva em 
cisternas propicia o consumo de água de melhor qualidade microbiológica? Um estudo no semiárido de Minas 
Gerais”. 
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6.2.2 Análise de dados 

A primeira etapa da análise dos dados foi pela estatística descritiva (n e frequência). A 

associação entre a presença de parasitas intestinais de transmissão feco-oral e as variáveis 

explicativas foi feita pela análise univariada, com o cálculo do qui-quadrado (X2) para as 

variáveis qualitativas; quando necessário, foi utilizado o teste Exato de Fisher ou a simulação 

Monte Carlo. Já para as variáveis quantitativas, foi aplicado o teste U não paramétrico de 

Mann-Whitney. As variáveis que apresentaram p > 0,20 foram descartadas. As que foram 

selecionadas na análise univariada foram utilizadas como variáveis explicativas na análise 

multivariada, utilizando-se o Modelo de Regressão Logística. Para seleção das variáveis 

significativas no modelo final de regressão, partiu-se do modelo completo e aplicou-se o 

descarte sucessivo das variáveis (backward), utilizando o nível de 0,05 de significância. 

Os dados foram analisados com o uso do programa SPSS 17 (Statistical Package for Social 

Sciences).  

A pesquisa em campo só teve início após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG - ETIC 279/09). 

6.3 Resultados   

6.3.1 Estatística descritiva 

Do total da amostra calculado para o estudo (706 crianças), foram inseridas na pesquisa 664 

crianças, distribuídas igualmente nos dois grupos. A Tabela 6.1 apresenta o resumo dos 

resultados dos exames parasitológicos das crianças. Das 664 crianças, 37 não receberam os 

kits de exame, pois tinham menos de quatro meses, sendo essa faixa etária relacionada a um 

baixo tempo de exposição ao consumo de água das cisternas ou das outras fontes de abaste-

cimento. Além disso, espera-se que as crianças nessa faixa etária estejam sendo alimentadas 

exclusivamente com leite materno. 

Tabela 6.1 – Resumo dos resultados dos exames parasitológicos realizados em crianças 
menores de 60 meses dos municípios de Berilo e Chapada do Norte 

 Resultado Cisternas  Outras Fontes  
No % No % 

Não houve entrega de exame (idade inferior a quatro meses) 23 - 14 - 
Perda (exame não devolvido pela família) 17 5,5 34 10,7 
Resultados negativos 224 72,5 208 65,4 
Resultados positivos 68 22,0 76 23,9 

Total  332 100,0 332 100,0 
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Dos 627 kits entregues, houve perda de 8,14% (n = 51), pois não foram devolvidos pela 

família. Subtraindo este valor do total, foram realizados 576 exames; destes, 144 (25%) apre-

sentaram resultado positivo para parasitas intestinais. 

Na Tabela 6.2, encontram-se os helmintos e protozoários detectados nos exames; Entamobeba 

coli e Giardia duodenalis foram os mais dominantes no grupo cisternas e no grupo outras 

fontes, respectivamente. 

Tabela 6.2 – Helmintos e protozoários detectados nos exames parasitológicos das crianças, 
de acordo com a forma de abastecimento (grupo cisternas e grupo outras fontes) 

Variável 
Cisternas  Outras Fontes  

No % No % 
Ancilostomídeos  3 3,2 2 2,1 
Ascaris lumbricoides  8 8,5 4 4,2 
Endolimax nana 16 17,0 15 15,8 
Entamobea coli  30 31,9 21 22,1 
Entamoeba hystolitica  22 23,4 21 22,1 
Giardia duodenalis  14 14,9 31 32,6 
Hymenolepis nana 0 0,0 1 1,1 
Iodamoeba butschulli  1 1,1 0 0,0 

Total 94 100,0 95 100,0 
 

Na Tabela 6.3, está a comparação entre os grupos, por tipo de infecção parasitária, adotando o 

nível de significância de 5%. 

Analisando as informações da Tabela 6.3, constata-se que não houve diferenças significativas 

entre as formas de abastecimento de água no que diz respeito aos diferentes tipos de parasitas, 

considerando p < 0,05. A única variável que esteve próxima de apresentar diferença 

significativa, considerando p < 0,05, foi a presença de parasitas de transmissão feco-oral 

(p = 0,086); o resultado indica que o sistema de captação de água de chuva agiu como fator de 

proteção. Por esse motivo, optou-se por avaliar a associação entre os parasitas de transmissão 

feco-oral e as formas de abastecimento de água. 

Constatou-se, pelos resultados das Tabelas 6.2 e 6.3, que os helmintos pouco contribuíram 

para a prevalência das parasitoses intestinais: 3,8% no grupo cisternas e 2,5% no grupo outras 

fontes. Pelo questionário socioeconômico aplicado, observou-se que pequena porcentagem 

das crianças (menos de 20% em ambos os grupos) recebeu antiparasitários no período de seis 

meses anteriores à entrevista. A base farmacológica do medicamento mais frequentemente 

relatado foi o Mebendazol, cuja ação é mais eficaz contra helmintos.  
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Tabela 6.3 – Comparação dos grupos cisternas e outras fontes, segundo tipo de infecção 
parasitária 

Variável 
Grupo  

P Cisternas  Outras Fontes  
No % No % 

Resultado do TF test – geral 
Positivo 68 23,3 76 26,8 

0,336 
Negativo 224 76,7 208 73,2 

       

Poliinfecção Positivo 22 7,5 16 5,4 0,844 

Negativo 370 92,5 268 94,4 
       

Presença de protozoários Positivo 59 20,2 72 25,4 0,141 

Negativo 233 79,8 212 74,6 
       

Protozoários 

Nenhum 233 79,8 212 74,6 

0,100 
Um 39 13,4 57 20,1 
Dois 16 5,5 14 4,9 

Três ou 
mais 4 1,4 1 0,4 

       

Presença de helmintos Positivo 11 3,8 7 2,5 0,369 Negativo 281 96,2 277 97,5 
       

Geohelmintos Positivo 11 3,8 6 2,1 0,241 

Negativo 281 96,2 278 97,9 
       

Transmissão feco-oral* Positivo 41 14,0 55 19,4 0,086 Negativo 251 86,0 229 80,6 
       

Parasitas patogênicos Positivo 44 15,1 54 19,0 0,208 Negativo 248 84,9 230 81,0 
* Giardia, Entamoeba hystolitica, Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Hymenolepis nana e Trichuris trichiura. 
  

6.3.2 Análise univariada e multivariada  

Na análise univariada da variável selecionada – parasitas de transmissão feco-oral (Apêndices 

O e P), foram selecionadas aquelas variáveis do questionário cujo nível de significância fosse 

inferior a 20% (p < 0,20). De cada subgrupo de variáveis, foram selecionadas as seguintes, 

totalizando 31: 

• Grupo: 

• Estrutura familiar: escolaridade do responsável pelos cuidados com a criança. 

• Nível socioeconômico: existência de banheiro completo; material de construção e de piso 
da casa; número de pessoas na casa; tempo que mora na casa; se a família recebe algum 
benefício do governo; e tempo que recebe Bolsa Família. 

• Esgotamento sanitário: local onde defecam; destino dos dejetos do banheiro; destino das 
fraldas sujas de fezes; e se há rio ou córrego próximo à residência. 

• Resíduos sólidos: destino do lixo da casa; e destino do lixo da cozinha. 

• Vetores: frequência de mosquitos/moscas na casa; e frequência de ratos na casa. 

• Hábitos higiênicos: frequência de banho das crianças; hábito de lavar as mãos antes de se 
alimentar, após ir ao banheiro ou, no caso da responsável, antes de iniciar as atividades na 
cozinha; e higienização dos alimentos antes do consumo. 
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• Variáveis relacionadas à saúde da criança e da mãe: idade da criança e da mãe; ordem da 
gravidez; número de consultas pré-natal; complicações na gravidez; duração da gravidez; 
se a criança tomou todas as vacinas; se ainda está sendo amamentada; tempo de 
amamentação; se a criança está tomando algum remédio; e se a criança tomou remédio 
antiparasitário nos seis meses que antecederam a entrevista. 

No modelo final, apenas as variáveis grupo, número de consultas pré-natal, complicações na 

gravidez, se a criança consumiu antiparasitário nos seis meses que antecederam a entrevista, 

destino das fraldas sujas com fezes da criança e número de pessoas na casa permaneceram no 

modelo para explicar a variável parasitoses de transmissão feco-oral.  

A Tabela 6.4 apresenta as variáveis selecionadas na análise multivariada, com as respectivas 

razões de chance (Odds ratio – OR) ajustadas no modelo final. 

Tabela 6.4 – Resultado das análises de associação entre a variável-resposta parasitas de 
transmissão feco-oral e as variáveis-explicativas: grupo, número de consultas pré-natal, 

complicações na gravidez, consumo de antiparasitário nos últimos seis meses, destino das 
fraldas de fezes e número de pessoas que moram na casa - modelo final obtido por meio de 

regressão logística, em nível de significância de 5% 
 Variável Atributos OR (IC a 95%) * p 

Grupo1 Cisterna  0,62 (0,324 - 1,171) 0,139 
N. de consultas pré natal2 Menos de seis 2,27 (1,172 - 4,379) 0,015 
Complicações na gravidez3 Sim 2,09 (0,985 - 4,421) 0,055 
Consumo de antiparasitário nos 
últimos 6 meses4 Sim 2,70 (1,316 - 5,546) 0,007 

Destino das fraldas de fezes5 

Fossa/queimada 0,24 (0,089 - 0,673) 0,006 
Céu aberto 0,55 (0,171 -1,754)  0,310 

Destinos variados (fralda de pano  
e descartável) 

0,21 (0,058 - 0,770) 0,019 

N. pessoas que moram na casa  Variável contínua 1,26 (1,110 - 1,436) 0,000 
* OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança. 
1 categoria de comparação: grupo outras fontes. 
2 categoria de comparação: mais de seis consultas. 
3 categoria de comparação: não. 
4 categoria de comparação: não. 
5 categoria de comparação: a criança não usa mais fralda. 
 

6.4 Discussão 

Apesar de não ter sido significativa a p < 0,05, optou-se por manter a variável grupo no 

modelo final, uma vez que o principal objetivo do estudo era verificar se o sistema de capta-

ção de água de chuva pode ser considerado uma fonte de abastecimento de água mais ade-

quada do que as outras fontes normalmente adotadas pelas famílias da área rural. De acordo 

com a razão de chances (odds ratio), o grupo cisternas deveria ter menor chance de ser infec-

tado por parasitas de transmissão feco-oral que o grupo outras fontes (OR = 0,62), porém a 

diferença entre os grupos não foi significativa.  
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Dentre os parasitas de transmissão feco-oral, têm-se o A. lumbricoides e o T. trichiura, tam-

bém classificados como geohelmintos, mais relacionados ao esgotamento sanitário inadequa-

do do que ao abastecimento de água ou às práticas de higiene (FEACHEM et al., 1983). Por-

tanto, a ausência de associação estatística entre o uso de cisternas e a menor prevalência de 

parasitas pode eventualmente ser explicada pela presença, na variável resposta, de alguns 

desfechos pouco relacionados ao consumo de água, ou seja, não seria apenas a melhoria 

isolada na forma de abastecimento que proporcionaria redução do risco de infecção de 

parasitas de transmissão feco-oral na população rural. 

Neste estudo, constatou-se que as crianças cujas mães fizeram menos de seis consultas de pré-

natal apresentaram maior chance (OR = 2,27) de ser infectadas por parasitas de transmissão 

feco-oral; o Ministério da Saúde estabelece o mínimo de seis consultas no período gestacio-

nal. Durante as consultas pré-natal, o médico ou a equipe de saúde transmitem informações 

importantes para a saúde durante a gestação, e também preparam as mães quanto aos cuidados 

pós-parto, orientando a gestante para o aleitamento materno e para os cuidados com o bebê 

nos meses iniciais. Se a mãe faz mais de seis consultas, ela provavelmente estará mais prepa-

rada e atenta aos cuidados com a saúde da criança.  

A ocorrência de complicações durante a gravidez foi um fator que proporcionou maior chance 

de infecção por parasitas de transmissão feco-oral. Apesar de não ter sido solicitado para iden-

tificar qual o tipo de complicação que a mãe apresentou durante o período gestacional, sabe-se 

que esse é um fator que pode causar problemas na saúde do bebê e, dependendo do tipo de 

complicação, pode levar ao parto prematuro, no qual pode nascer uma criança com saúde 

frágil e mais suscetível a doenças.  

As crianças que consumiram antiparasitário nos seis meses que antecederam a data da 

entrevista apresentaram chance quase três vezes maior (OR = 2,70) de serem infectadas por 

parasitas do que as que não o fizeram. Essa questão foi em direção contrária ao que poderia 

ser intuitivamente esperado, pois as crianças medicadas deveriam estar protegidas no período 

em que foi realizada a entrevista. Entretanto, as prováveis explicações são que: i) as crianças 

medicadas são justamente as mais suscetíveis; ii) a medicação empregada tem baixa eficácia 

sobre a infecção por protozoários, mais prevalentes dentre os parasitas de transmissão feco-

oral estudadas; e iii) no período de seis meses há elevada chance de reinfecção. 

O descarte das fraldas sujas de fezes foi considerado fator de proteção contra parasitoses de 

transmissão feco-oral. Apesar de não ter havido significância com a categoria de comparação 
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(a criança não usa mais fralda), sugere-se que a forma mais inadequada de eliminação das 

fraldas é quando essas são deixadas a céu aberto – jogadas no quintal, rio ou córrego. Após 

deixar o hábito de usar fraldas, foi observado ser prática usual na região que as crianças pas-

sassem a defecar no mato, no ambiente peridomiciliar, pois os responsáveis tinham receio de 

que a criança utilizasse a fossa, pelo risco de cair no buraco. Ou seja, deixar de usar fraldas 

proporcionaria os mesmos riscos da eliminação das fraldas a céu aberto, pois a fonte de conta-

minação – as fezes – também se encontraria acessível ao contato com a população.  

Quando as fraldas são descartadas em fossas ou queimadas, a origem do risco é eliminada. A 

questão “destinos variados” considera que as fraldas são lavadas, se forem de pano, ou têm o 

mesmo destino do lixo da casa, que, de acordo com as famílias, era normalmente queimado. 

De qualquer forma, também há o afastamento da fonte de contaminação do contato com a 

população. 

Outra questão associada à chance de infecção por parasitoses de transmissão feco-oral 

também foi o número de pessoas no domicílio: quanto maior a quantidade de pessoas, maior o 

risco. Esse dado pode ser explicado por uma das vias de transmissão, que é pelo contato 

interpessoal, associado à falta de higiene pessoal. 

6.5 Conclusões 

De acordo com o que foi exposto, pode-se considerar que apenas a implantação do sistema de 

captação de água de chuva não foi capaz de proporcionar melhorias significativas na redução 

do risco de infecção de crianças pelo conjunto de parasitas de transmissão feco-oral. 

Entretanto, há outros fatores que também devem ser levados em consideração, como as 

diferentes vias de transmissão de parasitoses, por exemplo, o esgotamento sanitário e o des-

carte de resíduos sólidos feitos de forma inadequada. O fato de a criança deixar de usar fraldas 

e passar a defecar no ambiente peridomiciliar, prática também compartilhada por adultos em 

alguns locais onde não havia sequer fossa, permite que as crianças fiquem expostas à fonte de 

contaminação por parasitas, por utilizarem o local também para o lazer. Apesar de ter sido 

relatado que o lixo de casa é normalmente queimado, constatou-se que era comum a prática 

de descartá-lo no quintal, inclusive as fraldas.  

Quando questionados sobre os hábitos higiênicos das crianças e dos responsáveis pelos seus 

cuidados, a forma mais correta de higienização das mãos, com água e sabão antes de se 
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alimentar ou após ir ao banheiro, foi a mais frequentemente respondida, mesmo verificando 

durante a aplicação do questionário que crianças levavam mãos sujas à boca constantemente.  

De qualquer modo, sobre as respostas relacionadas às práticas sanitárias e higiênicas, 

acredita-se ter havido viés de informação, não pela má qualidade do instrumento adotado para 

obter as informações (o questionário), mas pela população ter respondido às questões de 

forma não totalmente verdadeira, apenas com o intuito de agradar ao entrevistador. 

Concluindo, para redução da prevalência de parasitoses de transmissão feco-oral deveria ser 

estudada uma forma melhor de reforçar os hábitos higiênicos para a população, ensinando-a 

que mesmo as fezes das crianças, descartadas de maneira inadequada, podem proporcionar 

riscos à saúde de toda família.  

Esse papel poderia ser exercido pelos agentes comunitários de saúde do Programa Saúde da 

Família, que também são moradores das comunidades rurais e têm contato constante com as 

famílias que visitam. Porém, há necessidade de treinamentos frequentes para que os procedi-

mentos corretos ligados à higiene sejam incorporados pelos agentes e, consequentemente, 

para que estes saibam transmiti-los para a população atendida. 
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7. AVALIAÇÃO DA  PREVALÊNCIA DE GIARDIA DUODENALIS EM 
CRIANÇAS USUÁRIAS DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA 
DE CHUVA EM CISTERNAS  

7.1 Introdução 

Em meio a tantos problemas relacionados à saúde pública, as infecções por parasitas intesti-

nais ainda persistem no quadro mundial. No Brasil, a alta prevalência é encontrada princi-

palmente entre a parcela da população que reside em regiões de baixa renda, cuja cobertura no 

saneamento básico encontra-se bem abaixo das médias urbanas nacionais. A faixa etária mais 

suscetível à infecção por parasitoses é entre crianças menores de 5 anos, pois elas ainda não 

possuem o sistema imunológico completamente amadurecido, além de apresentarem hábitos 

higiênicos precários (UCHÔA et al., 2001). 

Dentre os vários parasitas intestinais existentes e relacionados ao saneamento básico inade-

quado, encontra-se a Giardia spp., protozoário agente da giardíase, infecção de veiculação 

hídrica muito comum tanto em países desenvolvidos quanto naqueles em desenvolvimento. 

Giardia é um parasita cosmopolita, associado a surtos de doenças gastrointestinais pelo com-

sumo de água contaminada. Os cistos, forma infectante da Giardia encontrada no ambiente, 

medem cerca de 10 µm de comprimento. A dose infectante média da Giardia em humanos é 

da ordem de 50 a 100 cistos, embora algumas pessoas possam ser infectadas com um cisto 

(FINCH; BELOSEVIC, 2002). A persistência ambiental da Giardia é elevada e os cistos 

podem sobreviver na água por mais de dois meses à temperatura de 8 °C. É transmitido por 

via feco-oral e por meio do contato pessoa a pessoa, por transferência dos cistos presentes nas 

fezes de um indivíduo infectado, pela ingestão de água ou alimentos contaminados por fezes 

contendo os cistos.  

Fatores como a resistência ambiental e a prolongada viabilidade dos cistos de Giardia em 

águas com baixa temperatura, a natureza endêmica das infecções por Giardia em humanos e 

animais, a transmissão cruzada de espécies e a baixa dose infecciosa necessária para estabe-

lecer colonização dentro de um novo hospedeiro favorecem o potencial de propagação da 

giardíase. 

Em países desenvolvidos os casos de giardíase estão, em geral, relacionados a falhas nas esta-

ções de tratamento da água. Os cistos de Giardia são resistentes à dosagem de cloro utilizada 

para desinfecção da água para o consumo humano, devendo ser ressaltado que sua remoção 

ocorre principalmente nas etapas de decantação e filtração. Surtos de giardíase associados 
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com o uso da água foram registrados nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália (CACCIO 

et al., 2003). 

Já em países subdesenvolvidos, os casos de giardíase devem-se às precárias condições de 

saneamento, principalmente em se tratando de áreas rurais, cuja cobertura no saneamento 

encontra-se bem abaixo das médias urbanas nacionais. Muitas famílias residentes nesses 

locais precisam recorrer a fontes alternativas de água, normalmente mananciais superficiais 

ou poços e nascentes, expostos à contaminação pelo fato de a localidade não contar com esgo-

tamento sanitário adequado.  

A situação ainda é agravada em áreas rurais do semiárido brasileiro, onde a população tem 

que conviver com a escassez de recursos hídricos no período de seca, quando há diminuição 

do volume de água disponível nos mananciais, podendo os de pequeno porte secar completa-

mente.  

O sistema de captação de água de chuva em cisternas surge como mais uma opção de fonte 

alternativa de água, adotado há anos em várias regiões do mundo; no Brasil, o aumento no 

número de construções desse sistema ocorreu pelo surgimento do Programa Um Milhão de 

Cisternas – P1MC. Este programa é uma ação da sociedade civil, representada por cerca de 

750 organizações que constituem a Articulação no Semi-Árido Brasileiro (ASA). O programa 

tem como um dos princípios norteadores a construção de 1 milhão de cisternas na região 

semiárida brasileira. Além do P1MC, há outras ações isoladas para construção de sistemas de 

captação de água de chuva para famílias do semiárido, feitas por ONGs, por meio de parcerias 

com entidades internacionais, por gestores estaduais e municipais, além da iniciativa indivi-

dual de famílias. 

Em se tratando de mananciais superficiais utilizados como fonte de abastecimento para esta-

ções de tratamento de água, vários são os estudos em que a presença Giardia foi detectada 

(DIAS, 2007). No Brasil, Franco et al. (2001) observaram a ocorrência de cistos de Giardia 

em todas as amostras coletadas no rio Atibaia/SP, em concentrações máximas de                  

95 cistos/0,5 L. Hachich et al. (2000) verificaram a ocorrência de 57% de cistos de Giardia 

em mananciais superficiais do Estado de São Paulo. Em uma pesquisa realizada em dois 

mananciais de abastecimento de água na cidade de Viçosa, MG, Heller et al. (2004) consta-

taram que as concentrações médias de Giardia foram da ordem de 4-7 cistos/L. Em eventos 

de pico, foram encontradas concentrações tão altas quanto 140 cistos de Giardia/L.  
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Já em relação à água de chuva armazenada em cisternas, são poucos os estudos realizados em 

que a detecção de Giardia foi avaliada. Em nível internacional, há o trabalho realizado por 

Crabtree et al. (1996) nas Ilhas Virgens, Estados Unidos, onde 26% das amostras foram posi-

tivas e a média de concentração foi de 1,09 cisto/100L; e o de Simmons et al. (2001) em 

Auckland, Nova Zelândia, no qual não houve a detecção de Giardia nas amostras.  

No Brasil, foram conduzidos três estudos. Schüring e Schwientek (2005, apud XAVIER, 

2010) avaliaram a presença de parasitas em 71 cisternas no semiárido de Pernambuco e cons-

tataram que duas amostras apresentaram Giardia. Xavier et al. (2011), também em Pernam-

buco, detectaram Giardia em 10,6% das amostras. Na Paraíba, Xavier (2010) avaliou oito 

cisternas em duas comunidades rurais e constatou presença de Giardia em três amostras.  

Apesar de a concentração detectada em amostras de água armazenada em cisternas não ser tão 

elevada, é importante enfatizar a baixa dose infectante da Giardia, relatada anteriormente. Por 

ser uma fonte de abastecimento usualmente individual e restrito a áreas rurais de regiões 

áridas e semiáridas, ainda não foi possível traçar uma relação causal entre o consumo de água 

de chuva e a ocorrência de giardíase. Apenas um estudo, realizado na Austrália, indicou que a 

água de chuva pudesse ter sido a responsável pelo surto de giardíase na região (LESTER, 

1992, apud GOULD, 1999). 

À luz do exposto, o objetivo deste estudo foi avaliar o impacto dos sistemas de captação de 

água de chuva na prevalência de Giardia em crianças com menos de 60 meses, comparando-

as com crianças que consomem água de outras fontes alternativas, como rios e nascentes.  

7.2 Material e métodos 

7.2.1 Delineamento do estudo e participantes  

O estudo foi conduzido na área rural de dois municípios do Médio Vale do Jequitinhonha, 

MG: Berilo e Chapada do Norte, região semiárida do Estado. Foi conduzido um estudo quase 

experimental para avaliação do impacto do abastecimento por sistema de captação de água de 

chuva, comparado ao abastecimento por outras fontes, na prevalência de Giardia. O delinea-

mento transversal foi utilizado para comparar a presença da Giardia nas fezes das crianças 

investigadas de ambos os grupos. 

A amostra foi composta por crianças com idade inferior a 60 meses, classificadas em dois 

grupos: 1) grupo cisternas: crianças que residem em domicílios com sistemas de captação de 

água de chuva – ou utilizem de outra residência; 2) grupo outras fontes crianças que 
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consomem água proveniente de outras fontes alternativas, como rios, córregos e nascentes. 

Foram classificadas como “doentes” as crianças que tiveram resultados positivos para Giardia 

nas fezes e como “não doentes” aquelas cujo resultado apresentou qualquer outro parasita que 

não Giardia. 

O cálculo da amostra foi feito com base em dados da literatura, de onde foi retirada a preva-

lência de diarreia em crianças, considerando que seria suficiente também para as outras variá-

veis estudadas. Para o grupo não exposto foi considerada a prevalência de 20% e para os 

expostos, 12%; o nível de significância de 5% e o poder estatístico do teste de 80%. Com 

essas informações, o resultado da amostra foi de 706 crianças – 353 em cada grupo. 

7.2.2 Coleta e análise de dados 

As características relacionadas à criança foram obtidas por meio da aplicação de questionário 

socioeconômico estruturado, realizada pelos pesquisadores do estudo, acompanhados sempre 

por agentes comunitários de saúde (ACS) do Programa de Saúde da Família (PSF).  

Em etapa posterior à aplicação do questionário, foram entregues os kits para coleta de 

material fecal das crianças, devidamente identificados com os nomes de cada criança 

participante da pesquisa. O kit de coleta era composto de três frascos, contendo líquido 

conservante, para que não houvesse necessidade de armazenamento em geladeira – famílias 

poderiam não tê-la na área rural, ou ter receio de colocar material fecal na geladeira. A coleta 

deveria ser realizada em dias intercalados, no intervalo de três dias – um frasco para cada dia, 

procedimento que aumenta a sensibilidade da técnica. O modo de coleta das fezes foi expli-

cado quantas vezes foram necessárias, para que não houvesse dúvidas, o que poderia com-

prometer o exame. Em cada família, foi verificada a melhor forma de entrega dos kits para 

serem encaminhados para análise.  

As análises foram realizadas no laboratório da Universidade Presidente Antônio Carlos 

(UNIPAC), em Teófilo Otoni, MG, que possui a infraestrutura necessária para realização da 

técnica. Empregou-se a técnica do TF test. Os resultados obtidos foram, em seguida, repas-

sados para os gestores municipais de saúde que, em contrapartida à realização dos exames, 

deveriam medicar todas as crianças que apresentassem resultados positivos para parasitas nas 

fezes. 

As variáveis coletadas no questionário foram classificadas em sete subgrupos, para avaliação 

da associação com a presença da diarreia:  
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• Estrutura familiar: tempo que a mãe e o pai passam fora do domicílio (meses/ano); quem 

passa mais tempo cuidando da criança; e nível de estudo da pessoa que passa mais tempo 

com a criança. 

• Nível socioeconômico: número de cômodos do domicílio; número de pessoas que residem 

no domicílio; a casa tem banheiro; se o banheiro é completo; material de construção da 

casa; material de cobertura da casa; material de piso da casa; se a família recebe algum 

benefício do governo; e renda familiar total. 

• Esgotamento sanitário: local onde a família defeca; destino das fraldas sujas de fezes; des-

tino da água de pia/tanque e da água do banho; se há córrego próximo à residência; se as 

crianças têm contato com o córrego; e qual o tipo de contato. 

• Resíduos sólidos: o lixo é separado na casa; destino do lixo da casa; e destino do lixo da 

cozinha. 

• Vetores: frequência de moscas/mosquitos na casa durante o ano; e frequência de baratas na 

casa durante o ano; frequência de ratos na casa ou próximo a ela durante o ano. 

• Hábitos higiênicos: frequência de banho nas crianças; se a criança lava as mãos depois de 

ir ao banheiro; se a criança lava as mãos antes de se alimentar; se a pessoa que prepara a 

comida lava as mãos antes; como é feita a higienização de verduras antes do consumo. 

• Variáveis relacionadas à saúde da criança e da mãe: sexo; idade da criança; idade da mãe; 

internação da criança no primeiro mês de vida; vacinação; amamentação (duração); suple-

mentação por vitaminas; ingestão de remédios (anti-inflamatórios, antibióticos, vermici-

das); diarreia nas últimas 72 horas; ordem de gravidez; consulta pré-natal; e complicações 

durante a gravidez. 

Os dados do questionário foram explorados primeiramente pela estatística descritiva (n e 

frequência). Em seguida, foi realizada a análise univariada, com o cálculo do qui-quadrado 

(X2) para as variáveis qualitativas; quando necessário, foi utilizado o teste Exato de Fisher ou 

a simulação Monte Carlo. Já para as variáveis quantitativas, foi aplicado o teste U não para-

métrico de Mann-Whitney. As variáveis que apresentaram p > 0,20 foram descartadas; aque-

las selecionadas na análise univariada foram utilizadas como variáveis explicativas na análise 

multivariada, utilizando-se o Modelo de Regressão Logística. Para seleção das variáveis signi-

ficativas no modelo final de regressão, foi aplicado o método de descarte sucessivo 

(backward) a partir do modelo completo, adotando o nível de 0,05 de significância. 
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Os dados foram analisados com o uso do programa SPSS 17 (Statistical Package for Social 

Sciences).  

A pesquisa em campo só teve início após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais (COEP/UFMG - ETIC 279/09). 

7.3 Resultados 

7.3.1 Estatística descritiva 

A amostra avaliada na pesquisa foi de 664 crianças, distribuídas igualmente entre os dois 

grupos, correspondendo a 94% do que foi calculado inicialmente (706 crianças). Destas, 317 

eram do sexo feminino (≈ 48%) e 347 (≈ 52%) do masculino. A média de idade das crianças 

no grupo cisternas foi de 26,6 meses (mínimo = 2 dias e máximo = 56,3 meses); no grupo 

outras fontes a média foi de 26,0 meses (mínimo = 2 dias e máximo = 54,0 meses). 

Das 664 crianças inseridas na pesquisa, aquelas que tinham menos de 4 meses (n=37) não 

receberam o kit de coleta de material fecal, considerando o baixo tempo de exposição ao 

consumo de água das cisternas ou dos mananciais superficiais, principalmente porque, nessa 

faixa etária, normalmente as crianças estão sob aleitamento materno exclusivo. Portanto, 

foram entregues 627 kits aos responsáveis pelos cuidados com as crianças. Destes, houve uma 

perda de 8,14% (n = 51) de amostras não devolvidas pela família. Subtraindo esse valor do 

total, foram realizados 576 exames; o total de crianças infectadas por parasitas foi de 144 

(25%). Na Tabela 7.1 está a prevalência de Giardia entre as crianças de cada grupo de abaste-

cimento de água. 

Tabela 7.1 – Prevalência de Giardia em crianças com idade inferior a 60 meses em relação 
à fonte de abastecimento de água (grupo cisternas e grupo outras fontes) 

Exposição 

Giardia  

Total Positivo Negativo  

No % No % 

(+) Sistema de captação de água de chuva em 
cisternas 14 4,8 278 95,2 292 

(-) Fontes alternativas sem proteção sanitária 31 10,9 253 89,1 284 

Total 45 7,8 531 92,2 576 
* Valor significativo (p = 0,006). 
OR = Odds Ratio; IC = Intervalo de Confiança. 

Em estudo realizado por Silva (2007) em Berilo, MG, com crianças na faixa etária de 6 a 71 

meses, tanto da área urbana quanto da rural, foi encontrada prevalência de Giardia de 1,25%. 

Ladeia (2004), em um levantamento da ocorrência de Giardia em amostra da população de 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG      94

Montes Claros, MG, verificou que a proporção média desse protozoário em fezes foi de 

3,62%, de um total de 3.450 exames de fezes realizados em um período de quatro meses de 

2003. Ambos os estudos apresentaram valores próximos ao encontrado no grupo cisternas, 

mas inferiores ao detectado no presente estudo na população total (7,8%). É importante res-

saltar que as diferenças entre os estudos podem estar relacionadas ao método de detecção dos 

cistos nas fezes.  

Castro et al. (2004) ressaltam que é correto afirmar a dificuldade em se comparar estudos 

realizados em locais diversos, em virtude da grande variedade de métodos de coleta, conser-

vação e análise das fezes, bem como às peculiaridades de cada cidade e às características das 

populações selecionadas para amostragem nos diferentes estudos.  

7.3.2 Análise univariada e multivariada 

Na análise univariada (Apêndices Q e R), foram selecionadas aquelas variáveis do questio-

nário cujo nível de significância fosse inferior a 20% (p < 0,20). De cada subgrupo de variá-

veis, foram selecionadas as seguintes variáveis: 

• Estrutura familiar: quantas pessoas moram na casa; e escolaridade do responsável pelos 
cuidados com a criança. 

• Nível socioeconômico: material de piso da casa; se a família recebe algum benefício do 
governo; e tempo que recebe Bolsa Família. 

• Esgotamento sanitário: local onde defecam; e  destino dos dejetos do banheiro. 

• Hábitos higiênicos: frequência de banho das crianças; hábito de lavar as mãos após ir ao 
banheiro ou, no caso da responsável, antes de iniciar as atividades na cozinha; e higiene-
zação dos alimentos antes do consumo. 

• Variáveis relacionadas à saúde da criança e da mãe: idade da criança e da mãe; ordem da 
gravidez; se fez pré-natal durante a gravidez; número de consultas pré-natal; complicações 
na gravidez; duração da gravidez; se a criança está tomando algum remédio; e se a criança 
tomou remédio antiparasitário nos seis meses que antecederam a entrevista. 

No modelo final, apenas as variáveis grupo ordem da gravidez, se a criança está tomando 

algum remédio, idade da criança e da mãe e número de pessoas que moram na casa permane-

ceram no modelo para explicar a Giardia.  

A Tabela 7.2 apresenta as variáveis selecionadas na análise multivariada, com as respectivas 

razões de chance (Odds ratio – OR) ajustadas no modelo final. 
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Tabela 7.2 – Resultado das análises de associação entre a variável-resposta Giardia e as 
variáveis-explicativas: grupo, ordem da gravidez, está tomando algum remédio, idade da 

criança, idade da mãe e quantas pessoas moram na casa - modelo final obtido por meio de 
regressão logística, em nível de significância de 5% 

Variável Atributos OR (IC a 95%) * p 

Grupo1 Cisterna 0,48 (0,243 – 0,963) 0,039 

Ordem da gravidez2 Primeira 0,28 (0,107 – 0,747) 0,011 

Está tomando algum remédio3 Sim 2,59 (1,019 – 6,587) 0,046 

Idade da criança (meses)  0,98 (0,952 – 0,999) 0,044 

Idade da mãe (anos)  1,05 (1,003 – 1,088) 0,034 

Quantas pessoas moram na casa  1,19 (1,054 – 1,344) 0,005 

* OR: odds ratio; IC: intervalo de confiança. 
(1) categoria de comparação: grupo outras fontes. 
(2) categoria de comparação: segunda ou superior. 
(3) categoria de comparação: não. 

7.4 Discussão 

Avaliando os dados expressos na Tabela 7.2, constata-se que os dados relacionados ao tipo de 

abastecimento de água utilizado pelas famílias (variável “grupo”) indicaram que a chance de 

infecção por Giardia nas crianças que possuem ou utilizam cisternas foi de 0,48 vez a de 

crianças que consomem água de rios, córregos, nascentes ou cacimbas. Ou seja, após ajusta-

mento, os resultados mostraram que a utilização de água de cisterna reduziu em 55% a 

prevalência da Giardia nas crianças investigadas, quando comparadas às crianças que conso-

mem água de outras fontes de abastecimento. 

Sabe-se que a contaminação por esse protozoário se dá pelo consumo de água e alimentos 

infectados, além do contato interpessoal. Conforme apresentado anteriormente, nos estudos 

em que a presença de Giardia foi pesquisada em amostras de água de chuva armazenadas em 

cisternas, foram detectadas baixas concentrações, o que pode ser explicado pelo processo de 

remoção dos cistos por sedimentação que ocorre dentro da cisterna, pois a água permanece 

parada durante o armazenamento; se realizada a limpeza periódica da cisterna para remoção 

dos sedimentos, há menores riscos de ingestão dos cistos. Já em mananciais superficiais, a 

concentração de Giardia pode ser maior, pois estão expostos à contaminação mais frequente.  

Quando a criança era fruto da primeira gravidez, a chance de infecção por Giardia foi de       

0,28 vez a de quando a criança nasceu a partir da segunda gestação. Ou seja, ser o primo-

gênito da família foi fator de proteção. Constatou-se que quanto maior o número de pessoas 

na casa, o risco de infecção por Giardia aumentou em 1,19 vez. Ambas as questões reforçam 

a premissa de que o contato interpessoal pode proporcionar a transmissão de cistos de 

Giardia. 
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As crianças que estavam fazendo uso de algum remédio no período da entrevista apresenta-

ram chance 2,59 vezes maior de estarem infectadas por Giardia do que as que não estavam. 

Acredita-se que as crianças medicadas estavam, provavelmente, doentes, portanto, mais 

suscetíveis à infecção por Giardia. 

Em relação à idade das crianças, o risco de infecção diminuiu com o aumento da idade, 

diferentemente do que foi encontrado no estudo de Teixeira et al. (2007), com crianças com 

idade entre 1 e 5 anos residentes em áreas de assentamento subnormal em Juiz de Fora, MG, 

onde a maior prevalência de Giardia (próximo de 30%) foi detectada entre as crianças mais 

velhas (entre 4 e 5 anos). Monteiro et al. (1988) atribuem a maior prevalência de parasitoses 

entre as crianças mais velhas como consequência do comportamento da faixa etária, porque à 

medida que crescem há o aumento do contato físico com o ambiente, este com saneamento 

básico inadequado. 

No entanto, o resultado do presente estudo pode ser interpretado considerando diferentes 

faixas etárias. A média de idade entre as crianças que apresentaram resultados positivos foi de 

22 meses (< 2 anos), e entre os resultados negativos foi de 27 meses (> 2 anos). Sabe- se que 

crianças com menos de 2 anos são mais suscetíveis a fatores ambientais, excetuando aquelas 

com idade inferior a 6 meses ou até mesmo 1 ano, pois, apesar de terem o sistema imuno-

lógico mais sensível, normalmente estão em aleitamento materno exclusivo e, consequente-

mente, menos expostos a fatores de riscos para infecção por Giardia (SILVA, 2009). Entre-

tanto, a partir do momento em que as crianças passam a consumir água e alimentos junta-

mente com o restante da família, além de aumentarem o contato com outras pessoas, elas 

podem ser mais facilmente infectadas. Por outro lado, concomitantemente com os novos 

hábitos, há o amadurecimento do sistema imunológico das crianças, diminuindo a chance de 

infecção por Giardia.  

A idade da mãe também foi um fator associado à infecção por Giardia: quanto mais velha a 

mãe, maior a chance de infecção, apesar de a literatura apontar que entre as mães mais jovens 

é que há maior probabilidade de ocorrência de morbidades entre as crianças. Entretanto, 

outras informações podem ter influenciado a questão neste estudo, como a escolaridade da 

mãe. 

7.5 Conclusões 

O estudo revela que o sistema de captação de água de chuva conferiu redução de 55% na 

prevalência da Giardia, agindo positivamente na saúde das crianças inseridas no estudo. Este 
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resultado indica que o sistema de captação de água de chuva, ao contar com um reservatório 

fechado contribui para diminuir o risco de contaminações recorrentes, e, desde que este seja 

adequadamente manuseado, tornando-se uma opção de melhor qualidade como fonte de 

abastecimento de água nas áreas rurais do semiárido.  

Portanto, por reduzir a chance de infecção por Giardia nas crianças menores de 5 anos e pelo 

fato de aproximar a fonte de água, facilitando a rotina da família na obtenção de água para o 

consumo diário, ressalta-se aqui o benefício proporcionado pela implantação do sistema de 

captação de água de chuva em cisternas para as famílias residentes em áreas rurais do 

semiárido brasileiro.  

Este estudo endossa a relevância da continuidade dos projetos de construção de cisternas para 

armazenamento de água de chuva para famílias que convivem com a seca e com água de má 

qualidade em regiões áridas e semiáridas. Entretanto, as conclusões com base nos resultados 

obtidos devem ser relativizadas, em virtude da não identificação da mesma proteção para 

outros desfechos sobre a saúde – diarreia – nesta e em outras investigações (MARCYNYK et 

al., 2007; LUNA, 2011). Ou seja, os resultados combinados dos estudos epidemiológicos que 

avaliam o impacto da construção de cisternas indicam certa seletividade desse, que seria 

evidenciado apenas quando o indicador de saúde tem maior especificidade e sensibilidade à 

transmissão de patógenos pelo consumo, principalmente pela ingestão de água. 

Além disso, deve-se sempre enfatizar os cuidados necessários no manuseio e na utilização da 

água de chuva, adotando-se as barreiras sanitárias para que não haja o comprometimento da 

qualidade da água. 

Para as famílias que consomem água de fontes de mananciais superficiais (rios, córregos, 

barragens) ou subsuperficiais (nascentes), que ainda não foram beneficiadas pelo sistema ou 

que não se enquadram nos quesitos para recebimento das cisternas pelo Programa Um Milhão 

de Cisternas, é preciso reforçar constantemente a importância do tratamento da água a ser 

utilizada para o consumo domiciliar, como a necessidade de filtração, cloração e armazena-

mento adequados, para  redução dos riscos na saúde da população no consumo da única fonte 

de água disponível. 
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8. A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE 
CHUVA EM CISTERNAS PROPICIA O CONSUMO DE ÁGUA DE 
MELHOR QUALIDADE MICROBIOLÓGICA? UM ESTUDO NO 
SEMIÁRIDO DE MINAS GERAIS 

8.1 Introdução 

Apesar da tentativa de cumprir no prazo estabelecido, a 10a  meta do 7o Objetivo de Desenvol-

vimento do Milênio (ODM), estipulada pela OMS em 2000, de reduzir pela metade a pro-

porção de pessoas sem acesso à fonte de água segura e sem saneamento básico até 2015, ainda 

há muito a ser realizado no Brasil (BRASIL, 2007). De acordo com estudos do Relatório 

Nacional de Monitoramento do Cumprimento das Metas dos ODM, o aumento no número de 

ligações de água na área urbana entre 1992 e 2005 no Brasil foi de 7,5%. Com esse incre-

mento, o meio urbano está próximo à universalidade, com praticamente 90% das residências 

ligadas à rede de abastecimento de água.  

No mesmo período (1992 a 2005), o incremento no setor nas áreas rurais foi maior (15,5%), 

porém a cobertura ainda pode ser considerada insignificante, quando comparada com a área 

urbana: apenas cerca de um terço dos domicílios é abastecido por rede de distribuição e por 

poço ou nascente com canalização interna (BRASIL, 2011a). No entanto, estudos que avalia-

ram a qualidade microbiológica de poços e nascentes vêm apresentando resultados que 

refutam a crença popular de que a água dessas fontes é “adequada” para o consumo; dados 

apontam que a água proveniente de poços e nascentes também pode ser considerada impró-

pria, por conter indicadores de contaminação fecal (Escherichia coli), portanto deve receber 

algum tipo de tratamento, como cloração ou fervura antes do consumo (AMARAL et al., 

2003; ROCHA et a.l, 2006; MALHEIROS et a.l, 2009).  

A situação mais crítica no abastecimento de água ocorre nos estados que compõem a região 

semiárida brasileira, a maior parte desses no Nordeste, por conviverem frequentemente com a 

seca, o que dificulta a existência de mananciais perenes. Nessa região, as famílias convivem 

diariamente com a necessidade de ir em busca de fontes que possam ter água disponível para 

o consumo familiar. Essas fontes são utilizadas por outras famílias e também por animais, o 

que compromete a quantidade e a qualidade da água a ser levada para casa. Essa árdua tarefa 

é geralmente realizada por mulheres e crianças, que têm parte do seu tempo comprometido 

com a intenção de suprir apenas as necessidades básicas da família, como água para beber e 

para cozinhar. 
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O P1MC – Programa Um Milhão de Cisternas20 surgiu como consequência desse cenário de 

escassez no abastecimento de água. Elaborado em 2000 pela Articulação do Semi-Árido 

Brasileiro (ASA), uma rede formada por cerca de 750 organizações da sociedade civil, um 

dos princípios norteadores do Programa é a construção de 1 milhão de sistemas de captação 

de água de chuva para beneficiar aproximadamente 5 milhões de pessoas residentes na região 

semiárida do Brasil que convivem com dificuldades na obtenção de água para o consumo 

familiar. De acordo com o proposto pelo P1MC, os 16 mil litros armazenados em reserva-

tórios fechados – as cisternas – são  suficientes para abastecer uma família de cinco pessoas 

durante os oito meses de seca, para suprir as necessidades básicas: beber, cozinhar e escovar 

os dentes. Até o momento, já foram mais de 350 mil sistemas construídos em todo semiárido 

brasileiro. 

A água das chuvas, pelo seu processo de formação, é naturalmente destilada e pode apresentar 

qualidade adequada para o consumo humano; a partir do momento em que entra em contato 

com a atmosfera, torna-se suscetível à contaminação, de acordo com a qualidade do ar da 

região em que for captada – a poluicão atmosférica compromete a qualidade fisico-química da 

água, o que não é tão comum em áreas rurais. Portanto, é nos processos de captação, armaze-

namento e manuseio que pode ocorrer a contaminação microbiológica da água, o que reforça 

a importância de se adotarem barreiras sanitárias em todas as etapas de utilização do sistema 

de captação de água de chuva (ANDRADE NETO, 2004). As chamadas barreiras sanitárias 

são aparatos instalados no sistema ou atitudes que partem dos beneficiados que visam 

proteger a qualidade da água de chuva desde o momento em que começa o processo de 

captação até o momento da utilização, entre os quais:  

1. Desvio da primeira água de cada evento de chuva, para limpar as superfícies de captação. 

2. Limpeza periódica da cisterna uma vez ao ano, para retirar sedimentos que são acumulados 
no fundo. 

3. Manutenção de telas de proteção nas tubulações da cisterna, para evitar a entrada de 
animais, folhas e partículas maiores. 

4. Retirada higiênica da água por bombas, para evitar a introdução de recipientes dentro da 
cisterna, que podem acarretar a contaminação da água. 

5. Desinfecção da água, por cloração, fervura ou luz solar. 

                                                             
20 Disponível em < http://www.asabrasil.org.br/portal/Default.asp>. Acesso em 19 set. 2011. 
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Outras atitudes, como a pintura anual da cisterna e a manutenção de mínimo de água dentro 

dela para garantir sua integridade estrutural,  além da preservação da tampa da cisterna bem 

vedada, também são importantes para garantir a qualidade da água. 

Na literatura podem ser encontrados estudos realizados para avaliar a qualidade micro-

biológica da água de chuva armazenada em cisternas, analisando tanto microrganismos indi-

cadores de contaminação fecal (coliformes termotolerantes e Eschericia coli) quanto  pato-

gênicos, como Salmonella̧ Giardia, Cryptosporidium, Ascaris lumbricoides, Hymenolips nana, 

Entamoeba spp., Endolimax nana e Isospora belli (PINFOLD et al., 1993; CRABTREE et 

al., 1996; SIMMONS et al., 2001; SILVA, 2006; XAVIER et al., 2011). Mesmo os resultados 

em que a inadequabilidade da água para o consumo humano é relatada, alguns autores consi-

deram que esta apresenta qualidade superior à das outras fontes ante-riormente adotadas pelas 

famílias, podendo representar um avanço no acesso à água mais confiável (PINFOLD et al., 

1993; ANDRADE NETO, 2004; BLACKBURN et al., 2005). 

Em virtude  desse quadro, o objetivo do presente estudo foi comparar a qualidade microbioló-

gica de dois tipos de fontes de abastecimento utilizadas pela população residente na área rural 

de Berilo e Chapada do Norte no Estado de Minas Gerais: aquelas de famílias que possuíam 

(ou utilizavam de terceiros) o sistema de captação de água de chuva em cisternas e as famílias 

que utilizavam água de rios, córregos, nascentes e cacimbas. Pretendeu-se verificar se a im-

plantação do sistema de captação de água de chuva nos domicílios resultou no acesso à água 

de melhor qualidade. Esses municípios fazem parte de uma pesquisa matriz realizada pela 

Escola de Engenharia da UFMG, que aborda também questões tecnológicas, sociais, ambien-

tais e políticas acerca do sistema de captação de água de chuva utilizado pela população des-

tas localidades. 

8.2 Material e métodos 

8.2.1 Seleção da amostra 

A qualidade da água que a população consumia na área rural foi verificada por  meio da 

análise microbiológica quantitativa de coliformes totais e E. coli, avaliando tanto amostras de 

água de famílias que possuíam sistemas de captação de água de chuva no domicílio, ou uti-

lizavam de terceiros (grupo cisternas), quanto de famílias que consumiam água de outras fon-

tes alternativas, como rios, córregos, nascentes e cacimbas (grupo outras fontes). As amostras 

foram obtidas diretamente do local de onde a família retirava água para beber: filtros caseiros, 

torneira, caixa d’água, baldes, etc. A opção do local de coleta surgiu após a aplicação dos 
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questionários, quando ficou constatado que a água armazenada na cisterna do sistema de 

captação de água de chuva não era a primeira opção para o consumo humano direto entre 

algumas famílias, ou seja, mesmo beneficiadas pelas cisternas a água utilizada para beber era 

proveniente de outra fonte; esse comportamento foi discutido nos resultados. 

As análises foram realizadas após o término da aplicação de questionários socioeconômicos 

em cada município. Esses questionários são algumas das ferramentas utilizadas na pesquisa  

para avaliar questões de saúde, ambientais e da qualidade da água consumida pela população 

selecionada.  

Em Berilo, os pontos de coleta foram definidos utilizando tabela de números aleatórios. 

Foram definidas 40 amostras, sendo 20 de cada grupo, buscando atender à maior parte das 

comunidades rurais inseridas na pesquisa. Já em Chapada do Norte, o processo de amos-

tragem teve de ser diferenciado, em virtude das peculiaridades locais e pela extensão do muni-

cípio. Durante a etapa de aplicação de questionários socioeconômicos, verificou-se o maior 

número de comunidades rurais em relação a Berilo; além disso, as comunidades esta-vam 

mais dispersas e havia locais de difícil acesso, aspectos que impossibilitariam a seleção alea-

tória.  

É importante ressaltar a recomendação de que amostras de água  destinadas a análises 

microbiológicas devem ser avaliadas no prazo máximo de 24 horas após a coleta. Com a 

proximidade do período de chuva, tornou-se necessário que o maior número de amostras 

possível fosse coletado em um dia, devido à precariedade das estradas na área rural, que difi-

cultaria o deslocamento. Portanto, em Chapada do Norte as amostras foram coletadas em 

domicílios de mais fácil acesso, porém buscando abranger a área geográfica para atender a 

todos os postos do Programa Saúde da Família localizados na área rural.  

Foram coletadas 60 amostras em Chapada do Norte, totalizando, com as 40 de Berilo, 100 

amostras de água no estudo – 50 de residências que possuíam ou consumíam água do sistema 

de captação de água de chuva em cisternas e 50 de residências que utilizavam fontes alterna-

tivas de abastecimento de água. Em Berilo as coletas foram feitas na primeira semana de 

outubro e em Chapada do Norte, entre a primeira e a segunda semana de dezembro. 

8.2.2 Análises laboratoriais 

A técnica adotada na análise microbiológica das amostras foi a do substrato cromogênico 

definido, que é recomendada pelo Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 2005). Essa metodologia se baseia na produção de cor e de fluorescência  
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pela quebra de substratos por enzimas específicas do grupo coliformes totais e da E. coli. Os 

aparatos necessários para a coleta e a análise microbiológica da água foram adquiridos pela 

pesquisa; para a realização das análises, foi utilizada a infraestrutura física dos laboratórios 

regionais da COPANOR (COPASA Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste 

de Minais Gerais), assim como estufa para incubação das amostras e luz ultravioleta para 

leitura dos resultados de E. coli. As amostras foram coletadas em frascos de polietileno de 

125 mL, esterilizados em autoclave. Durante o processo de coleta, as amostras foram manti-

das resfriadas em gelo, em caixa de isopor, até o momento de serem analisadas. A pesqui-

sadora responsável realizou todas as etapas para a análise da água. 

O resíduo das análises (cartelas contaminadas) foi encaminhado para o Laboratório de Micro-

biologia do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, para esterilização 

e descarte adequados. 

Os resultados das análises microbiológicas foram dados em Número Mais Provável em      

100 mL de amostra (NMP/100 mL).  

Os grupos foram comparados, adotando os testes estatísticos não paramétricos de Mann-

Whitney ou o de Kruskal Wallis para verificar se houve diferença estatística significativa 

entre eles. Também foi feita a comparação com a legislação vigente para água destinada ao 

consumo humano, determinada pela Portaria no 2.914/2011 (BRASIL, 2011b), que estabelece 

que na água destinada ao consumo humano deve haver a ausência de E. coli em 100 mL de 

amostra. As informações relacionadas às características de cada grupo, desde a forma de 

obtenção da água até o tipo de tratamento adotado, foram obtidas por meio dos questionários 

socioeconômicos aplicados. 

Os dados foram analisados com o uso dos programas Excel, Epi Info 3.4.3 e SPSS 17 

(Statistical Package for Social Sciences).  

8.3 Resultados 

As informações obtidas por meio da aplicação dos questionários socioeconômicos foram 

divididas de acordo com cada grupo na análise (Apêndices I e J), pois o sistema de captação 

de água de chuva em cisterna possui características peculiares na maneira de obtenção, 

cuidados e manuseio da água. 
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8.3.1 Sistema de captação de água de chuva 

Constatou-se que 98% das famílias entrevistadas do grupo cisternas eram proprietárias do 

sistema de captação de água de chuva – apenas 2% dos entrevistados utilizavam o sistema 

pertencente às famílias vizinhas. A média de idade das cisternas era de 32,8 meses - próxima 

de três anos. 

A maior parte dos sistemas de captação de água de chuva construídos nas áreas estudadas foi 

do Programa Um Milhão de Cisternas, com 74% do total. O restante dos sistemas foi implan-

tado por meio da iniciativa de ONGs e parcerias internacionais, de prefeituras ou foi construí-

do pelo próprio morador. O volume das cisternas de 16 mil litros foi o mais frequente, estando 

presente em 85,5% das residências; de 25 mil litros (volume adotado pela ONG Fundo Cris-

tão para Crianças) em 9,7% – o restante (4,8%) foi de cisternas de lona/plástico, com volume 

de 8 mil litros. 

Praticamente 60% dos entrevistados afirmaram não colocar água de outra fonte dentro da 

cisterna, como é recomendado, para não comprometer a qualidade da água de chuva. Dentre 

os moradores que afirmaram misturar a água de chuva, 43,3% disseram fazê-lo com frequên-

cia, utilizando a cisterna como reservatório para qualquer outro tipo de água, como de poço, 

rio, córrego, nascente ou caminhão-pipa. Os outros 56,7% responderam que só tomam essa 

atitude em situações emergenciais, isto é, quando a água de chuva armazenada na cisterna está 

realmente chegando ao fim e não há previsão do início do período chuvoso. 

Apesar de não serem indicados, pelo elevado risco de contaminação da água, os vasilhames 

conhecidos como baldes e outros recipientes foram a forma de retirada da água da cisterna 

mais adotados para o uso domiciliar (cerca de 80% dos domicílios). Como justificativa para 

essa prática, as famílias alegaram que as bombas manuais21 instaladas apresentaram defeitos 

com o uso (60%). Além disso, algumas famílias relataram que o volume de água que sai da 

bomba é pequeno – “o balde é mais rápido”. Em menor porcentagem (6,3%) foram utilizadas 

as bombas submersíveis, além de mangueiras ou registros (torneiras) – 6,9%.  

Em relação aos cuidados com a água consumida, aproximadamente 85% dos moradores afir-

maram tratar a água, devendo ser ressaltado que, desses, metade realizava a cloração seguida 

de filtração, 30% só filtrava a água, em filtro caseiro (“de barro” com velas de cerâmica) e 

20% só fazia a cloração; uma pequena porcentagem – 2,3% – filtrava a água antes de clorar e 

                                                             
21 As bombas manuais referidas no texto são bombas de fácil produção, utilizando canos de PVC e bolas de gude 

(WIN, 2001). 
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apenas 1,0% fervia a água como forma de tratamento.  A cloração normalmente era realizada 

na própria cisterna (88,9% das famílias), após o fim do período chuvoso, quando essa se 

encontra cheia. Este procedimento foi transmitido às famílias nos cursos de capacitação que 

frequentaram antes de serem beneficiadas com o sistema de captação de água de chuva. Há 

também aqueles que adicionavam água sanitária ou hipoclorito de sódio no filtro doméstico 

(antes ou depois de a água ser filtrada), porém a porcentagem é mais baixa – 6,7%. 

A questão relacionada à quantidade de água sanitária/hipoclorito de sódio utilizada na desin-

fecção da água teve respostas bastante discrepantes, o que é um fator preocupante. Dentre 

aqueles que responderam que faziam a cloração da água dentro da cisterna, há algumas das 

seguintes respostas: 

• “2 colheres de sopa na caixa cheia”; 

• “10 gotas de hipoclorito na caixa”; 

• “1 tampa do vidro de água sanitária”; 

• “2 copos de água sanitária”;  

•  “1 litro de hipoclorito”; e 

• “2 garrafas de hipoclorito”. 

Nota-se que os volumes empregados para desinfecção da água dentro da cisterna foram bas-

tante divergentes, variando de poucas gotas a litros: a quantidade de cloro estava sendo em-

pregada insuficientemente ou em demasia, retratando a falta de informação ou insegurança da 

população em relação ao tratamento da água a ser consumida, apesar de o assunto ser aborda-

do durante o treinamento que as famílias receberam antes de serem beneficiadas com o sis-

tema de captação de água de chuva em cisterna. 

A grande maioria dos moradores (93%) disse não ter reclamação quanto à água armazenada 

na cisterna e 99% também acreditavam que o sistema de captação de água de chuva em cister-

nas melhorou a qualidade de vida da família. 

8.3.2 Outras fontes alternativas de abastecimento de água  

A água proveniente dos rios foi identificada como a fonte de abastecimento alternativa mais 

utilizada pelas famílias (75%), seguida de nascente (23%). Por serem, na maioria das vezes, 

as únicas fontes hídricas presentes no local, essas são utilizadas para atender a todas as neces-

sidades domiciliares da família (beber, cozinhar, escovar os dentes, tomar banho, limpar a 

casa, lavar vasilhas e roupa). Cerca de 70% dos moradores afirmaram que a fonte principal de 
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água dura praticamente o ano todo – de 10 a 12 meses; apenas uma pequena parcela (2%) 

relatou que a fonte tem curta duração – menos de três meses. 

A retirada da água da fonte para o domicílio era realizada por meio de bomba elétrica, geral-

mente unifamiliar (35%) ou bomba elétrica associada à gravidade (31%), isto é, quando a 

água é encaminhada para uma caixa d’água instalada em um ponto alto e levada ao interior 

das casas por mangueira – essa forma normalmente é comunitária. Em 15% das famílias, as 

mulheres, principalmente, ainda precisavam buscar água na fonte, a pé, carregando-a em 

baldes ou outros recipientes. Em média o percurso durava 15 minutos, considerando a ida e a 

volta, e eram necessárias cinco viagens à fonte para obter a água suficiente para o uso diário. 

Em outubro de 2009, quando estavam sendo aplicados os questionários no município de 

Chapada do Norte, houve um período de chuvas intensas e, com o aumento da vazão dos rios, 

muitas famílias perderam suas bombas particulares, arrastadas pela correnteza, sendo obriga-

das a voltar à rotina de buscar água para o consumo diário.   

Em 67,7% das residências, a água ficava armazenada em caixas d’água com tampa; as outras 

formas de armazenamento, menos adotadas, eram baldes e bacias (22,9%), caixas d’água sem 

tampa (6,1%), latas de metal (1,5%) e vasilhas de cozinha (1,8%).  

A limpeza da caixa d’água era uma prática frequente entre as famílias, que costumavam 

realizar esse procedimento em intervalos inferiores a seis meses, por essas não serem caixas 

muito grandes, e porque a água era distribuída semanalmente por meio de mangueira – água 

proveniente de rio. A quantidade disponibilizada durava cerca de sete dias, finalizando pouco 

antes do período em que a família receberia a água novamente. De acordo com os entrevis-

tados, por às vezes chegar turva e com muitas partículas em suspensão, era necessário fazer a 

limpeza da caixa previamente ao recebimento da cota semanal de água, para retirada dos 

sedimentos do fundo da caixa. Apenas 1,2% das famílias afirmaram lavar a caixa anualmente 

ou que nunca lavaram. 

Cerca de 60% das famílias não tinham reclamações com relação à disponibilidade de água. 

Dentre os que reclamaram, os problemas estavam relacionados à cor (6,7%) ou ao cheiro da 

água (0,9%), principalmente no período de chuva; alguns moradores também relataram saber 

que a água é poluída por despejos de esgotamento sanitário de comunidades a montante e que 

deveria receber tratamento antes de ser consumida. Entretanto, 20% das famílias não tratavam 

a água antes de utilizá-la. Dos que responderam positivamente, 66,8% disseram que apenas 

filtravam (filtro caseiro). Dentre os que relataram fazer a cloração, 36,8% o faziam na caixa 
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d’água, 8,8% em baldes ou outro recipiente e 54,4%, no filtro caseiro – 16,4% cloravam antes 

de filtrar e 5,7%, depois da filtração.  

A quantidade de hipoclorito de sódio ou água sanitária utilizada para desinfecção da água 

também foi questão problemática entre as famílias que utilizavam outras fontes alternativas de 

abastecimento de água. Assim como para as famílias do grupo “cisternas”, verificou-se que 

não havia padronização na dosagem de água sanitária ou de hipoclorito de sódio adotada. 

Uma reclamação sistemática feita pelos moradores de ambos os municípios e de ambos os 

grupos foi que não havia frequência estável na distribuição de hipoclorito de sódio pela Secre-

taria de Saúde. Por isso, ficavam impossibilitados de tratar a água adequadamente. 

8.3.3 Comparação entre os grupos 

Do total de 100 amostras selecionadas, houve a perda de 25% (30% do grupo cisternas e 20% 

do grupo outras fontes), causada por problemas na temperatura da estufa de incubação do 

laboratório de um dos municípios inseridos na pesquisa. Portanto, o total de amostras anali-

sadas foi de 75, sendo 35 do grupo cisternas e 40 do grupo outras fontes.  

A Figura 8.1 apresenta a distribuição dos valores dos resultados da análise de qualidade da 

água (coliformes totais e Escherichia coli) em gráficos blox plot, enquanto a Tabela 8.1 

resume a estatística descritiva das amostras – ambos apresentados em Número Mais Provável 

em 100 mL (NMP/100 mL). É importante destacar que, tanto no gráfico quanto na tabela, os 

valores máximos apresentados (> 2,4E + 03 NMP/100 mL) são na verdade o limite de detec-

ção da metodologia, isto é, houve a saturação da capacidade de quantificação da técnica. Para 

que fosse possível obter um valor inteiro, seria necessária a diluição da amostra, o que não era 

esperado. 
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Figura 8.1  – Estatística descritiva em gráfico blox pot das concentrações de coliformes 

totais e Escherichia coli das amostras de água coletadas de domicílios com e sem cisternas 
(grupo cisterna e grupo outras fontes, respectivamente).  

 
 

Tabela 8.1 – Estatística descritiva da qualidade microbiológica (coliformes totais e E.coli) da 
água das amostras provenientes dos dois grupos de abastecimento de água inseridos na 

pesquisa (grupo cisternas e grupo outras fontes) 

Amostra 
Cisternas Outras Fontes 

Coliformes totais 
(NMP/100 mL) 

E. coli  
(NMP/100 mL) 

Coliformes totais 
(NMP/100 mL) 

E. coli  
(NMP/100 mL) 

Média 
geométrica 1 1,73 x 101 4,12 x 100 2,78 x 101 1,39 x 100 

Mediana 2,20 x 101 4,55 x 100 5,30 x 101 1,50 x 100 

Mínimo ND ND ND ND 

Máximo 2 > 2,40 x 103 > 2,40 x 103 > 2,40 x 103 1,30 x 102 

Desvio-padrão 7,86 x 102 4,12 x 102 7,54 x 102 2,81 x 101 

*ND = Não detectado – termo utilizado quando o resultado da análise fica abaixo do limite de 
detecção da técnica utilizada - <1,0 NMP/100 mL. 
1 adota-se a média geométrica quando os dados apresentam grande espectro de variação. 
   

As comparações das fontes de água consumida pela população inserida na pesquisa foram 

feitas com base apenas nos resultados de Escherichia coli, por ser este o microrganismo 

indicador de contaminação fecal adotado para avaliar a qualidade microbiológica da água 

preconizada pela guias de potabilidade da água, incluindo a legislação brasileira, por meio da 

Portaria no 2.914/2011 (BRASIL, 2011b). Além disso, de acordo com a mesma portaria, no 

capítulo V, relacionado ao padrão de potabilidade, para amostras individuais que não sejam 

canalizadas tolera-se a presença de coliformes totais, desde que não haja a detecção de E. coli, 

devendo, de qualquer forma, ser tomadas medidas preventivas e de correção. 

Considerando apenas os resultados de E. coli, 23% destes foram classificados como não dec-

tados (ND) no grupo cisternas, enquanto esse número foi de 42,5% para o grupo outras fontes, 
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indicando que o grupo outras fontes tem mais amostras passíveis de serem consi-deradas aptas 

para o consumo humano do que as do grupo cisternas, apesar de a diferença não ter estatisti-

camente sido significativa (Tabela 8.2). 

Tabela 8.2 – Comparação entre os resultados da concentração de E.coli nas amostras de 
água dos grupos cisterna e outras fontes, pelo teste não paramétrico de Mann-Whitney, em 

nível de significância de 5% 
Variável Grupo N Mediana p * 

E. coli  
(NMP/100 mL) 

Cisternas 35 5,00E+00 
0,116 

Outras fontes 40 1,50E+00 

* Teste de Mann-Whitney; p > 0,05 = a diferença não foi estatisticamente significativa a 5%. 
 

Porém, esse resultado não representa a real qualidade da água de chuva armazenada em cister-

nas, porque, de acordo com as informaçõe obtidas nos questionários socioeconômicos, 40% 

das famílias que possuem o sistema de captação de água de chuva afirmaram ter o hábito de 

misturar a água de chuva armazenada na cisterna com outras fontes, mesmo esta sendo uma 

prática não recomendada. Assim sendo, para verificar se realmente havia diferença entre a 

qualidade da água de chuva armazenada nas cisternas e a água de outras fontes alternativas, 

foi necessário buscar, dentre as 35 amostras analisadas do grupo cisternas, quais eram prove-

nientes das famílias que relataram não misturar a água de chuva da cisterna com nenhuma 

outra fonte, resultando em 23 amostras (65% do total analisado no grupo). Essas foram realo-

cadas dentro de um terceiro grupo, chamado grupo água de chuva, no qual, de acordo com as 

respostas das famílias, só havia água de chuva armazenada nas cisternas e de onde foi coleta-

da a amostra de água para análise. 

A Figura 8.2 ilustra os resultados de E. coli dos três grupos de abastecimento de água.  
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Figura 8.2  – Distribuição dos dados de E. coli (NMP/100 mL) encontrados nos três grupos 

de abastecimento de água considerados na pesquisa, em gráfico box-plot. 
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Analisando os gráficos box plot, tanto o grupo cisternas quanto o subgrupo água de chuva 

apresentaram, aparentemente, concentrações mais elevadas de E. coli, comparado ao que foi 

detectado no grupo outras fontes. Entretanto, de acordo com a análise estatística, a diferença 

entre os três grupos não foi significativa, considerando p < 0,05 (Tabela 8.3). 

Tabela 8.3 – Comparação entre os resultados da concentração de E.coli nas amostras de 
água dos grupos cisternas, água de chuva e outras fontes, pelo teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis, em  nível de significância de 5% 
Variável Grupo N Mediana p * 

E. coli  
(NMP/100 mL) 

Cisternas 35 5,00E+00 

0,134 Água de chuva 23 7,40E+00 

Outras fontes 40 1,50E+00 

*: Teste de Kruskal-Wallis; p > 0,05 = a diferença não foi estatisticamente significativa a 5%. 

Os grupos água de chuva e outras fontes foram avaliados para averiguar se a água de chuva 

pode ter, realmente, qualidade microbiológica diferente da de outras fontes utilizadas na área 

rural. No entanto, constatou-se que não houve diferença significativa em nível de confiança de 

95%, como pode ser visto na Tabela 8.4. Embora a amostra seja relativamente pequena, o 

valor de p aproximou-se de 5%, sinalizando possível diferença, em favor da melhor qualidade 

da água no grupo outras fontes. 

Tabela 8.4 – Comparação entre os resultados da concentração de E.coli nas amostras de 
água dos grupos água de chuva e outras fontes, pelo teste não paramétrico de Mann-

Whitney, em nível de significância de 5% 
Variável Grupo N Mediana p * 

E. coli  
(NMP/100 mL) 

Água de chuva 23 7,40E+00 
0,073 

Outras fontes 40 1,50E+00 

*: Teste de Mann-Whitney; p > 0,05 = a diferença não foi estatisticamente significativa a 5%. 

De acordo com as comparações realizadas, tanto entre os três grupos quanto apenas entre o 

grupo água de chuva com o outras fontes, há o indicativo de que o sistema de captação de 

água de chuva em cisterna pode não ter cumprido o que era esperado no quesito qualidade da 

água, pois apresentou concentração de E. coli semelhante à de amostras das outras fontes, 

como a proveniente de rio, que pode ter sido contaminada por receber efluentes sanitários das 

comunidades rurais. 

8.4 Discussão 

A presença de E. coli (77%) nas amostras coletadas de domicílios com sistemas de captação 

de água de chuva em Berilo e Chapada do Norte, MG, foi bem superior à encontrada no 

estudo de Xavier et al. (2011), realizado na área rural de Tuparetama, PE, que detectaram 
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E.coli em 30 e 41,4% das amostras de água de chuva coletadas nas cisternas e em jarras de 

barro no interior das residências, respectivamente. Os próprios autores afirmaram que o nível 

de contaminação foi baixo em relação a outros estudos, principalmente pelo fato de poucos 

usuários afirmarem fazer o tratamento da água. Da mesma forma, Bezerra et al. (2010), ava-

liando dez amostras de água armazenada em cisternas na área rural de Crato, CE, detecta-ram 

que mais da metade das amostras (70%) foi considerada satisfatória, ou seja, com a ausência 

de E. coli, como é estabelecido pelo padrão de potabilidade da água. 

Entretanto, algumas considerações devem ser feitas sobre hábitos que podem ter refletido na 

má qualidade da água coletada entre as famílias beneficiadas pelo sistema de captação de 

água de chuva aqui analisadas: 1) a adição de outras fontes de água dentro da cisterna; 2) a 

opção em consumir outras fontes de água mesmo tendo o sistema instalado na residência para 

esse fim; e 3) a falta ou precariedade de adoção das barreiras sanitárias desde a captação até a 

utilização final. 

Como relatado, 40% das famílias afirmaram adicionar água de outras fontes à água de chuva 

armazenada nas cisternas. Cerca de 60% das famílias entrevistadas por Tavares (2009) em 

comunidades rurais de Campina Grande, PB, também adicionam água de outras fontes à água 

de chuva, normalmente provenientes de caminhão-pipa, fornecida pelo Exército no período de 

estiagem. O mesmo foi verificado por Luna (2011), em trabalho realizado no Agreste de 

Pernambuco, em 50% das famílias entrevistadas. Apesar de ser uma prática não recomendada 

pela possibilidade de contaminação da água de chuva armazenada na cisterna, verifica ser 

uma atitude rotineira por parte das familias beneficiadas pelo sistema de captação de água de 

chuva. Portanto, a contaminação detectada nas amostras pode ter sido proveniente da mistura 

da água de outras fontes com a de chuva. 

Dentre as famílias beneficiadas pelo sistema de captação de água de chuva, 25% não utili-

zavam a água armazenada nas cisternas para os fins ao qual foi destinada: beber e cozinhar, 

adotando-a para fins menos nobres e optando por continuar utilizando as outras fontes 

alternativas disponíveis. Ao ter sido decidido inicialmente que a amostra deveria ser coletada 

do local onde a família retira água para beber (filtros, baldes, etc.), existe a possibilidade de  

que a água coletada não fosse realmente proveniente da cisterna.  

Em relação às barreiras sanitárias, observou-se que a forma preferencial de retirada da água da 

cisterna eram os baldes (78,5%), procedimento também verificado no estudo realizado por 

Tavares (2009), em que 67% das famílias  afirmaram utilizar o balde por dificuldade no 
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manuseio das bombas, e 80,6% no estudo de Luna (2011), no qual foi constatado que 46,1% 

das famílias não fazem uso das bombas por defeito ou quebra das mesmas. 

Aproximadamente 85% das famílias do estudo afirmaram tratar a água a ser consumida, 

porém as concentrações do desinfetante adotadas foram bastante discrepantes. Joventino et al. 

(2010) também detectaram diferentes dosagens de hipoclorito de sódio utilizadas pelas 

famílias para tratamento da água, com dosagens aquém do recomendado pela Secretaria de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que é de duas gotas para cada litro de água, 

como uma gota para cada 2 litros ou até para 30 litros. Superdosagens também foram consta-

dadas: cinco gotas para 1 litro e meio. Havia ainda ususários que adicionavam cloro sem 

nenhuma medida. 

8.5 Conclusões 

São inegáveis os benefícios proporcionados pelo sistema de captação de água de chuva para 

as famílias que estavam habituadas a conviver com a escassez hídrica e a rotina diária de ter 

que ir em busca de água para o consumo doméstico diário. Ao aproximar a fonte de água e 

fornecer um reservatório fechado, evitando a perda excessiva de água por evaporação, as 

famílias têm maior segurança de que haverá água disponível durante o período de seca, se for 

utilizada apenas para os fins a que se destina.  

Mas, ao contrário do que era esperado na melhoria na qualidade microbiológica da água, a 

implantação do sistema de captação de água de chuva e  armazenamento em cisternas não 

atingiu totalmente tal objetivo, pois foram detectadas concentrações de E. coli, indicador de 

contaminação fecal, nas amostras provenientes de domicílios beneficiados pelo sistema no 

mesmo nível ou até mesmo acima do que foi encontrado nas outras fontes, principalmente de 

rios, sabidamente expostos a dejetos humanos e de animais. 

Entretanto, deve-se considerar a existência de várias interferências que podem explicar o 

resultado, por exemplo, o fato de a análise da amostra ter sido pontual, avaliando a qualidade 

da água em apenas um momento, o que pode não ter sido representativo. 

As amostras analisadas não foram coletadas diretamente da fonte de abastecimento, e sim de 

onde a família retira a água para beber. Portanto, dentre as famílias beneficiadas pelo sistema 

de captação de água chuva, havia as que preferiam continuar consumindo água de outras 

fontes, como de poço ou de rio, o que significa que algumas amostras analisadas, considera-

das como do grupo cisterna, não eram água de chuva. Essa informação aponta que algumas 

famílias não incorporaram o conceito de que o sistema de captação de água de chuva pode ser 
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uma fonte de abastecimento segura, preferindo utilizar as outras fontes para o consu-mo 

humano direto. 

Considerando que a água de chuva tem qualidade adequada antes de entrar em contato com a 

atmosfera, é possível que a contaminação da água ocorra nas etapas de captação, manuseio e 

utilização. Os cuidados com o sistema são repassados para as famílias apenas no curso que 

essas fazem antes de serem beneficiadas pelo Programa Um Milhão de Cisternas, portanto 

não são incorporados à rotina familiar e podem ser esquecidos com o decorrer do tempo de 

uso.  

Assim sendo, conclui-se que é necessário investir mais na educação sanitária para que o 

objetivo proposto pelo P1MC, de beneficiar as famílias com água de melhor qualidade, seja 

cumprido. Parcerias com os gestores municipais, principalmente os ligados à saúde, ao contar 

com os agentes comunitários de saúde do Programa Saúde da Família, podem resultar em 

melhorias na informação das famílias beneficiadas pelo Programa Um Milhão de Cisternas. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É inegável a importância de difundir os sistemas alternativos de abastecimento de água, 

principalmente em regiões carentes de água de boa qualidade. Muitas famílias residentes em 

locais de escassez hídrica lidam diariamente com processo fastidioso de busca de água para o 

consumo domiciliar e ainda são reféns dos efeitos da sazonalidade, deparando-se com manan-

ciais que ficam secos durante grande parte do ano. A iniciativa do P1MC, além daquelas feitas 

por ONGs e outras parcerias, de construir sistemas de captação de água de chuva para famí-

lias que convivem com escassez hídrica busca amenizar a dificuldade do acesso à água para 

populações rurais em regiões semiáridas no País. A satisfação das famílias beneficiadas pode 

ser comprovada nesta pesquisa, pois quando questionadas se a cisterna melhorou a qualidade 

de vida da família, a quase totalidade (99,1%) respondeu positivamente; 98,0% dos chefes dos 

domicílios entrevistados no estudo de Luna (2011) também relataram que houve melhoria 

geral da qualidade de saúde da família. 

Entretanto, apesar da satisfação geral das famílias beneficiadas, em termos de qualidade 

microbiológica da água constatou-se, em vários estudos citados no Capítulo 8, assim como 

nas amostras avaliadas na pesquisa, que não houve melhorias significativas, pois as concen-

trações de E. coli das amostras coletadas entre as famílias beneficiadas pelo sistema de cap-

tação de água de chuva foram semelhantes às de amostras de outras fontes alternativas de 

água utilizadas no meio rural. A motivação para a realização da pesquisa surgiu da consta-

tação de que há uma vasta literatura de avaliação da qualidade da água de chuva armazenada 

em cisternas, porém há poucos estudos epidemiológicos, principalmente em nível nacional, 

que fizessem a associação entre o consumo da água de chuva e seus efeitos na saúde. 

A pesquisa foi então delineada para verificar a influência do sistema de captação de água de 

chuva em cisternas, como alternativa de fonte de abastecimento de água para consumo huma-

no, na saúde da população selecionada para a amostra. A amostra foi restringida a crianças 

menores de 60 meses, pois essa é considerada a faixa etária mais suscetível a problemas de 

saúde decorrentes da falta e, ou, inadequação da água para consumo, assim como das práticas 

de higiene e condições socioambientais em que estão inseridas. A comparação dos resultados 

entre os dois grupos (cisternas e outras fontes) utilizados na pesquisa foi importante para iden-

tificar como as diferentes alternativas de abastecimento de água podem influenciar e, ou, 

afetar a saúde da população.  

Citando a hipótese inicial da pesquisa, a implantação do sistema de captação de água de chuva 

em cisternas nos domicílios de famílias que conviviam com a seca frequente e com o 
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consumo de fontes de abastecimento de água de qualidade que não atendem aos padrões 

mínimos microbiológicos foi capaz de reduzir os casos de diarreia e de parasitoses intestinais 

nas crianças residentes na área rural. Reportando-se aos objetivos propostos, pode-se conside-

rar, de acordo com os resultados da pesquisa, que:  

1) A diarreia avaliada por período de 72 horas anteriores à data da entrevista apresentou baixa 

prevalência tanto na totalidade (5%) quanto em cada grupo (3,6% no grupo cisternas e 

6,0% no grupo outras fontes). A razão de chances evidencia que o sistema de captação de 

água de chuva haja como fator de proteção para a diarreia (OR = 0,56), porém a diferença 

não foi significativa em nível de 5% (p = 0,135). 

2) A diarreia avaliada por meio de calendários no período de 90 dias apresentou prevalência 

total de 23,3%, sendo de 16,9% no grupo cisternas e 29,8% no grupo outras fontes; a dife-

rença entre os grupos esteve próxima de ser significativa, considerando o nível de 5%  

(p = 0,066). A razão de chances para a diarreia avaliada por 90 dias indica que o sistema de 

captação de água de chuva poderia ser considerado fator de proteção para a diarreia  

(OR = 0,34), no entanto a diferença não foi significativa em  nível de 5%. 

3) Quanto à prevalência dos parasitas de transmissão feco-oral, a prevalência da amostra total 

foi de 25%, enquanto para o grupo cisternas foi de 14,0% e para o grupo outras fontes de 

19,4%. Avaliando pela razão de chances, o sistema de captação de água de chuva também 

poderia ser considerado fator de proteção (OR = 0,62), porém a diferença não foi significa-

tiva a  p < 0,05.  

4) A Giardia apresentou prevalência de 7,8% na amostra total, 4,8% para o grupo cisternas e 

10,9% para o grupo outras fontes. Pela razão de chances, o sistema de captação de água de 

chuva foi fator de proteção para a ocorrência de Giardia (OR = 0,48);  a diferença entre os 

grupos foi significativa (p = 0,039). O resultado indicou redução de 55% na prevalência de 

Giardia nas crianças expostas, comparadas às não expostas.  

De modo geral, o sistema de captação de água de chuva em cisternas apresentou potencial 

efeito benéfico na saúde das crianças apenas para o desfecho “giardíase em crianças com 

idade até 60 meses”, único indicador avaliado no qual foi constatada a diferença estatística-

mente significativa. 

Dos indicadores adotados para verificar o efeito do sistema de captação de água de chuva na 

saúde, a diarreia é o que tem sido mais adotado em estudos que buscam correlacionar o 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG      119

impacto de intervenções no saneamento sobre a saúde (HELLER, 1997), porém apresenta 

problemas na confiabilidade da informação obtida, por estar sujeito à interpretação individual 

da definição da doença quando resultante de questionamento por inquérito (COSTA et al., 

2005). Quando são usados indicadores como os parasitas intestinais, a confiabilidade nos 

resultados pode ser maior, desde que a análise do material seja feita por profissional capaci-

tado, que domine a técnica empregada; a limitação dos parasitas intestinais como indicadores 

está relacionada apenas à logística de campo, pela necessidade de coleta de material fecal 

(AZEVEDO, 2003), e aos falso-negativos – criança que não expele os parasitas ou as formas 

parasitárias (ovos, cistos ou oocistos) nas fezes no momento da coleta. 

Apesar dos cuidados quando da elaboração do protocolo de entrevista, a variável diarreia 

avaliada por 72 horas pode estar sujeita à interferência do viés de memória, mesmo não tendo 

sido longo o período a ser recordado. Por ser uma doença aguda e, às vezes, de curta duração, 

a mesma variável também pode sofrer interferência do viés de prevalência, se no período 

questionado a criança que estava doente anteriormente já ter sido curada (TEIXEIRA, 2003). 

Portanto, a prevalência de diarreia, quando avaliada por 72 horas, pode ter sido baixa pelo 

curto período de acompanhamento da morbidade. 

Já prevendo as limitações da avaliação da diarreia por meio da informação retrospectiva, 

optou-se por trabalhar também a variável diarreia por meio de calendários mensais. A impor-

tância do procedimento foi explicada várias vezes no momento da entrevista e foi também 

solicitado aos agentes comunitários de saúde do Programa Saúde da Família que reforçassem 

a explicação quando fossem buscar as folhas dos meses findados e para entrega dos próximos 

meses. De qualquer modo, essa forma de obtenção da informação pode ter apresentado vieses 

na anotação, também pela influência da memória – esquecimento na hora de marcar os episó-

dios que, porventura, ocorreram no período. Portanto, dentre os resultados, há chance da exis-

tência de falso-negativos.  

Houve também perda de informação: das 664 crianças, a perda total dos calendários (a não 

devolução de nenhuma das folhas) foi de 30%, sendo destes, 48,6% do total de crianças do 

grupo cisternas e 51,4% do grupo outras fontes. Mesmo entre as crianças com dados sobre 

episódios, há casos em que a família deixou de devolver uma ou duas das três folhas entre-

gues, o que implica que a informação de episódios de diarreia correspondeu a apenas um ou 

dois meses de observação nesses casos. Para que os calendários fornecessem informações 

mais confiáveis, seria necessário que o monitoramento domiciliar acontecesse em período 

mais reduzido, como semanal ou quinzenalmente, para verificar se a família estava acompa-
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nhando os calendários adequadamente. Entretanto, a área rural de ambos os municípios 

possuem domicílios bem dispersos, localizados algumas vezes em regiões de difícil acesso, o 

que dificultou as visitas às famílias em períodos inferiores a um mês. 

Retornando ao escopo da pesquisa, que é o de discutir o efeito do sistema de captação de água 

de chuva na saúde das crianças, verificou-se que este foi capaz de reduzir significativamente a 

presença de Giardia nas fezes das crianças, porém não resultou em mudanças significativas 

para a diarreia e para parasitas de transmissão feco-oral. 

Os resultados podem ser explicados tendo em vista que os indicadores utilizados não estão 

relacionados apenas ao abastecimento de água, podendo ter influência de outros fatores 

ligados ao saneamento básico e à higiene pessoal e alimentar. Briscoe (1984) apud Heller; 

Briscoe (1987) defende que a intervenção em apenas uma via de transmissão de doenças com 

múltiplas causas pode gerar redução muito inferior ao que era esperado (Tabela 9.1). 

Tabela 9.1 – Simulação do efeito da eliminação de diferentes vias de transmissão sobre a 
incidência da enfermidade 

Vias de Exposição 
Organismos que 

Continuam 
Transmitindo (%) 

Casos que 
Continuam 

Ocorrendo (%) 

(1) Vias A + B + C 100 100 

(2) Eliminação unicamente da via A 30 74 

(3) Eliminação da via B, mantendo a via A 72 93 

(4) Eliminação da via B, após a eliminação da 
via A 2 15 

Fonte: Briscoe (1987). 

Seguindo o que foi exposto por Briscoe (1987), intervenções no abastecimento de água e no 

esgotamento sanitário são “necessárias mas não suficientes”, ou seja, melhorias isoladas 

podem não proporcionar mudanças significativas no quadro de doenças relacionadas ao 

saneamento, como as infectoparasitárias, se outras vias de transmissão também não forem 

eliminadas. De acordo com Esrey et al. (1991), o esgotamento sanitário adequado e o forne-

cimento de água em quantidade que permita a higiene pessoal e domiciliar podem propor-

cionar maior incremento na saúde do que apenas a melhoria na qualidade da água. A Tabela 

9.2 apresenta reduções porcentuais na diarreia de acordo com o tipo de intervenção ligada ao 

saneamento ou à higiene. 
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Tabela 9.2 – Redução porcentual esperada na diarreia relacionada a intervenções no 
abastecimento de água e, ou, no esgotamento sanitário e na higiene 

Intervenção Redução Mediana (%) 

Quantidade de água 20 

Qualidade da água 15 

Qualidade e quantidade da água 17 

Esgotamento sanitário 36 

Abastecimento de água e esgotamento sanitário 30 

Higiene 33 

Fonte: ESREY et al. (1991). 

Segundo a Tabela 9.2, as intervenções no abastecimento de água, tanto em quantidade quanto 

em qualidade, ou ambos simultaneamente, apresentariam as menores reduções porcentuais na 

diarreia. A maior redução seria causada pela melhoria no esgotamento sanitário, seguida de 

intervenções na higiene, sendo essa a de mais difícil intervenção, considerando que as pessoas 

já têm noção dos hábitos higiênicos corretos, mas não os realizam rotineiramente (CURTIS; 

CAIRNCROSS, 2003).  

Por outro lado, Clasen et al. (2007) verificaram, em estudo de meta-análise com a revisão 

sistemática de 42 ensaios controlados, que intervenções visando à melhoria na qualidade 

microbiológica da água são efetivas na redução da ocorrência de diarreia, tanto em adultos 

quando em crianças, destacando a importância das intervenções em nível domiciliar, classifi-

cando-as como mais efetivas do que aquelas realizadas nas fontes de abastecimento na dimi-

nuição de casos de diarreia. 

A proposta do sistema de captação de água de chuva é a de ser uma fonte alternativa de 

abastecimento que forneça água de melhor qualidade e em maior quantidade. No entanto, o 

sistema de captação de água de chuva apresenta limitações para ser considerado opção 

definitiva de abastecimento de água, tendo em vista, porque supre apenas parte das 

necessidades hídricas da população residente em áreas rurais do semiárido: beber, cozinhar e 

escovar os dentes. Como a utilização da água de chuva armazenada nas cisternas para fins 

além do estabelecido é desencorajada, muitos moradores continuam adotando água de outras 

fontes para banho, lavagem de utensílios de cozinha, roupas e do ambiente doméstico, ativi-

dades nas quais ainda persiste o risco de transmissão de doenças de veiculação hídrica. Luna 

(2011) ainda ressalta a insegurança que o sistema oferece por estar exposto às secas cíclicas, 

quando o período pluviométrico é tardio e, ou, curto, o que traz o risco de não encher as cis-

ternas com a precipitação total do período; nesta situação, as famílias voltam a recorrer às 
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outras fontes adotadas anteriormente ao recebimento do sistema de captação de água de 

chuva. 

Diferentemente de Luna (2011), Pádua (2006) já considera que o sistema de captação de água 

de chuva não deve ser tratado como fonte emergencial e destinado apenas à população de 

baixa renda. Em muitos locais, o sistema pode ser a única forma de abastecimento de água 

disponível por longo período, tendo em vista que muitos mananciais podem permanecer secos 

durante grande parte do ano. Considerando o uso prolongado da água, esta deve atender aos 

preceitos estabelecidos pelo padrão de potabilidade, para não por em risco a saúde da família.  

Esta pesquisa vem reforçar a discussão acerca das necessidades de serviços de saneamento 

para a população de áreas rurais alocadas, principalmente, em regiões semiáridas do Brasil, 

ressaltando-se que a precariedade desses serviços influencia negativamente na saúde da popu-

lação, conforme já atestado em diversos estudos na literatura (ESREY et al., 1991; HELLER, 

1997; FEWTRELL et al., 2005; CLASEN et al., 2007; RAZZOLINI;GÜNTHER, 2008).  

Assim como sugerido por Luna (2011), recomenda-se que programas de saúde sejam 

cumpridos rigorosamente pelo poder público, além da monitorização da qualidade da água de 

fontes alternativas individuais ou coletivas utilizadas no meio rural, de fiscalizações das com-

dições sanitárias com oferecimento de serviços essenciais e, também, de treinamentos roti-

neiros voltados para a população, para que a educação sanitária e o uso correto do sistema de 

captação de água de chuva em cisternas sejam uma prática utilizada no cotidiano dos domicí-

lios das áreas rurais brasileiras. 
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APÊNDICE A 

 
Tabela 1A – Número de cisternas construídas no Norte de Minas e no Vale do 

Jequitinhonha, região semiárida de Minas Gerais 

Região Município Cisternas Construídas Total de Cisternas 
Construídas na Região 

Norte de 
Minas 

Manga 343 

4.270 

Rio Pardo de Minas 298 
Salinas 283 

Porteirinha 253 

Taiobeiras 234 
Pai Pedro 203 

Capitão Enéas 193 
Francisco Sá 191 

São João do Paraíso 179 

Riacho Dos Machados 163 
Ibiracatu 162 

Serranópolis de Minas 156 
Varzelândia 141 
Indaiabira 140 

Ninheira 120 
Glaucilândia 105 

Matias Cardoso 102 
Bocaiúva 90 

São Francisco 81 
Mato Verde 75 

Jaíba 69 
Espinosa 61 

Catuti 55 

Japonvar 50 
Monte Azul 49 

São João Da Ponte 49 
Janaúba 47 

Grão Mogol 40 

Guaraciama 40 
Patis 40 

Gameleiras 35 
Lontra 31 

Mirabela 31 

Cristália 30 
Mamonas 30 

Novorizonte 30 
Montezuma 26 

Januária 20 

Itacarambi 14 
Coração de Jesus 11 

Continua… 
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Tabela 1A , cont 

Região Município Cisternas Construídas  Total de Cisternas 
Construídas na Região 

Vale do 
Jequitinhonha  

Araçuaí 516 

5.024 

Chapada do Norte 470 

Minas Novas 459 
Francisco Badaró 440 

Berilo 397 
Ponto dos Volantes 310 

Comercinho 302 

Itaobim 302 
Virgem da Lapa 267 

Jenipapo de Minas 233 
Itinga 200 

Rubelita 200 

Cachoeira do Pajeú 156 
Caraí 150 

Coronel Murta 143 
Turmalina 142 
Veredinha 77 

Curral de Dentro 52 
Medina 48 

Pedra Azul 47 
Santo Antônio do Jacinto 30 

Jequitinhinha 19 

Rio do Prado 18 
Jordânia 16 
Almenara 10 

Monte Formoso 10 
Padre Paraíso 10 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO SIMPLIFICADO 
DADOS SOBRE A PESSOA QUE ESTÁ SENDO ENTREVISTADA 

Nome da comunidade: ____________________________________________ 

Nome do entrevistado: ____________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

Número da casa (FNS): _____________________________________________ 

1) No domicílio há crianças que nasceram entre 01/07/2005 e a data de hoje? 
|__1__| Sim. Quantas? ____________________________________________________ 
|__2__| Não 

FAZER AS PRÓXIMAS PERGUNTAS SOMENTE SE A RESPOSTA DA QUESTÃO 
ANTERIOR FOR SIM. 

2) Há quanto tempo você reside neste domicílio? 
_________ meses                                                                        _________ anos 

 
3) As crianças moram durante todo o ano nesta casa? 
|__1__| Sim 
|__2__| Não. Quantos meses do ano permanecem na casa? ______________________ 

4) Existe instalação de caixa coletora de água de chuva neste domicílio? 
|__1__| Sim. Distância da caixa coletora de água de chuva até a casa?_____________ 
|__2__| Não.  → PASSA PARA A QUESTÃO 6 

5) Há quanto tempo foi instalada caixa coletora neste domicílio? 
|__1__| Sempre morou neste domicílio 
|__2__| Há menos de um mês 
|__3__| Entre 1 e 3 meses 
|__4__| Entre 4 e 6 meses 
|__5__| Entre 6 e 11 meses 
|__6__| Há 1 ano ou mais 

 
6) Qual a PRINCIPAL fonte de água para BEBER, COZINHAR e ESCOVAR OS DENTES? 
(Marque apenas uma alternativa) 
|__0__| não sabe 
|__1__| do poço profundo (profundidade maior que 20 metros). Distância do poço até a 
casa?_________________________________ 
|__2__| da cacimba. Distância da cacimba até a casa:____________________________ 
|__3__| da mina (ou nascente). Distância da mina até a casa: _____________________ 
|__4__| do rio (riacho ou ribeirão). Distância do rio até a casa: ____________________ 
|__5__| da barragem. Distância da barragem até a casa:_________________________ 
|__6__| da caixa coletora de água de chuva. Distância da caixa coletora de água de chuva até a casa: 
_____________________________ 
|__7__| da caixa coletora de água de chuva instalada em outro domicílio. Distância da caixa coletora 
de água de chuva até a casa: _____________________________ 
|__8__| da cisterna (profundidade menor ou igual a 20 metros). Distância da cisterna até a 
casa:_____________________________ 
|__9__| da lagoa ou açude. Distância da lagoa ou açude até a casa:_________________ 
|_10__| do caminhão-pipa 
|_11__| de outro lugar (qual o tipo e qual a distância até a casa?): 
_______________________________________________________________________________ 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG      133

 APÊNDICE C 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO – GRUPO CISTERNAS 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SANEAMENTO, MEIO AMBIE NTE E 
RECURSOS HÍDRICOS 

 
 
 
 
 
 
 

SAÚDE E SANEAMENTO NA ÁREA RURAL DO VALE DO 
JEQUITINHONHA , MG. 

 
 
 

PROTOCOLO DE PESQUISA 
 
 

MUNICÍPIO:                       |___|   

COMUNIDADE:            |___|___|___|___| 

PSF:                |___|___| 

ENTREVISTADOR:                                                                             |___|___|___|   
No: QUESTIONÁRIO               | 1 |___|___|___| 

 

  

_______________________________________________ 

Telefones para contato: 

Pesquisadores: Carolina Ventura da Silva - (31) 3409-3670/(31) 9685-5056 

Léo Heller - (31) 3409-3638 

Comitê de Ética em Pesquisa/UFMG - (31) 3409-4592  
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ORIENTAÇÕES PARA O ENTREVISTADOR: 

Entrevistador, por gentileza, leia as orientações abaixo antes de preencher o questionário. 

• Explique ao adulto que te receber que ele está sendo convidado para participar de uma pesquisa 

que tem como objetivo avaliar o tipo de abastecimento de água da população rural do município 

e sua influência na saúde. 

• Explique que a pesquisa terá duração de 13 meses e que a participação do morador será 

responder perguntas sobre sua moradia e seus moradores, e que as crianças com idade inferior a 

4 anos terão as fezes coletadas para exame durante três momentos. 

• Explique que o domicílio será localizado com o equipamento GPS.  

• Explique que serão sorteados alguns domicílios que terão uma amostra da água utilizada pela 

família para beber e cozinhar coletada para avaliar a sua qualidade.  

• Explique que as informações sobre diarreia das crianças serão anotadas pelo responsável que 

permanecer mais tempo com elas em um calendário mensal para cada criança, onde deverão ser 

marcados com um “X” os dias em que cada criança tiver diarreia. Cada criança da casa terá um 

calendário com a foto dela para ajudar na identificação. Explique que, mensalmente, essas 

informações serão recolhidas pelo entrevistador e serão entregues os calendários, um para cada 

criança, do mês seguinte. 

• Explique que as informações da família fornecidas na entrevista não serão reveladas e que os 

dados referentes à identificação das pessoas não serão divulgados com as informações obtidas 

com a pesquisa. 

• Explique que a participação na pesquisa é voluntária e que a pessoa está livre para se recusar 

em participar ou continuar na pesquisa. 

• Explique que a inclusão na pesquisa não envolverá gastos para a família participante, assim 

como não haverá pagamentos pela participação da família. 

• Forneça os telefones dos pesquisadores responsáveis e do Comitê de Ética em Pesquisa – COEP 

da UFMG. Explique que os pesquisadores estarão à disposição para esclarecer as dúvidas do 

entrevistado. Os pesquisadores poderão ser procurados caso ocorra alguma dúvida relacionada à 

pesquisa.  

• Leia cada pergunta e as alternativas de resposta para o adulto que for entrevistado e explique 

caso ele tenha dúvida.  

Depois de definida a pessoa a ser entrevistada, leia em voz alta o TERMO DE CONSEN-

TIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, assine-o, coloque a data e pegue a assinatura ou a 

impressão digital do polegar direito (caso não saiba assinar) do entrevistado, em duas vias, sendo 

uma via entregue ao entrevistado (folha pontilhada) e a outra via permanece junto com o 

questionário. 
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Universidade Federal de Minas Gerais 
Escola de Engenharia  

Saúde e Saneamento na Área Rural do Vale do Jequitinhonha, MG. 

Identificação da residência  
 

Nome do entrevistado: ____________________________________________________ 

Parentesco com as crianças: _______________________________________________ 

Município: _______________________________  PSF: ________________________ 

Comunidade: _____________________________ Número da família: _____________ 

Coordenadas GPS:                     S: __ __o__ __’__ __.__” 

                                         WO: __ __o__ __’__ __.__” 

Entrevistador: ___________________________   Data da entrevista: ____/____/____ 

 

Nome completo das crianças 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  
 

Descrição da foto 

FOTO Descrição e número da foto 

A.  

B.  

C.  

D.  

E.  

Peso e altura das crianças (do mês anterior) 

Criança Peso (kg) Altura (cm) 
A.   
B.   
C.   
D.   
E.   

O peso e a altura da(s) criança(s) são referentes ao mês:______________________ 
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Características das crianças 

Nome da criança 
1. Sexo 

   1. Feminino 
   2. Masculino 

2. Data de 
Nascimento 

(DD/MM/AAAA) 

3. A mãe de (nome da criança) 
passa quanto tempo fora de casa? 

0. Não sabe  
1. Nenhum mês 

2. De 1 a 4 meses 
3. De 5 a 9 meses 

4. De 10 a 12 meses  
   99. Não quis responder 

4. Quando nasceu a 
mãe? 

(DD/MM/AAAA) 

A. |___| ____/_____/_____ |___| ____/_____/_____ 

B. |___| ____/_____/_____ |___| ____/_____/_____ 

C. |___| ____/_____/_____ |___| ____/_____/_____ 

D. |___| ____/_____/_____ |___| ____/_____/_____ 

E. |___| ____/_____/_____ |___| ____/_____/_____ 

 

Nome da criança 

5. O pai de (nome da criança) 
passa quanto tempo fora de casa? 

0. Não sabe  
1. Nenhum mês 

2. De 1 a 4 meses 
3. De 5 a 9 meses 

4. De 10 a 12 meses  
  99. Não quis responder 

6. Ordem da gravidez 
0. Não sabe 
1. Primeira 
2. Segunda 
3. Terceira 
4. Quarta 

5. Quinta ou superior 
    99. Não quis responder 

7. Quando estava grávida de  
(nome da criança) fez algum 

exame 
 pré-natal? 

0. Não sabe (vá para pergunta 9) 
1. Sim (vá para pergunta 8) 
2. Não (vá para pergunta 9) 

 99. Não quis responder (vá para 
pergunta 9) 

A. |___| |___| |___| 

B. |___| |___| |___| 

C. |___| |___| |___| 

D. |___| |___| |___| 

E. |___| |___| |___| 
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Nome da criança 

8. Quantas consultas pré-natal fez 
durante a gravidez de (nome da 

criança)? 
0. Não sabe 

1. Uma a três consultas 
2. Quatro a seis consultas 
3. Mais de seis consultas 

  99. Não quis responder 

9. Houve complicações na gravidez 
de (nome da criança)? 

0. Não sabe 
1. Sim 
2. Não 

    99. Não quis responder 

10. A gravidez de (nome da 
criança) durou quantos meses? 

0. Não sabe 
1. Nove meses completos 
2. Entre oito e nove meses 
3. Oito meses completos 
4. Menos de oito meses 
99. Não quis responder 

A. |___| |___| |___| 

B. |___| |___| |___| 

C. |___| |___| |___| 

D. |___| |___| |___| 

E. |___| |___| |___| 

 
 
 

Nome da criança 

11. (Nome da criança) precisou 
ficar internado no primeiro mês 

de vida? 
0. Não sabe 

1. Sim (Especificar motivo) 
2. Não 

  99. Não quis responder 

12. (Nome da criança) recebeu 
todas as vacinas indicadas para a 

idade?  
(verificar no cartão de vacina) 

0. Não sabe 
1. Sim 
2. Não 

   99. Não quis responder 

13. (Nome da criança) foi 
amamentado no peito alguma vez? 

0. Não sabe (vá para pergunta 18)  
1. Sim (vá para pergunta 15) 
2. Não (vá para pergunta 14) 

   99. Não quis responder (vá para 
pergunta 18) 

A. |___|______________________ |___| |___| 

B. |___|______________________ |___| |___| 

C. |___|______________________ |___| |___| 

D. |___|______________________ |___| |___| 

E. |___|______________________ |___| |___| 

 
 



Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG      139

Nome da criança 

14. Por que (nome da criança) nunca foi amamentado? 
0. Não sabe (vá para pergunta 18) 

1. A mãe não teve leite (vá para pergunta 18) 
2. A mãe trabalhava fora de casa (vá para pergunta 18) 

3. A mãe estava doente (vá para pergunta 18) 
4. A criança estava doente (vá para pergunta 18) 

5. Outros (Especificar motivo) (vá para pergunta 18) 
99. Não quis responder (vá para pergunta 18) 

15. (Nome da criança) foi 
amamentado apenas no peito 

durante quanto tempo? 
(especificar em dias ou meses) 

16. (Nome da criança) 
ainda está sendo 

amamentado no peito? 
0. Não sabe 

1. Sim 
2. Não 

99. Não quis responder 

A. |___|_______________________________________ |___|__________________________ |___| 

B. |___|_______________________________________ |___|_________________________ |___| 

C. |___|_______________________________________ |___|_________________________ |___| 

D. |___|_______________________________________ |___|_________________________ |___| 

E. |___|_______________________________________ |___|_________________________ |___| 

 

Nome da criança 

17. (Nome da criança) já toma outros 
alimentos além do leite materno? 

0. Não sabe  
1. Sim  
2. Não  

 99. Não quis responder 

18. (Nome da criança) está tomando 
alguma vitamina, fortificante? 

(tipo suplemento de ferro) 
0. Não sabe  

1. Sim (especificar) 
2. Não  

   99. Não quis responder 

19. (Nome da criança) está tomando 
algum remédio? 

(antibiótico, antiinflamatório –  exceto 
para matar vermes?) 

0. Não sabe 
1. Sim (especificar) 

2. Não 
99. Não quis responder 

A. |___| |___|________________________________ |___|________________________________ 

B. |___| |___|________________________________ |___|________________________________ 

C. |___| |___|________________________________ |___|________________________________ 

D. |___| |___|________________________________ |___|________________________________ 

E. |___| |___|________________________________ |___|________________________________ 
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Nome da criança 

20. (Nome da criança) teve diarreia 
antes de ontem? 

0. Não sabe 
1. Sim  
2. Não  

   99. Não quis responder 

21. (Nome da criança) teve diarreia 
ontem? 
0. Não sabe 

1. Sim  
2. Não  

    99. Não quis responder 

22. (Nome da criança) está com 
diarreia hoje? 

0. Não sabe  
1. Sim  

2. Não (vá para a pergunta 24) 
   99. Não quis responder 

A. |___| |___| |___| 
B. |___| |___| |___| 
C. |___| |___| |___| 
D. |___| |___| |___| 
E. |___| |___| |___| 

 

Nome da criança 

23. (Nome da criança) teve outros 
sintomas juntamente com a diarreia? 
(febre, vômito, sangue nas fezes, muco 

nas fezes) 
0. Não sabe  

1. Sim (especificar) 
2. Não  

99. Não quis responder 

24. (Nome da criança) tomou 
remédio para matar vermes nos 

últimos seis meses? 
0. Não sabe 

1. Sim 
2. Não 

   99. Não quis responder 

25. No último ano, quem passou 
maior tempo cuidando das crianças? 

0. Não sabe  
1. O pai  
2. A mãe 

3. Outra pessoa (especificar) 
99. Não quis responder 

A. |___|__________________________ |___| |___|_______________________________ 

B. |___|__________________________ |___| |___|_______________________________ 
C. |___|__________________________ |___| |___|_______________________________ 
D. |___|__________________________ |___| |___|_______________________________ 
E. |___|__________________________ |___| |___|_______________________________ 



 

 141

26. Até quando (Ler a opção marcada na pergunta 25) estudou? |____|  
(marque com um X a opção escolhida)                               

0. Não sabe 6. Ensino Médio completo 

1. Não estudou. Não lê nem escreve 7. Curso Técnico incompleto 

2. Não estudou. Lê e escreve 8. Curso Técnico completo 

3. Ensino Fundamental incompleto 9. Nível Superior incompleto 

4. Ensino Fundamental completo 10. Nível Superior completo 

5. Ensino Médio incompleto 99. Não quis responder 

Características socioeconômicas 

27. Quantas pessoas moram na casa?            
|____|____| pessoas  

 

28. Há quanto tempo a família mora nesta casa?    

      |____|____| anos |____|____| meses 
 

29. A casa possui quantos cômodos (não contar o banheiro, varanda e despensa)?   
|____|____| cômodos  

 

30. Onde as pessoas fazem cocô?                                                                     |____| 
(marque com um X a opção escolhida)      

1. Em banheiro, dentro de casa 4. Fossa 

2. Em banheiro, fora de casa 
3. No mato  

5. Outros (especificar) 
____________________________________ 

 99. Não quis responder 
 

31. A casa tem vaso sanitário, chuveiro e pia para lavar mãos?   |____| 
(marque com um X a opção escolhida)  

1. Sim 

2. Não, falta uma das peças acima citadas 
(especificar)______________________________________________ 

3. Não 

32. A maior parte da casa foi construída com qual material? (Observar) |____| 
(marque com um X a opção escolhida)       

1. Alvenaria com revestimento 4. Adobe (Barro) sem revestimento 

2. Alvenaria sem revestimento 5. Reaproveitamento de madeira 

3. Adobe (Barro) com revestimento 6. Outros (especificar) 
____________________________________ 
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33. Qual o material de cobertura da casa? (Observar)   |____| 

(marque com um X a opção escolhida)  

1. Laje de concreto 5. Telha de zinco  

2. Brasilite (Telha de amianto) 6. Madeirite, compensado 

3. Telha colonial 7. Palha (sapê)  

4. Telha de barro  
 

34. Qual o material do piso da casa? (Observar)    |____| 

(marque com um X a opção escolhida)  

1. Cimentado  3. Cerâmica   

2. Madeira 4. Terra batida 
 

35. A família recebe algum auxílio do governo? (Bolsa Família, aposentadoria)  
          |____| 

   (marque com um X a opção escolhida)  

0. Não sabe (vá para pergunta 37) 

1. Sim (especificar) _____________________________________________________ (se 
recebe Bolsa Família, vá para a pergunta 36) 

2. Não (vá para pergunta 37) 

99. Não quis responder (vá para pergunta 37) 
 

36. Desde quando a família recebe Bolsa Família?          

      |____|____| anos |____|____| meses 

  
37. Qual a renda familiar (TOTAL)?        |____| 

  (marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe  5. De 401 a 500 reais 

1. De 0 a 100 reais  6. De 501 a 1.000 reais 

2. De 101 a 200 reais 7. Acima de 1.000 reais 

3. De 201 a 300 reais 99. Não quis responder 

4. De 301 a 400 reais  

Abastecimento de água – Caixa coletora de água de chuva  

38. Na sua casa tem caixa coletora de água de chuva?    |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

1. Sim  

2. Não, mas uso a água da caixa coletora de outra pessoa 

39. Tem quantos anos que você tem a caixa coletora de água de chuva?  

        |____|____| anos |____|_____| meses 
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40. A caixa coletora de água de chuva foi construída pelo: (Verificar placa na caixa)
           |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe  3. Caixa particular (cimento, plástico) 

1. P1MC (governo) 4. Caixa de plástico (prefeitura/estado) 

2. Fundo Cristão para Crianças 99. Não quis responder 

41. Além da água de chuva, já colocou água de outras fontes dentro da caixa coletora de 
água de chuva?       |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe (vá para a pergunta 44) 4. Sim, a prefeitura abastece com caminhão 
pipa (vá para a pergunta 42) 

1. Sim, coloco água do poço artesiano  
(vá para a pergunta 43) 

5. Sim, coloco (especificar) 
___________________________________  

(vá para a pergunta 43) 

2. Sim, coloco água do rio/córrego (vá para 
a pergunta 43) 

6. Não coloco água de nenhuma outra fonte 
(vá para a pergunta 44) 

3. Sim, coloco água de mina (vá para a 
pergunta 43) 

99. Não quis responder 

 

42. Você sabe de onde vem a água que o caminhão-pipa coloca na caixa?  |____|  
(marque com um X a opção escolhida)      

0. Não sabe 2. Não 

1. Sim (especificar) 
_________________________________________________ 

99. Não quis responder 

 

43. Com qual freqüência você coloca água de outras fontes na caixa coletora de água de 
chuva?         |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 
1. Sempre. Uso a caixa coletora de água de chuva como 
reservatório de outras fontes 

99. Não quis responder 

2. Coloco água de outras fontes apenas quando a água de 
chuva da caixa coletora está acabando 

 

 

44. Quantos meses dura a água de chuva da caixa coletora de água de chuva?  
           |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 3. De 7 a 9 meses 
1. De 0 a 3 meses 4. De 10 a 11 meses 
2. De 4 a 6 meses 5. O ano todo  
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45. É realizada a limpeza das calhas do telhado antes da primeira chuva (retirada das 
folhas, varrer as calhas e o telhado)?    |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 2. Não 

1. Sim 99. Não quis responder 
 

46. Você faz o desvio da primeira água de chuva?    |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 2. Não 

1. Sim 99. Não quis responder 
 

47. Tem tela de proteção na entrada da tubulação que leva água na caixa e no cano 
onde sai água quando a caixa está cheia?    |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 2. Não 

1. Sim 99. Não quis responder 
 

48. A água armazenada na caixa de água de chuva é utilizada para (pode marcar mais de 
uma opção):          

|____| 0. Não sabe 

|____| 1. Beber  

|____| 2. Cozinhar 

|____| 3. Tomar banho 

|____| 4. Escovar dentes 

|____| 5. Lavar vasilhas 

|____| 6. Lavar roupa 

|____| 7. Limpar a casa 

|____| 8. Outros (especificar) ______________________________________ 

|____| 99. Não quis responder 
 

49. A tampa da caixa está em bom estado de conservação – fecha totalmente, sem deixar 
entrada? (Observar)      |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 2. Não 

1. Sim 99. Não quis responder 
 

50. Com qual frequência vocês pintam com cal as paredes externas da caixa? 
           |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 

1. Uma vez por ano 

3. Outra resposta (especificar) 

________________________________________________ 

2. Duas vezes por ano 4. Nunca pintei 

 99. Não quis responder 
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51. A área próxima à caixa é mantida limpa?               |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 2. Não 

1. Sim 99. Não quis responder 
 

52. A cobertura da caixa é utilizada para algum fim (como secar grãos)? |____| 
(marque com um X a opção escolhida)     

0. Não sabe 2. Não 

1. Sim (especificar)-
_____________________________________ 

99. Não quis responder 

 

53. Animais domésticos (galinhas, gato, cachorro) sobem na cobertura da caixa? 
         |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 2. Não 

1. Sim 99. Não quis responder 
 

54. Como a água é retirada da caixa?       |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 

1. Bomba manual (vá para a pergunta 55) 

3. Balde ou outro recipiente (vá para a 
pergunta 56) 

2. Bomba sapo (vá para a pergunta 57) 99. Não quis responder 
 

55. Se a caixa possui bomba manual para retirada da água, ela já apresentou defeitos? 
(Observar)        |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe (vá para a pergunta 57) 2. Não (vá para a pergunta 57) 

1. Sim (vá para a pergunta 57) 99. Não quis responder (vá para a pergunta 57) 
 

56. Onde fica guardado o balde ou outro recipiente de retirar água da caixa coletora de 
chuva?        |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 
1. Fica sempre em cima da caixa 

4. Outros (especificar) 
______________________________________ 

2. Guardo com as vasilhas da cozinha 99. Não quis responder 

3. Em qualquer lugar  
 

57. Você tem alguma reclamação da água armazenada na caixa?  |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 4. Água com cheiro ruim (que não o de cloro) 

1. Não há queixas 5. Outros (especificar)________________ 

2. A água tem cor  99. Não quis responder 

3. Água com sabor ruim (que não o de 
cloro) 
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58. A água armazenada na caixa é tratada antes de consumir?   |____|  
(marque com um X a opção escolhida)     

0. Não sabe 2. Não (vá para pergunta 62) 

1. Sim (vá para a pergunta 59) 99. Não quis responder 

59. Como você trata a água de beber?      |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 4. Cloração seguida de filtração  
(vá para a pergunta 60) 

1. Só filtração (filtro caseiro) (vá para a 
pergunta 62) 

5. Só fervura (vá para a pergunta 62) 

 

2. Só cloração (água sanitária/cloro) (vá para a 
pergunta 60) 

99. Não quis responder 

3. Filtração seguida de cloração (vá para a 
pergunta 60)  

 

 

60. Onde é feita a cloração da água armazenada na caixa coletora de água de chuva? 
         |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 3. No recipiente onde armazena a água   

1. Na própria caixa, quando está cheia 99. Não quis responder 

2. No filtro caseiro  
 

61. Qual a quantidade de hipoclorito ou água sanitária utilizada para tratar a água?
          |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 

1. |____|____| ___________________________________________________________  
(especificar se usa hipoclorito ou água sanitária, a quantidade e a unidade: gotas, copo, 
colher de sopa, litro ou outro) 

99. Não quis responder 
         

62. Qual a freqüência que a caixa de água de chuva costuma ser esvaziada e lavada?
         |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 3. Nunca foi esvaziada e lavada 

1. Sempre antes de um novo período de chuva 99. Não quis responder 

2. Somente quando esvazia totalmente   
 

63. Onde a água é armazenada para beber?      |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 4. Em garrafas PET   

1. No filtro caseiro 5. Em vasilhas de uso na cozinha 

2. Em potes de barro 99. Não quis responder 

3. Em jarra da água  
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64. Costuma ter animais dentro da caixa, em contato com a água armazenada nela 
(sapos, rãs, pererecas, peixes)? (Observar)                         |____|  

  (marque com um X a opção escolhida)   
0. Não sabe 2. Não 

1. Sim (especificar)________________________________ 99. Não quis responder 
 

65. A caixa coletora de água de chuva já apresentou problemas? (Observar)  
          |____|  

(marque com um X a opção escolhida)      
0. Não sabe 3. Não 

1. Sim, com rachaduras [mas não vaza água] 99. Não quis responder 

2. Sim, com rachadura [vaza água pela rachadura]  
 

66. Você participou de algum curso antes de receber a caixa coletora de água de chuva?
         |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 2. Não 

1. Sim 99. Não quis responder 
 

67. Você considera que a caixa coletora de água de chuva melhorou a qualidade de vida 
da sua família?       |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 2. Não 

1. Sim  99. Não quis responder 
 

68. Qual a capacidade da caixa de água de chuva?    |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 3. Outros (especificar) ____________________________________ 

1. 16.000 litros  99. Não quis responder 

2. 25.000 litros  

Esgotamento sanitário 

69. Para onde vão as fezes e a urina do banheiro?     |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 3. Para o rio/córrego próximo a casa 

1. Para a fossa  99. Não quis responder 

2. Para o terreno/quintal da casa  
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70. Para onde vão as fraldas com o cocô das crianças?    |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 
1. Para a fossa 

5. Joga a fralda no rio/córrego 
próximo a casa  

2. Vão para o mesmo local do lixo da casa (se as 
crianças só usam fralda descartável) 

6. Queima a fralda  
7. Joga a fralda no quintal 

3. São lavadas no tanque (se as crianças só usam 
fralda de pano) 

8. A criança não usa mais fralda 

4. Vão para o mesmo local do lixo da casa e são 
lavadas no tanque (quando as crianças usam fralda 
descartável e fralda de pano) 

99. Não quis responder 

 

71. Para onde vai a água da pia de cozinha e do tanque?   |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 3. Para o rio/córrego próximo a casa 

1. Para a fossa  99. Não quis responder 

2. Para o terreno/quintal de casa  
 

72. Para onde vai a água que você usa para tomar banho?   |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 3. Para o rio/córrego próximo a casa 

1. Para a fossa 99. Não quis responder 

2. Para o terreno/quintal de casa  
 

73. Tem rio ou córrego perto da casa?       |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 2. Não (vá para pergunta 76) 

1. Sim (vá para pergunta 74) 99. Não quis responder 
 

74. As crianças têm contato com a água do rio ou do córrego?   |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 2. Não (vá para pergunta 76) 

1. Sim (vá para pergunta 75) 99. Não quis responder 
 

75. Qual o tipo de contato com a água do rio/córrego que as crianças têm?   
                   |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 3. Banho, brincar e nadar 

1. Banho 99. Não quis responder 

2. Brincar, nadar  
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Lixo 
76. O lixo da casa é separado do lixo de cozinha (restos de comida)?    |____|  

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 2. Não 

1. Sim 99. Não quis responder 
 

77. Qual o destino do lixo da casa?                  |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 4. Deixado em terreno vago  

1. Enterrado na propriedade 5. Céu aberto 

2. Queimado  6. Coletado por serviço de limpeza da prefeitura 

3. Jogado em algum rio/córrego  99. Não quis responder 
 

78. Qual o destino do lixo da cozinha (restos de comida)?               |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 5. Usa como adubo de plantas 

1. Enterrado na propriedade 6. Deixado em terreno vago 

2. Queimado  7. Céu aberto 

3. Jogado em algum rio/córrego  8. Coletado por serviço de limpeza da prefeitura 

4. Usa para alimentar animais  

(aves, porcos, cachorro)  

99. Não quis responder 

 

79. Durante quantos meses do ano são observados mosquitos/mosca varejeira na casa? 
         |____| 

   (marque com um X a opção escolhida)    
0. Não sabe 3. Nunca 

1. Às vezes 99. Não quis responder 

2. Sempre  
 

80. Durante quantos meses do ano são observadas baratas na casa?  |____|  
(marque com um X a opção escolhida)       

0. Não sabe 3. Nunca 

1. Às vezes 99. Não quis responder 

2. Sempre  
 

81. De quanto em quanto tempo aparecem ratos na casa ou no lote vizinho?  
                             |____|  (marque com 
um X a opção escolhida)       

0. Não sabe 3. Nunca 

1. Às vezes 99. Não quis responder 

2. Sempre  
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Higiene pessoal e doméstica  
82. Qual a freqüência de banho das crianças?    |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 3. O banho não é diário 

1. Mais de uma vez ao dia 99. Não quis responder 

2. Uma vez ao dia  
 

83. As crianças lavam as mãos antes de se alimentar?    |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 4. Não tem esse hábito 

1. Sempre, com água e sabão 5. A criança não se alimenta sozinha 

2. Sempre, somente com água 99. Não quis responder 

3. Com pequena freqüência  
 

84. As crianças lavam as mãos depois de ir ao banheiro?             |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 4. Não tem esse hábito 

1. Sempre, com água e sabão 5. A criança não vai ao banheiro sozinha 

2. Sempre, somente com água 99. Não quis responder 

3. Com pequena freqüência  
 

85. A pessoa que prepara a comida lava as mãos antes de iniciar as atividades na 
cozinha?                      |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 3. Com pequena freqüência 

1. Sempre, com água e sabão 4. Não tem esse hábito 

2. Sempre, somente com água 99. Não quis responder 
 

86. Como as verduras, as frutas e os legumes são preparados antes de serem 
consumidos?                            |____| 
  (marque com um X a opção escolhida) Ingeridos 

0. Não sabe 4. São lavados e colocados em solução de 
água sanitária ou vinagre 

1. São lavados com água filtrada 5. Não tem nenhum tipo de preparo 

2. São lavados com água tratada 99. Não quis responder 

3. São lavados com água sem tratamento  
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APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO PARCIAL – GRUPO OUTRAS FONTES: 
QUESTÕES RELACIONADAS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS 
ESCOLA DE ENGENHARIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SANEAMENTO, MEIO AMBIE NTE E 
RECURSOS HÍDRICOS 

 
 
 
 
 
 
 

SAÚDE E SANEAMENTO NA ÁREA RURAL DO VALE DO 
JEQUITINHONHA, MG 

 
 
 

PROTOCOLO DE PESQUISA 
 
 

MUNICÍPIO:                       |___|   

COMUNIDADE:            |___|___|___|___| 

PSF:                |___|___| 

ENTREVISTADOR:                                                                             |___|___|___|   
No: QUESTIONÁRIO               | 2 |___|___|___|  

 

_______________________________________________ 

Telefones para contato: 

Pesquisadores: Carolina Ventura da Silva - (31) 3409-3670/(31) 9685-5056 

Léo Heller - (31) 3409-3638 

Comitê de Ética em Pesquisa/UFMG - (31) 3409-4592  
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Abastecimento de água 
38. Qual a PRINCIPAL fonte de água utilizada na residência?      |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 3. Mina (nascente) 
1. Rio 4. Cacimba 
2. Barragem  

 
 
 

39. A água da fonte principal é utilizada para (pode marcar mais de uma opção): 
(marque com um X a opção escolhida)         

|____| 0. Não sabe 

|____| 1. Beber  

|____| 2. Cozinhar 

|____| 3. Tomar banho 

|____| 4. Escovar dentes 

|____| 5. Lavar vasilhas 

|____| 6. Lavar roupa 

|____| 7. Limpar a casa 

|____| 8. Outros (especificar) ________________________________________ 

|____| 99. Não quis responder 
 

40. Como a água é retirada da fonte PRINCIPAL?     |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 3. Bomba elétrica e gravidade (vá para a 
pergunta 45) 

1. Bomba elétrica (vá para a pergunta 45) 4. Balde ou outro recipiente (vá para a 
pergunta 41) 

2. A água vai por gravidade até a minha casa 
(vá para a pergunta 45) 

99. Não quis responder 

 

41. Quanto tempo você gasta para buscar água na fonte PRINCIPAL? (considerando a 
ida e a volta, uma vez) (vá para a pergunta 42)      
   |____|____| horas   |____|____| minutos 

 

42. Quantas vezes você precisa buscar água em um dia?         |____|____| vezes 
 

43. Quem vai mais vezes buscar água na fonte PRINCIPAL?  |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 4. As mulheres (adultas) da casa e as crianças 

1. As mulheres (adultas) da casa  5. Os homens (adultos) da casa e as crianças 

2. Os homens (adultos) da casa 6. As mulheres, os homens e as crianças 

3. As crianças 99. Não quis responder 
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44. Como que vocês vão buscar água da fonte PRINCIPAL?   |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 4. “Veículo” de tração animal (carroça, carro de boi) 

1. A pé  5. De moto 

2. De bicicleta 6. De carro 

3. A cavalo 99. Não quis responder 

 

45. Você tem alguma reclamação da água que usa?    |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 4. Água com cheiro ruim (que não o de cloro) 

1. Não há queixas 5. Outros (especificar) 

2. A água tem cor  _____________________________________ 

3. Água com sabor ruim (que não o de cloro) 99. Não quis responder 
 

46. Esta água é tratada antes de consumir?      |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 2. Não (vá para a pergunta 50) 

1. Sim (vá para a pergunta 47) 99. Não quis responder 
 

47. Como você trata a água de beber?      |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 3. Filtração seguida de cloração (vá para a 
pergunta 48) 

1. Só filtração (filtro caseiro) (vá para a 
pergunta 50) 

4. Cloração seguida de filtração (vá para a 
pergunta 48) 

2. Só cloração (água sanitária/cloro) (vá para a 
pergunta 48) 

5. Só fervura (vá para a pergunta 50) 
99. Não quis responder 

 

48. Onde que você faz a cloração da água?      |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 3. No filtro caseiro 

1. Na caixa d’água 99. Não quis responder 

2. No balde ou outro recipiente onde coloco a 
água 

 

 

49. Qual a quantidade de hipoclorito ou água sanitária utilizada para cada litro de 
água?          |____|  

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 

1. |____|____| _____________________________________________________________ 
(especificar se usa hipoclorito ou água sanitária, a quantidade e a unidade: gotas, copo, 
colher de sopa, litro ou outro) 

99. Não quis responder 
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50. Como a água é armazenada?      |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 4. Em vasilhas de cozinha (vá para a 
pergunta 52) 

1. Em caixa d’água sem tampa (vá para a 
pergunta 51) 

5. Em baldes/bacias (vá para a pergunta 
52) 

2. Em caixa d’água com tampa (vá para a 
pergunta 51) 

99. Não quis responder 

3. Em latas de metal (vá para a pergunta 52)  
 

51. Quantas vezes a caixa d’água costuma ser esvaziada e lavada?  |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 4. Semestral 

1. Quinzenal 5. Anual 

2. Mensal 6. Nunca lavei a caixa 

3. Trimestral 99. Não quis responder 
 

52. Onde fica guardado o balde ou outro recipiente de retirar água da caixa? 
           |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
0. Não sabe 

1. Fica sempre em cima da caixa 

5. Outros (especificar) 
_______________________________________ 

2. Guardo com as vasilhas da cozinha 

3. A água chega na torneira 

6. Não tenho caixa 

99. Não quis responder 

4. Em qualquer lugar  
 

53. A fonte PRINCIPAL de água dura o ano todo?      |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 2. Não (vá para a pergunta 54) 

1. Sim (vá para a pergunta 57) 99. Não quis responder 
 

54. Quantos meses dura a água da fonte PRINCIPAL?    |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 3. De 7 a 9 meses 
1. De 0 a 3 meses 4. De 10 a 11 meses 
2. De 4 a 6 meses 5. O ano todo 
 

55. Qual a outra fonte utilizada?           |____| 
(marque com um X a opção escolhida) 

0. Não sabe 4. Mina (nascente) 
1. Cisterna (profundidade menor ou igual a 20metros) 5. Caminhão-pipa 
2. Rio 6. Poço 

3. Barragem 
7.Outro lugar (especificar) 
____________________________ 
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56. A água da outra fonte é utilizada para (pode marcar mais de uma opção):   
            |____| 

(marque com um X a opção escolhida) 
|____| 0. Não sabe 

|____| 1. Beber  

|____| 2. Cozinhar 

|____| 3. Tomar banho 

|____| 4. Escovar dentes 

|____| 5. Lavar vasilhas 

|____| 6. Lavar roupa 

|____| 7. Limpar a casa 

|____| 8. Outros (especificar) ________________________________________ 

|____| 99. Não quis responder 
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APÊNDICE E 

CALENDÁRIO UTILIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE DIARREI A 
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APÊNDICE F 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Universidade Federal de Minas Gerais 
Escola de Engenharia 

Programa de Pós-Graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos  

SAÚDE E SANEAMENTO NA ÁREA RURAL DO VALE DO JEQUITI NHONHA , MG. 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) Senhor(a), 

Esta pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais quer saber a relação entre a forma de 
abastecimento de água usada na casa e a saúde das crianças. A pesquisa terá duração de 13 
meses. Primeiro, serão feitas perguntas sobre a sua casa, sua família, os hábitos de higiene das 
pessoas da família, sobre a saúde das crianças menores de quatro anos desde a gravidez e também 
sobre a água usada pela família. A casa será localizada por um aparelho GPS que está com o 
entrevistador. Esses dados serão coletados só agora no começo da pesquisa. Depois, serão 
entregues frascos para coletar fezes das crianças para ver se elas têm vermes e será coletada uma 
amostra da água que a família usa todos os dias para beber e cozinhar. A análise da água ocorrerá 
se o domicílio for sorteado. As coletas e análises da água e das fezes serão realizadas três vezes 
durante o período da pesquisa. A sua participação é importante porque você vai nos ajudar a 
entender como a água que você consome afeta a saúde das crianças. No calendário que 
o entrevistador vai entregar, você terá que anotar os dias que as crianças da sua casa tiverem 
diarreia. Cada criança da casa terá um calendário com a foto dela para ajudar na identificação. Todo 
mês, durante os 13 meses da pesquisa, você irá devolver esse calendário preenchido para o 
entrevistador. As crianças que apresentarem diarreia e vermes serão tratadas pelos médicos e 
enfermeiras do Programa de Saúde da Família do seu município. 
Caso você aceite participar da pesquisa, saiba que as suas respostas são segredo e o seu nome e da 
sua família não serão divulgados. Dessa forma, você ou sua família não serão identificados caso o 
material das suas respostas seja utilizado nesta ou em outras pesquisas futuras. Você e nenhuma 
pessoa da família terão gasto com a participação na pesquisa, e também não receberão nenhum 
pagamento para isso. Você tem toda liberdade para não querer participar da pesquisa e poderá sair 
dela quando quiser. 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 
Li ou alguém leu para mim as informações contidas neste documento antes de assinar este termo de 
consentimento. Declaro que entendi tudo que foi explicado no texto e que recebi respostas para 
todas as minhas dúvidas. Confirmo também que recebi uma cópia deste Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido. Sei que sou livre para me retirar do estudo quando quiser. 

  Data: ....../....../....../ 
 

____________________________________ 

Assinatura do participante 
 

______________________________________ 

Assinatura do entrevistador 
 

 

Telefones para contato: 
Pesquisadores: Carolina Ventura da Silva – (31) 3409-3670/(31) 9685-5056 

Léo Heller – (31) 3409-3638 

 
Comitê de Ética em Pesquisa da UFMG – (31) 3409-4592 - Endereço: Av. Antônio Carlos, 
6627 – Unidade Administrativa II – 2o andar – sala 2005, Campus Pampulha. CEP: 31270-
901. Belo Horizonte, MG. 
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APÊNDICE G  
Tabela 1G – Frequência das variáveis qualitativas por grupo 

 

Variáveis 

Grupo 

Com Cisterna Sem Cisterna 

No % No % 

Sexo 
Feminino 161 48,5 155 46,8 

Masculino 171 51,5 176 53,2 

Total 332 100,0 331 100,0 

Tempo da mãe fora 
de casa 

Nenhum mês 281 85,4 290 87,9 

De 1 a 4 meses 24 7,3 30 9,1 

De 5 a 9 meses 6 1,8 3 0,9 

De 10 a 12 meses 18 5,5 7 2,1 

Total 329 100,0 330 100,0 

Tempo do pai fora de 
casa 

Nenhum mês 84 28,0 93 31,5 

De 1 a 4 meses 82 27,3 91 30,8 

De 5 a 9 meses 115 38,3 91 30,8 

De 10 a 12 meses 19 6,3 20 6,8 

Total 300 100,0 295 100,0 

Ordem da gravidez 

Primeira 115 34,7 116 35,0 

Segunda 77 23,3 78 23,6 

Terceira 37 11,2 45 13,6 

Quarta 28 8,5 30 9,1 

Quinta ou superior 74 22,4 62 18,7 

Total 331 100,0 331 100,0 

Pré-natal durante a 
gravidez 

Sim 318 98,1 320 97,3 

Não 6 1,9 9 2,7 

Total 324 100,0 329 100,0 

No de consultas pré 
natal 

Uma a três consultas 18 5,8 51 16,5 

Quatro a seis consultas 101 32,3 96 31,1 

Mais de 6 consultas 194 62,0 162 52,4 

Total 313 100,0 309 100,0 

Complicações na 
gravidez 

Sim 57 17,4 61 18,5 

Não 270 82,6 269 81,5 

Total 327 100,0 330 100,0 

Duração da gravidez 

9 meses completos 241 73,7 261 79,8 

Entre 8 e 9 meses 74 22,6 60 18,3 

8 meses completos 6 1,8 2 0,6 

< 8 meses 6 1,8 4 1,2% 

Total 327 100,0 327 100,0 

Internação no 
primeiro mês de vida 

Sim 29 8,9 33 9,9 

Não 298 91,1 299 90,1 

Total 327 100,0 332 100,0 

Continua… 
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Tabela 1G , cont. 

Variáveis 

Grupo 

Com Cisterna Sem Cisterna 

No % No % 

Internação no 
primeiro mês de vida 

Sim 29 8,9 33 9,9 

Não 298 91,1 299 90,1 

Total 327 100,0 332 100,0 

Tomou todas vacinas 
para a idade 

Sim 310 93,4 304 91,6 

Não 22 6,6 28 8,4 

Total 332 100,0 332 100,0 

Foi amamentado no 
peito alguma vez 

Sim 326 98,8 319 96,1 

Não 4 1,2 13 3,9 

Total 330 100,0 332 100,0 

Por que nunca foi 
amamentado 

A mãe não teve leite 1 25,0 1 12,5 

A mãe trabalhava fora de casa 1 25,0 0 0,0 

A mãe estava doente 0 0,0 2 25,0 

A criança estava doente 1 25,0 2 25,0 

Outros 1 25,0 3 37,5 

Total 4 100,0 8 100,0 

Ainda está sendo 
amamentado? 

Sim 104 31,7 107 32,9 

Não 224 68,3 218 67,1 

Total 328 100,0 325 100,0 

Já toma outros 
alimentos além do 
leite materno 

Sim 295 90,8 291 89,8 

Não 30 9,2 33 10,2 

Total 325 100,0 324 100,0 

Está tomando 
vitamina/fortificante 

Sim 80 24,2 86 25,9 

Não 251 75,8 246 74,1 

Total 331 100,0 332 100,0 

Está tomando algum 
remédio 

Sim 18 5,5 34 10,3 

Não 311 94,5 296 89,7 

Total 329 100,0 330 100,0 

Teve diarreia antes 
de ontem 

Sim 8 2,4 14 4,2 

Não 323 97,6 317 95,8 

Total 331 100,0 331 100,0 

Teve diarreia ontem 
Sim 6 1,8 14 4,2 

Não 326 98,2 318 95,8 

Total 332 100,0 332 100,0 

Está com diarreia 
hoje 

Sim 5 1,5 11 3,3 

Não 326 98,5 321 96,7 

Continua… 
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Tabela 1G , cont. 

Variáveis 

Grupo 

Com Cisterna Sem Cisterna 

No % No % 

Teve outros sintomas 
com a diarreia 

Sim 0 0,0 6 20,7 

Não 15 100,0 23 79,3 

Total 15 100,0 29 100,0 

Tomou remédio de 
verme nos últimos 6 
meses 

Sim 57 17,4 63 19,3 

Não 271 82,6 264 80,7 

Total 328 100,0 327 100,0 

Quem passou maior 
tempo cuidando da 
criança 

Pai 4 1,2 3 0,9 

Mãe 282 84,9 298 89,8 

Outra pessoa 46 13,9 31 9,3 

Total 332 100,0 332 100,0 

Escolaridade do 
responsável pelo 
cuidado 

Não estudou. Não lê nem escreve 25 7,6 36 10,8 

Não estudou. Lê e escreve 5 1,5 3 0,9 

Ensino fundamental incompleto 237 72,0 202 60,8 

Ensino fundamental completo 24 7,3 19 5,7 

Ensino médio incompleto 20 6,1 27 8,1 

Ensino médio completo 16 4,9 30 9,0 

Curso técnico incompleto 0 0,0 4 1,2 

Curso técnico completo 1 0,3 5 1,5 

Nível superior completo 1 0,3 6 1,8 

Total 329 100,0 332 100,0 

Local onde fazem 
côco 

Em banheiro, dentro de casa 13 3,9 46 13,9 

Em banheiro, fora de casa 30 9,0 65 19,7 

No mato 96 28,9 90 27,3 

Fossa 193 58,1 129 39,1 

Total 332 100,0 330 100,0 

A casa tem vaso 
sanitário, chuveiro e 
pia para lavar as 
mãos? 

Sim 73 22,0 143 43,2 

Não, falta uma das peças acima 31 9,3 22 6,6 

Não 228 68,7 166 50,2 

Total 332 100,0 331 100,0 

Material de 
construção da casa 

Alvenaria com revestimento 104 31,9 112 34,3 

Alvenaria sem revestimento 9 2,8 11 3,4 

Adobe (barro) com revestimento 207 63,5 195 59,6 

Adobe (barro) sem revestimento 5 1,5 9 2,8 

Reaproveitamento de madeira 1 0,3 0 0,0 

Total 326 100,0 327 100,0 

Continua… 
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Tabela 1G , cont. 

Variáveis 

Grupo 

Com Cisterna Sem Cisterna 

No % No % 

Material de cobertura 
da casa 

Laje de concreto 1 0,3 4 1,2 

Telha de amianto 2 0,6 0 0,0 

Telha colonial 220 66,3 221 66,6 

Telha de barro 109 32,8 107 32,2 

Total 332 100,0 332 100,0 

Material de piso da 
casa 

Cimentado 214 64,5 183 55,1 

Cerâmica 71 21,4 92 27,7 

Terra batida 47 14,2 57 17,2 

Total 332 100,0 332 100,0 

Família recebe algum 
auxílio do governo? 

Sim 240 72,3 238 72,1 

Não 92 27,7 92 27,9 

Total 332 100,0 330 100,0 

Renda familiar total 

De 0 a 100 reais 27 8,4 23 7,1 

De 101 a 200 reais 67 20,7 92 28,5 

De 201 a 300 reais 61 18,9 41 12,7 

De 301 a 400 reais 37 11,5 26 8,0 

De 401 a 500 reais 37 11,5 44 13,6 

De 501 a 1000 reais 75 23,2 69 21,4 

Acima de 1000 reais 19 5,9 28 8,7 

Total 323 100,0 323 100,0 

Para onde vão os 
dejetos do banheiro 

Fossa 235 70,8 226 70,6 

Terreno/quintal de casa 97 29,2 94 29,4 

Total 332 100,0 320 100,0 

Para onde vão as 
fraldas com o cocô 
da criança 

Para a fossa 18 5,4 9 2,7 

Mesmo local do lixo da casa (fralda 
descartável) 16 4,8 20 6,1 

Lavadas no tanque (fraldas de pano) 2 0,6 13 4,0 

Lixo ou lavadas (se usa ambos tipos de 
fraldas) 19 5,7 30 9,1 

Joga a fralda no rio/córrego próximo a 
casa 6 1,8 1 0,3 

Queima a fralda 53 16,0 59 17,9 

Joga a fralda no quintal 38 11,4 27 8,2 

A criança não usa mais fralda 180 54,2 170 51,7 

Total 332 100,0 329 100,0 

Para onde vai a água 
da pia de cozinha/ 
tanque 

Fossa 3 0,9 1 0,3 

Terreno/quintal de casa 319 96,1 241 74,4 

Rio/córrego próximo de casa 10 3,0 82 25,3 

Total 332 100,0 324 100,0 

Continua… 
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Tabela 1G , cont. 

Variáveis 

Grupo 

Com Cisterna Sem Cisterna 

No % No % 

Para onde vai a água 
do banho 

Fossa 20 6,0 31 9,7 

Terreno/quintal de casa 308 93,1 257 80,1 

Rio/córrego próximo de casa 3 0,9 33 10,3 

Total 331 100,0 321 100,0 

Tem rio ou córrego 
perto de casa 

Sim 153 46,4 251 76,5 

Não 177 53,6 77 23,5 

Total 330 100,0 328 100,0 

As crianças têm 
contato com água do 
rio/córrego 

Sim 33 21,2 165 65,7 

Não 123 78,8 86 34,3 

Total 156 100,0 251 100,0 

Qual o tipo de contato 
contato tem 

Banho 10 30,3 84 50,0 

Brincar/nadar 10 30,3 19 11,3 

Banho/brincar/nadar 13 39,4 65 38,7 

Total 33 100,0 168 100,0 

O lixo da casa é 
separado do lixo da 
cozinha 

Sim 324 97,6 323 98,8 

Não 8 2,4 4 1,2 

Total 332 100,0 327 100,0 

Destino do lixo da 
casa 

Enterrado na propriedade 1 0,3 5 1,5 

Queimado 289 87,0 252 76,8 

Jogado em algum rio/córrego 0 0,0 2 0,6 

Deixado em terreno vago 25 7,5 17 5,2 

Céu aberto 17 5,1 32 9,8 

Coletado por serviço de limpeza 
pública 0 0,0 20 6,1 

Total 332 100,0 328 100,0 

Destino do lixo da 
cozinha 

Enterrado na propriedade 0 0,0 1 0,3 

Queimado 2 0,6 1 0,3 

Jogado em rio/córrego 0 0,0 1 0,3 

Usa para alimentar animais 326 98,2 313 95,4 

Deixado em terreno vago 3 0,9 4 1,2 

Céu aberto 1 0,3 8 2,4 

Total 332 100,0 328 100,0 

Frequência de 
mosquitos/moscas na 
casa 

Às vezes 187 56,3 148 45,3 

Sempre 109 32,8 155 47,4 

Nunca 36 10,8 24 7,3 

Total 332 100,0 327 100,0 

Continua… 
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Tabela 1G , cont. 

Variáveis 

Grupo 

Com Cisterna Sem Cisterna 

No % No % 

Frequência de 
baratas na casa 

Às vezes 196 59,0 166 50,9 

Sempre 30 9,0 67 20,6 

Nunca 106 31,9 93 28,5 

Total 332 100,0 326 100,0 

Frequência de ratos 
na casa e região 

Às vezes 97 29,3 113 34,5 

Sempre 21 6,3 35 10,7 

Nunca 213 64,4 180 54,9 

Total 331 100,0 328 100,0 

Frequência de banho 
das crianças 

Mais de uma vez ao dia 268 80,7 288 87,8 

Uma vez ao dia 64 19,3 38 11,6 

O banho não é diário 0 0,0 2 0,6 

Total 332 100,0 328 100,0 

Lavar as mãos antes 
de se alimentar 

Sempre, com água e sabão 143 43,1 99 30,2 

Sempre, somente com água 53 16,0 51 15,5 

Com pequena frequência 48 14,5 87 26,5 

Não tem esse hábito 6 1,8 19 5,8 

A criança não se alimenta sozinha 82 24,7 72 22,0 

Total 332 100,0 328 100,0 

Lavar as mãos antes 
depois de usar o 
banheiro 

Sempre, com água e sabão 67 20,2 41 12,5 

Sempre, somente com água 15 4,5 24 7,3 

Com pequena frequência 27 8,1 31 9,5 

Não tem esse hábito 13 3,9 13 4,0 

A criança não vai ao banheiro sozinha 210 63,3 219 66,8 

Total 332 100,0 328 100,0 

A pessoa que 
prepara a comida 
lava as mãos antes 
de iniciar as 
atividades na cozinha 

Sempre, com água e sabão 308 92,8 278 85,0 

Sempre, somente com água 20 6,0 41 12,5 

Com pequena frequência 2 0,6 8 2,4 

Não tem esse hábito 2 0,6 0 0,0 

Total 332 100,0 327 100,0 

Como é feita a 
higienização dos 
alimentos antes de 
consumir 

Lavados com água filtrada 2 0,6 3 0,9 

Lavados com água tratada 99 29,8 18 5,5 

Lavados com água sem tratamento 169 50,9 250 76,5 

Lavados e colocados em solução de 
água sanitária ou vinagre 62 18,7 55 16,8 

Não tem nenhum tipo de preparo 0 0,0 1 0,3 

Total 332 100,0 327 100,0 
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APÊNDICE H 
Tabela 1H – Estatística descritiva das variáveis quantitativas 

Grupo 

Com Cisterna Sem Cisterna 

No Média Mediana 

Erro-
Padrão 

da 
Média 

Mín. Máx 
Desvio-
Padrão  No Média Mediana 

Erro-
Padrão 

da 
Média 

Mín. Máx 
Desvio-
Padrão  

Idade criança (meses) 330 26,59 26,70 0,76 2 dias 56,30 13,79 331 25,98 25,33 0,79 2 dias 54,03 14,29 

Idade mãe (anos) 323 28,73 27,00 0,43 16 59 7,78 321 29,27 29,00 0,41 13 47 7,427 

Tempo de amamentação 
(meses)  296 5,31 5,50 0,19 1 dia 24,00 3,23 305 5,46 6,00 0,19 7 dias 24,00 3,37 

Quantas pessos moram na casa 332 5,97 6,00 0,13 2 14 2,39 332 5,64 5,00 0,14 1 14 2,536 

Tempo que mora na casa (anos)  330 12,50 9,00 0,65 1 mês 70,00 11,81 329 10,85 7,00 0,57 1 mês 50,00 10,30 

Número de cômodos 329 5,58 6,00 0,07 2 9 1,33 332 5,22 6,00 0,08 1 9 1,40 

Tempo que recebe Bolsa Família 
(anos)  194 3,94 5,00 0,18 1 mês 10,00 2,56 197 3,23 2,00 0,23 8 meses 10,00 3,25 

Tempo que tem cisterna (meses)  326 32,78 36,00 1,33 1,00 9,00 24,08 - - - - - - - 

Tempo que demora pra buscar 
água na fonte (minutos) - - - - - - - 52 15,29 10,00 2,72 2,00 120,00 19,59 

Quantas vezes precisa buscar 
água em um dia - - - - - - - 52 5,23 5,00 0,32 1,00 10,00 2,31 
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APÊNDICE I 
 

Tabela 1I – Frequência das variáveis qualitativas relacionadas ao sistema de captação de 
água de chuva em cisternas 

Variáveis No  % 

Tem cisterna na casa 

Sim 324 98,2 

Não, mas usa de outra família 6 1,8 

Total 330 100,0 

A cisterna foi construída pelo 

P1MC 239 74,0 

Fundo Cristão para Crianças 34 10,5 

Caixa particular (cimento/plástico) 14 4,3 

Caixa de plástico (prefeitura/estado) 9 2,8 

IDENE 6 1,9 

Outros convênios 21 6,5 

Total 323 100,0 

Coloca água de outras fontes na 
cisterna 

Sim, água do poço artesiano 28 8,6 

Sim, do rio/córrego 56 17,1 

Sim, de mina 8 2,4 

Sim, água do caminhão pipa 32 9,8 

Sim, (outras fontes) 9 2,8 

Não coloca água de outras fontes 194 59,3 

Total 327 100,0 

Você sabe de onde vem a água 
do caminhão pipa 

Sim 31 86,1 

Não 5 13,9 

Total 36 100,0 

Frequência que mistura água de 
outras fontes na cisterna 

Sempre - cisterna utilizada como 
reservatório 

52 43,3 

Somente quando a água de chuva está 
acabando 

68 56,7 

Total 120 100,0 

Tempo de duração da água da 
cisterna 

0 a 3 meses 16 6,6 

4 a 6 meses 63 25,9 

7 a 9 meses 41 16,9 

10 a 11 meses 76 31,3 

O ano todo 47 19,3 

Total 243 100,0 

Limpa as calhas antes do início 
da primeira chuva 

Sim 278 88,5 

Não 36 11,5 

Total 314 100,0 

Faz o desvio da primeira chuva 

Sim 306 97,1 

Não 9 2,9 

Total 315 100,0 

Continua... 
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Tabela 1I, cont.  
Variáveis No  % 

Presença de tela de proteção 
nas tubulações 

Sim 276 85,4 

Não 47 14,6 

Total 323 100,0 

Usa a água armazenada da 
cisterna para beber 

FALSO 89 26,8 

VERDADEIRO 243 73,2 

Total 332 100,0 

Usa a água armazenada da 
cisterna para cozinhar 

FALSO 81 24,4 

VERDADEIRO 251 75,6 

Total 332 100,0 

Usa a água armazenada da 
cisterna para tomar banho 

FALSO 127 38,3 

VERDADEIRO 205 61,7 

Total 332 100,0 

Usa a água armazenada da 
cisterna para escovar os dentes 

FALSO 120 36,1 

VERDADEIRO 212 63,9 

Total 332 100,0 

Usa a água armazenada da 
cisterna para lavar vasilhas 

FALSO 128 38,6 

VERDADEIRO 204 61,4 

Total 332 100,0 

Usa a água armazenada da 
cisterna para lavar roupa 

FALSO 133 40,1 

VERDADEIRO 199 59,9 

Total 332 100,0 

Usa a água armazenada da 
cisterna para limpar a casa 

FALSO 161 48,5 

VERDADEIRO 171 51,5 

Total 332 100,0 

Tampa em bom estado de 
conservação 

Sim 265 80,3 

Não 65 19,7 

Frequência que pinta a cisterna 
com cal 

Uma vez ao ano 184 55,8 

Duas vezes ao ano 32 9,7 

Outra resposta 88 26,7 

Nunca pintou 26 7,9 

Total 330 100,0 

A área próxima a cisterna é 
mantida limpa 

Sim 305 92,4 

Não 25 7,6 

Total 330 100,0 

A cobertura da caixa é utilizada 
para alguma finalidade 

Sim 62 18,8 

Não 267 81,2 

Total 329 100,0 

Continua... 
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Tabela 1I, cont.  

Variáveis No  % 

Animais sobem na cisterna 

Sim 144 43,8 

Não 185 56,2 

Total 329 100,0 

Forma que a água é retirada da 
cisterna 

Bomba manual 26 8,2 

Bomba sapo 20 6,3 

Balde ou outro recipiente 249 78,5 

Registro/mangueira 22 6,9 

Total 317 100,0 

A bomba manual já apresentou 
defeitos 

Sim 28 58,3 

Não 20 41,7 

Total 48 100,0 

Onde fica guardado a vasilha de 
retirar água da cisterna 

Sempre em cima da cisterna 37 14,4 

Guardada com vasilhas da cozinha 152 59,1 

Em qualquer lugar 1 0,4 

Outros 67 26,1 

Total 257 100,0 

Há reclamação da água 
armazenada na cisterna 

Não há queixas 294 93,0 

A água tem cor 6 1,9 

Água com sabor ruim - que não o de cloro 2 0,6 

Água com cheiro ruim - que não o de cloro 2 0,6 

Outros 12 3,8 

Total 316 100,0 

A água armazenada na cisterna 
é tratada antes de ser 
consumida 

Sim 266 84,7 

Não 48 15,3 

Total 314 100,0 

Forma de tratamento da água 
armazenada na cisterna 

Filtração (filtro caseiro) 84 28,2 

Cloração (água sanitária/cloro) 49 16,4 

Filtração seguida de cloração 7 2,3 

Cloração seguida de filtração 155 52,0 

Fervura 3 1,0 

Total 298 100,0 

Onde é feita a cloração 

Na própria cisterna, quando cheia 200 88,9 

No filtro caseiro 15 6,7 

No recipiente onde armazena a água 10 4,4 

Total 225 100,0 

Continua... 
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Tabela 1I, cont.  

Variáveis No  % 

Frequência que a cisterna é 
esvaziada e lavada 

Sempre antes de um novo período de 
chuva 162 60,2 

Somente quando esvazia totalmente 83 30,9 

Nunca foi esvaziada e lavada 24 8,9 

Total 269 100,0 

Local onde a água é armazenada 
para beber 

No filtro caseiro 257 77,4 

Em potes de barro 22 6,6 

Em jarras de água 13 3,9 

Em garradas PET 18 5,4 

Em vasilhas de uso na cozinha 22 6,6 

Total 332 100,0 

Há animais dentro da cisterna - 
em contato com a água 

Sim 109 33,2 

Não 219 66,8 

Total 328 100,0 

A cisterna já apresentou 
problemas 

Sim, rachaduras - sem vazamentos de 
água 47 14,2 

Sim, rachaduras - com vazamento de água 77 23,3 

Não 206 62,4 

Total 330 100,0 

Participou de curso antes de 
receber a cisterna 

Sim 262 80,1 

Não 65 19,9 

Total 327 100,0 

Considera que a cisterna 
melhorou a qualidade de vida da 
família 

Sim 322 99,1 

Não 3 0,9 

Total 325 100,0 

Volume da cisterna 

16 mil litros 282 85,5 

25 mil litros 32 9,7 

Outros 16 4,8 

Total 330 100,0 
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APÊNDICE J 
 

Tabela 1J – Frequência das variáveis qualitativas relacionadas ao abastecimento de água 
por fontes alternativas 

Variáveis No  % 

Principal fonte de água da residência 

Rio 246 74,8 

Barragem 4 1,2 

Mina (nascente) 76 23,1 

Cacimba 3 0,9 

Total 329 100,0 

Usa a para beber 

Falso 5 1,5 

Verdadeiro 327 98,5 

Total 332 100,0 

Usa a para cozinhar 

Falso 9 2,7 

Verdadeiro 323 97,3 

Total 332 100,0 

Usa a para tomar banho 

Falso 16 4,8 

Verdadeiro 316 95,2 

Total 332 100,0 

Usa a água para escovar os dentes 

Falso 12 3,6 

Verdadeiro 320 96,4 

Total 332 100,0 

Usa a água para lavar vasilhas 

Falso 17 5,1 

Verdadeiro 315 94,9 

Total 332 100,0 

Usa a para lavar roupa 

Falso 21 6,3 

Verdadeiro 311 93,7 

Total 332 100,0 

Usa a água para limpar a casa 

Falso 131 39,5 

Verdadeiro 201 60,5 

Total 332 100,0 

Como a água é retirada da fonte principal 

Bomba elétrica 114 34,8 

Gravidade até casa 45 13,7 

Bomba elétrica e gravidade 102 31,1 

Balde ou outro recipiente 50 15,2 

Outra forma 17 5,2 

Total 328 100,0 

Quem vai buscar água na fonte principal 

As mulheres 33 63,5 

As crianças 1 1,9 

As mulheres e crianças 4 7,7 

A família 14 26,9 

Total 52 100,0 

Continua... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 171

Tabela 1J , cont. 
Variáveis No  % 

Como vão buscar a água A pé 52 100,0 

Reclamação da água que usa 

Não há queixas 198 60,2 

A água tem cor 22 6,7 

Água com cheiro ruim (que não o de 
cloro) 3 0,9 

Outros 106 32,2 

Total 329 100,0 

A água é tratada antes de ser consumida 

Sim 254 79,9 

Não 64 20,1 

Total 318 100,0 

Como trata a água de beber 

Filtração (filtro caseiro) 175 66,8 

Cloração (água sanitária/cloro) 11 4,2 

Filtração seguida de cloração 15 5,7 

Cloração seguida de filtração 43 16,4 

Fervura 18 6,9 

Total 262 100,0 

Onde faz a cloração da água 

Na caixa d'água 25 36,8 

No balde ou outro recipiente 6 8,8 

No filtro caseiro 37 54,4 

Total 68 100,0 

Como a água é armazenada 

Em caixa d'água sem tampa 20 6,1 

Em caixa d'água com tampa 222 67,7 

Em latas de metal 5 1,5 

Em vasilhas de cozinha 6 1,8 

Em baldes/bacias 75 22,9 

Total 328 100,0 

Frequência que esvazia e lava a caixa 
d'água 

Quinzenal 63 25,7 

Mensal 48 19,6 

Trimestral 16 6,5 

Semestral 12 4,9 

Anual 1 0,4 

Nunca lavou a caixa 2 0,8 

Outros 103 42,0 

Total 245 100,0 

Onde fica guardado o balde de retirar a 
água da caixa 

Em cima da caixa 9 2,7 

Com as vasilhas da cozinha 87 26,5 

A água chega na torneira 148 45,1 

Outros 84 25,6 

Total 328 100,0 

Continua... 
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Tabela 1J , cont. 
Variáveis No  % 

A fonte de água principal dura o ano todo 

Sim 288 87,3 

Não 42 12,7 

Total 330 100,0 

Quantos meses dura a água da fonte 
principal 

De 0 a 3 meses 1 2,1 

De 7 a 9 meses 15 31,3 

De 10 a 11 meses 26 54,2 

O ano todo 6 12,5 

Total 48 100,0 

Qual a outra fonte utilizada 

Cisterna (poço raso) 3 6,5 

Rio 9 19,6 

Barragem 4 8,7 

Mina (nascente) 4 8,7 

Caminhão pipa 6 13,0 

Poço 1 2,2 

Outra fonte 19 41,3 

Total 46 100,0 

Usa a água para beber 

Falso 300 90,4 

Verdadeiro 32 9,6 

Total 332 100,0 

Usa a para cozinhar 

Falso 296 89,2 

Verdadeiro 36 10,8 

Total 332 100,0 

Usa a água para tomar banho 

Falso 298 89,8 

Verdadeiro 34 10,2 

Total 332 100,0 

Usa a água para escovar os dentes 

Falso 298 89,8 

Verdadeiro 34 10,2 

Total 332 100,0 

Usa a para lavar vasilhas 

Falso 297 89,5 

Verdadeiro 35 10,5 

Total 332 100,0 

Usa a água para lavar roupa 

Falso 299 90,1 

Verdadeiro 33 9,9 

Total 332 100,0 

Usa a água para limpar a casa 

Falso 301 90,7 

Verdadeiro 31 9,3 

Total 332 100,0 
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APÊNDICE K 
Tabela 1K – Análise univariada das variáveis qualitativas preditoras, tendo a diarreia 

avaliada por 72 horas como variável dependente. 

Variável Atributos 

Diarreia 72 horas 

Sim Não 
p 

N % N % 

Grupo 
Com cisterna 12 3,6 320 96,4 

0,147 
Outras fontes 20 6,0 312 94,0 

       

Variáveis Relacionadas à Saúde Materna e Infantil 

Sexo 
Feminino 12 3,8 304 96,2 

0,238 
Masculino 20 5,8 327 94,2 

       

Ordem da gravidez 
Primeira 10 4,3 221 95,7 

0,658 
Segunda ou superior 22 5,1 409 94,9 

             

Pré natal durante a 
gravidez 

Sim 31 4,9 607 95,1 
0,533 

Não 1 6,7 14 93,3 

       

N. de consultas pré natal 
De 1 a 6 consultas 15 5,6 251 94,4 

0, 516 
Mais de 6 consultas 16 4,5 340 95,5 

         

Complicações na gravidez 
Sim 6 5,1 112 94,9 

0,905 
Não 26 4,8 513 95,2 

       

Duração da gravidez 
9 meses completos 26 5,2 476 94,8 

0,537 
Menos de 9 meses 6 3,9% 146 96,1 

             

Internação no primeiro mês 
de vida 

Sim 1 1,6 61 98,4 
0,349 

Não 31 5,2 566 94,8 

       

Tomou todas vacinas para 
a idade 

Sim 28 4,6 586 95,4 
0,291 

Não 4 8,0 46 92,0 

       

Foi amamentado no peito 
alguma vez 

Sim 32 5,0 613 95,0 
1,000 

Não 0 0,0 17 100,0 

       

Ainda está sendo 
amamentado? 

Sim 14 6,6 197 93,4 
0,176 

Não 18 4,1 424 95,9 

       

Já toma outros alimentos 
além do leite materno 

Sim 29 4,9 557 95,1 
1,000 

Não 3 4,8% 60 95,2% 

       

Está tomando 
vitamina/fortificante 

Sim 14 8,4 152 91,6 
0,020 

Não 18 3,6 479 96,4 

Continua... 
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Tabela 1K, cont. 

Variável Atributos 

Diarreia 72 horas 

Sim Não 
p 

No % No % 

Está tomando algum 
remédio 

Sim 3 5,8 49 94,2 
0,724 

Não 27 4,4 580 95,6 

       

Tomou remédio de verme 
nos últimos 6 meses 

Sim 4 3,3 116 96,7 
0,487 

Não 28 5,2 507 94,8 

       

Estrutura Familiar 

Tempo que a mãe passa 
fora de casa 

Nenhum mês 26 4,6 545 95,4 
0,358 

De 1 a 12 meses 6 6,8 82 93,2 

             

Tempo que o pai passa fora 
de casa 

Nenhum mês 9 5,1 168 94,9 
0,934 

De 1 a 12 meses 22 5,3 397 94,7 

       

Quem passou maior tempo 
cuidando da criança 

Mãe 31 5,3 549 94,7 

0,298 Pai 0 0,0 7 100,0 

Outra pessoa 1 1,3 76 98,7 

       

Escolaridade do 
responsável pelo cuidado 

da criança 

Não alfabetizado/nível 
fundamental 

23 4,2 528 95,8 

0,074 
Nível médio/técnico/superior 9 8,2 101 91,8 

       

Nível Socioeconômico 

A casa tem vaso sanitário, 
chuveiro e pia para lavar as 

mãos? 

Sim 8 3,7 208 96,3 

0,218 Não, falta uma das peças  5 9,4 48 90,6 

Não 19 4,8 375 95,2 

       

Material de construção da 
casa 

Alvenaria/adobe COM 
revestimento 

30 4,9 588 95,1 

0,793 Alvenaria/adobe SEM 
revestimento 

2 5,9 32 94,1 

Outros 0 0,0 12 100,0 

       

Material de cobertura da 
casa 

Laje de concreto 0 0,0 5 100,0 

1,000 Telha de amianto/zinco 0 0,0 2 100,0 

Telha de cerâmica/barro 32 4,9 625 95,1 

       

Material de piso da casa 

Cimentado 24 6,0 373 94,0 

0,163 Cerâmica 6 3,7 157 96,3 

Terra batida 2 1,9 102 98,1 

Continua... 
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Tabela 1K, cont. 

Variável Atributos 

Diarreia 72 horas 

Sim Não 
p 

No % No % 

Família recebe algum 
auxílio do governo? 

Sim 20 4,2 458 95,8 
0,209 

Não 12 6,5 172 93,5 

       

Renda familiar total 
Menos de 500 reis 23 5,1 432 94,9 

0,926 
Mais de 500 reais 7 4,9 137 95,1 

             

Esgotamento Sanitário 

Local onde defecam 
Em banheiro/fossa 21 4,4 455 95,6 

0,418 
No mato 11 5,9 175 94,1 

             

Para onde vão os dejetos 
do banheiro 

Fossa 20 4,3 441 95,7 
0,296 

Terreno/quintal de casa 12 6,3 179 93,7 

       

Para onde vão as fraldas 
sujas de fezes da criança 

Jogada na fossa ou queimada 8 5,8 131 94,2 

0,004 

Jogada no quintal, rio ou córrego 8 11,1 64 88,9 

Destinos variados (quando usa 
fralda de pano e, ou, descartável 8 8,0 92 92,0 

A criança não usa mais fralda 8 2,3 342 97,7 

       

Para onde vai a água da pia 
de cozinha/tanque 

Fossa 0 0,0 4 100,0 

1,000 Céu aberto (quintal ou rio 
próximo de casa) 32 4,9 620 95,1 

       

Para onde vai a água do 
banho 

Fossa 1 2,0 50 98,0 

0,502 Céu aberto (quintal ou rio 
próximo de casa) 

31 5,2 570 94,8 

       

Tem rio ou córrego perto de 
casa 

Sim 22 5,4 382 94,6 
0,381 

Não 10 3,9 244 96,1 

       

As crianças têm contato 
com água do rio/córrego 

Sim 8 4,0 190 96,0 
0,236 

Não 14 6,7 195 93,3 

       

Qual o tipo de contato tem 

Banho 2 2,1 92 97,9 

0,311 Brincar/nadar 2 6,9 27 93,1 

Banho/brincar/nadar 5 6,4 73 93,6 

Continua... 
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Tabela 1K, cont. 

Variável Atributos 

Diarreia 72 horas 

Sim Não 
p 

No % No % 

Resíduos Sólidos 

O lixo da casa é separado 
do lixo da cozinha 

Sim 32 4,9 615 95,1 
1,000 

Não 0 0,0 12 100,0 

       

Destino do lixo da casa 

Enterrado/queimado 26 4,8 521 95,2 

1,000 
Céu aberto/rio ou córrego 5 5,4 88 94,6 

Coletado pelo serviço de 
limpeza pública 

1 5,0 19 95,0 

             

Destino do lixo da cozinha 

Enterrado/queimado 0 0,0 4 100,0 

1,000 

Céu aberto/rio ou córrego 1 5,9 16 94,1 

Reaproveitado (alimentação 
animal ou adubo para plantas) 

31 4,9 608 95,1 

             

Vetores 

Frequência de 
mosquitos/moscas na casa 

Às vezes 15 4,5 320 95,5 

0,663 Sempre 15 5,7 249 94,3 

Nunca 2 3,3 58 96,7 

       

Frequência de baratas na 
casa 

Às vezes 18 5,0 344 95,0 

0,711 Sempre 6 6,2 91 93,8 

Nunca 8 4,0 191 96,0 

       

Frequência de ratos na 
casa e região 

Às vezes 11 5,2 199 94,8 

0,641 Sempre 4 7,1 52 92,9 

Nunca 17 4,3 376 95,7 

 

Hábitos Higiênicos 

Frequência de banho das 
crianças 

Mais de uma vez ao dia 32 5,8 524 94,2 

0,110 Uma vez ao dia 0 0,0 102 100,0 

O banho não é diário 0 0,0 2 100,0 

       

Lavar as mãos antes de se 
alimentar 

Sempre, com água e sabão 8 3,3 234 96,7 

0,061 
Somente com água ou com 

pequena frequência 
9 3,8 230 96,2 

Não tem esse hábito 3 12,0 22 88,0 

A criança não se alimenta 
sozinha 

12 7,8 142 92,2 

Continua... 
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Tabela 1K, cont. 

Variável Atributos 

Diarreia 72 horas 

Sim Não 
p 

No % No % 

Lavar as mãos depois de 
usar o banheiro 

Sempre, com água e sabão 1 0,9 107 99,1 

0,052 
Somente com água ou com 

pequena frequência 
2 2,1 95 97,9 

Não tem esse hábito 1 3,8 25 96,2 

A criança não vai ao banheiro 
sozinha 28 6,5 401 93,5 

       

A pessoa que prepara a 
comida lava as mãos antes 
de iniciar as atividades na 

cozinha 

Sempre, com água e sabão 27 4,6 559 95,4 

0,430 Somente com água ou com 
pequena frequência 5 7,0 66 93,0 

Não tem esse hábito 0 0,0 2 100,0 

       

Como é feita a higienização 
dos alimentos antes de 

consumir 

Lavados com água 
tratada/higienizados 

10 4,2 229 95,8 

0,599 
Lavados com água sem 

tratamento 22 5,3 397 94,7 

Não tem nenhum tipo de 
preparo 

0 0,0 1 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 178

APÊNDICE L 
Tabela 1L – Análise univariada das variáveis quantitativas preditoras, tendo a diarreia 

avaliada por 72 horas como variável dependente. 

Variável 

Diarreia 72 horas 

p Sim Não 

No Média No Média 

Variáveis Relacionadas à Saúde Materna e Infantil 

Idade criança (meses) 32 21,9 629 26,5 0,077 

Idade mãe (anos) 30 28 614 29 0,767 

Tempo de amamentação (meses) 30 5,1 571 5,4 0,835 

Estrutura Familiar 

Quantas pessoas moram na casa 32 6 632 6 0,898 

Tempo que mora na casa (anos) 32 11,9 628 11,6 0,887 

Nível Socioeconômico 

Número de cômodos 32 6 629 5 0,304 

Tempo que recebe Bolsa Família (anos) 16 4,0 375 3,5 0,753 
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APÊNDICE M 
Tabela 1M – Análise univariada das variáveis qualitativas preditoras, tendo a diarreia 

avaliada por 90 dias como variável dependente. 

Variável Atributos 
Diarreia 90 dias   

Sim Não 
p 

No % No % 

Grupo 
Com cisterna 41 16,9 202 83,1 

0,001 
Outras fontes 71 29,8 167 70,2 

             
Variáveis Relacionadas à Saúde Materna e Infantil 

Sexo 
Feminino 48 21,4 176 78,6 

0,369 
Masculino 64 24,9 193 75,1 

           

Ordem da gravidez 
Primeira 38 21,7 137 78,3 

0,525 
Segunda ou superior 74 24,3 231 75,7 

           

Pré natal durante a 
gravidez 

Sim 105 22,8 356 77,2 
0,079 

Não 5 45,5 6 54,5 
           

N. de consultas pré 
natal 

De 1 a 6 consultas 39 19,6 160 80,4 
0,181 

Mais de 6 consultas 63 24,9 190 75,1 
           

Complicações na 
gravidez 

Sim 27 31,8 58 68,2 
0,045 

Não 84 21,6 305 78,4 
           

Duração da gravidez 
9 meses completos 84 23,0 282 77,0 

0,590 
Menos de 9 meses 27 25,5 79 74,5 

           

Internação no 
primeiro mês de vida 

Sim 11 24,4 34 75,6 
0,866 

Não 101 23,3 332 76,7 
           

Tomou todas vacinas 
para a idade 

Sim 105 23,8 337 76,2 
0,411 

Não 7 17,9 32 82,1 
           

Foi amamentado no 
peito alguma vez 

Sim 112 23,9 356 76,1 
0,008 

Não 0 0,0 13 100,0 
           

Ainda está sendo 
amamentado? 

Sim 35 21,1 131 78,9 
0,388 

Não 77 25,0 231 75,0 
           

Já toma outros 
alimentos além do 

leite materno 

Sim 98 23,0 329 77,0 
0,188 

Não 14 31,8 30 68,2 

           

Está tomando 
vitamina/fortificante 

Sim 34 27,6 89 72,4 
0,190 

Não 78 21,8 279 78,2 
           

Está tomando algum 
remédio 

Sim 12 33,3 24 66,7 
0,130 

Não 98 22,3 342 77,7 

Continua... 
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Tabela 1M, cont.  

Variável Atributos 
Diarreia 90 dias   

Sim Não 
p 

No % No % 

Tomou remédio de 
verme nos últimos 6 

meses 

Sim 28 33,7 55 66,3 
0,015 

Não 83 21,2 308 78,8 

             

Estrutura Familiar 

Tempo que a mãe 
passa fora de casa 

Nenhum mês 99 23,9 315 76,1 
0,567 

De 1 a 12 meses 13 20,6 50 79,4 
           

Tempo que o pai 
passa fora de casa 

Nenhum mês 28 22,2 98 77,8 
0,763 

De 1 a 12 meses 74 23,6 240 76,4 

       

Quem passou maior 
tempo cuidando da 

criança 

Mãe 99 23,3 325 76,7 
0,804 Pai 2 33,3 4 66,7 

Outra pessoa 11 21,6 40 78,4 

           

Escolaridade do 
responsável pelo 

cuidado da criança 

Não alfabetizado/nível 
fundamental 91 22,5 314 77,5 

0,269 
Nível 

médio/técnico/superior 
21 28,4 53 71,6 

           

Nível Socioeconômico 

A casa tem vaso 
sanitário, chuveiro e 

pia para lavar as 
mãos? 

Sim 34 22,2 119 77,8 

0,234 
Não, falta uma das peças 

acima 
5 13,2 33 86,8 

Não 73 25,3 216 74,7 

           

Material de 
construção da casa 

Alvenaria/adobe COM 
revestimento 

96 21,5 350 78,5 

0,006 Alvenaria/adobe SEM 
revestimento 

13 48,1 14 51,9 

Outros 3 37,5 5 62,5 
       

Material de cobertura 
da casa 

Laje de concreto 0 0,0 4 100,0 

0,599 Telha de amianto/zinco 0 0,0 2 100,0 

Telha de cerâmica/barro 112 23,6 363 76,4 

           

Material de piso da 
casa 

Cimentado 68 23,4 223 76,6 
0,837 Cerâmica 24 21,6 87 78,4 

Terra batida 20 25,3 59 74,7 

           

Família recebe algum 
auxílio do governo? 

Sim 73 21,3 270 78,7 
0,130 

Não 38 27,7 99 72,3 
           

Renda familiar total 
Menos de 500 reis 86 25,6 250 74,4 

0,242 
Mais de 500 reais 19 19,8 77 80,2 

Continua... 
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Tabela 1M, cont.  

Variável Atributos 
Diarreia 90 dias   

Sim Não 
p 

No % No % 

Esgotamento Sanitário 

Local onde defecam 
Em banheiro/fossa 74 21,4 272 78,6 

0,105 
No mato 38 28,4 96 71,6 

           

Para onde vão os 
dejetos do banheiro 

Fossa 75 21,9 267 78,1 
0,270 

Terreno/quintal de casa 36 26,7 99 73,3 

             

Para onde vão as 
fraldas sujas de fezes 

da criança 

Jogada na fossa ou 
queimada 18 18,2 81 81,8 

0,190 

Jogada no quintal, rio ou 
córrego 

11 18,6 48 81,4 

Destinos variados (quando 
usa fralda de pano e, ou 

descartável) 
26 30,6 59 69,4 

A criança não usa mais 
fralda 

57 24,1 180 75,9 

             

Para onde vai a água 
da pia de 

cozinha/tanque 

Para a fossa 0 0,0 4 100,0 
0,577 Céu aberto (quintal ou rio 

próximo de casa) 
112 23,6 363 76,4 

             

Para onde vai a água 
que usa para tomar 

banho 

Para a fossa 8 19,5 33 80,5 
0,536 Céu aberto (quintal ou rio 

próximo de casa) 
104 23,8 333 76,2 

             

Tem rio ou córrego 
perto de casa 

Sim 80 27,3 213 72,7 
0,009 

Não 31 16,8 153 83,2 
             

As crianças têm 
contato com água do 

rio/córrego 

Sim 50 34,2 96 65,8 
0,007 

Não 30 20,3 118 79,7 

             

Qual o tipo de contato 
tem 

Banho 18 26,1 51 73,9 

0,108 Brincar/nadar 7 31,8 15 68,2 
Banho/brincar/nadar 25 43,9 32 56,1 

             

Resíduos Sólidos 
O lixo da casa é 

separado do lixo da 
cozinha 

Sim 111 23,5 361 76,5 
0,434 

Não 1 12,5 7 87,5 

             

Destino do lixo da 
casa 

Enterrado/queimado 86 21,7 311 78,3 

0,148 Céu aberto/rio ou córrego 23 31,9 49 68,1 

Coletado por serviço de 
limpeza da prefeitura 

3 27,3 8 72,7 

Continua... 
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Tabela 1M, cont.  

Variável Atributos 
Diarreia 90 dias   

Sim Não 
p 

No % No % 

Destino do lixo da 
cozinha (restos de 

comida) 

Enterrado/queimado 0 0,0 3 100,0 

0,711 
Céu aberto/rio ou córrego 3 23,1 10 76,9 

Reaproveitado 
(alimentação animal ou 

adubo para plantas) 
109 23,5 355 76,5 

             
Vetores 

Frequência de 
mosquitos/moscas na 

casa 

Às vezes 39 16,3 201 83,8 

0,001 Sempre 60 31,1 133 68,9 

Nunca 13 28,3 33 71,7 

             

Frequência de baratas 
na casa 

Às vezes 55 20,6 212 79,4 
0,102 Sempre 24 32,4 50 67,6 

Nunca 33 24,1 104 75,9 

             

Frequência de ratos 
na casa e região 

Às vezes 36 22,6 123 77,4 

0,961 Sempre 10 23,3 33 76,7 
Nunca 66 23,8 211 76,2 

             

Hábitos Higiênicos 

Frequência de banho 
das crianças 

Mais de uma vez ao dia 98 24,4 304 75,6 

0,201 Uma vez ao dia 13 17,1 63 82,9 
O banho não é diário 1 50,0 1 50,0 

             

Lava as mãos antes 
de se alimentar 

Sempre, com água e 
sabão 

39 22,3 136 77,7 

0,105 
Somente com água ou 

com pequena frequência 
45 27,4 119 72,6 

Não tem esse hábito 7 36,8 12 63,2 

A criança não se alimenta 
sozinha 

21 17,2 101 82,8 

             

Lava as mãos após ir 
ao banheiro 

Sempre, com água e 
sabão 15 19,7 61 80,3 

0,329 
Somente com água ou 

com pequena frequência 
20 32,3 42 67,7 

Não tem esse hábito 5 22,7 17 77,3 
A criança não vai ao 

banheiro sozinha 
72 22,5 248 77,5 

             

A pessoa que prepara 
a comida lava as 

mãos antes de iniciar 
as atividades na 

cozinha 

Sempre, com água e 
sabão 

98 23,0 328 77,0 

0,704 Somente com água ou 
com pequena frequência 

14 26,9 38 73,1 

Não tem esse hábito 0 0,0 1 100,0 

Continua... 
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Tabela 1M, cont.  

Variável Atributos 
Diarreia 90 dias   

Sim Não 
p 

No % No % 

Como é feita a 
higienização dos 

alimentos antes de 
consumir 

Lavados com água 
tratada/higienizados  

33 18,6 144 81,4 

0,033 Lavados com água sem 
tratamento 

78 25,9 223 74,1 

Não tem nenhum tipo de 
preparo 

1 100,0 0 0,0 
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APÊNDICE N 
Tabela 1N – Análise univariada das variáveis quantitativas preditoras, tendo a diarreia 

avaliada por 90 dias como variável dependente. 

Variável 

Diarreia 90 dias 

p Sim Não 

No Média No Média 

Variáveis Relacionadas à Saúde Materna e Infantil 

Idade criança (meses) 112 19,7 369 27,8 0,077 

Idade mãe (anos) 112 30 369 29 0,767 

Tempo de amamentação (meses) 112 4,9 369 5,4 0,835 

Estrutura Familiar 

Quantas pessoas moram na casa 112 5 369 6 0,898 

Tempo que mora na casa (anos) 112 10,4 369 11,6 0,887 

Nível Socioeconômico 

Número de cômodos 112 5 369 5 0,304 

Tempo que recebe Bolsa Família (anos) 112 3,3 369 3,2 0,753 
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APÊNDICE O 
Tabela 1O – Análise univariada das variáveis qualitativas preditoras, tendo os parasitas de 

transmissão feco-oral como variável dependente. 

Variável Atributos 

Parasitas de transmissão feco-oral 

Sim Não 
p 

No % No % 

Grupo 
Com cisterna 41 14,0 251 86,0 

0,086 
Outras fontes 55 19,4 229 80,6 

           

Variáveis Relacionadas à Saúde Materna e Infantil 

Sexo 
Feminino 47 17,2 227 82,8 

0,765 
Masculino 49 16,2 253 83,8 

           

Ordem da gravidez 
Primeira 11 5,8 178 94,2 

0,000 
Segunda ou superior 85 22,1 300 77,9 

           

Pré natal durante a 
gravidez 

Sim 91 16,5 460 83,5 
0,299 

Não 4 26,7 11 73,3 

           

N. de consultas pré 
natal 

De 1 a 6 consultas 49 21,6 178 78,4 
0,009 

Mais de 6 consultas 40 13,0 267 87,0 

           

Complicações na 
gravidez 

Sim 27 26,0 77 74,0 
0,005 

Não 68 14,6 397 85,4 

           

Duração da gravidez 
9 meses completos 79 17,9 363 82,1 

0,127 
Menos de 9 meses 15 12,1 109 87,9 

           

Internação no primeiro 
mês de vida 

Sim 10 18,2 45 81,8 
0,775 

Não 86 16,7 430 83,3 

           

Tomou todas vacinas 
para a idade 

Sim 85 16,0 447 84,0 
0,123 

Não 11 25,0 33 75,0 

           

Foi amamentado no 
peito alguma vez 

Sim 93 16,6 467 83,4 
0,633 

Não 3 21,4 11 78,6 

           

Ainda está sendo 
amamentado? 

Sim 21 12,1 152 87,9 
0,045 

Não 75 19,0 320 81,0 

           
Já toma outros 

alimentos além do leite 
materno 

Sim 91 17,3 435 82,7 
0,234 

Não 4 10,0 36 90,0 

           

Está tomando 
vitamina/fortificante 

Sim 22 15,2 123 84,8 
0,570 

Não 74 17,2 356 82,8 

           

Está tomando algum 
remédio 

Sim 10 23,8 32 76,2 
0,180 

Não 84 15,8 446 84,2 

Continua... 
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Tabela 1O, cont.  

Variável Atributos 

Parasitas de transmissão feco-oral 

Sim Não 
p 

No % No % 

Tomou remédio de 
verme nos últimos 6 

meses 

Sim 27 25,2 80 74,8 
0,009 

Não 68 14,8 392 85,2 

             

Estrutura Familiar 

Tempo que a mãe 
passa fora de casa 

Nenhum mês 79 16,1 412 83,9 
0,384 

De 1 a 12 meses 16 20,0 64 80,0 

           

Tempo que o pai passa 
fora de casa 

Nenhum mês 29 18,6 127 81,4 
0,425 

De 1 a 12 meses 57 15,7 305 84,3 

           

Quem passou maior 
tempo cuidando da 

criança 

Mãe 2 28,6 5 71,4 

0,537 Pai 85 16,9 417 83,1 

Outra pessoa 9 13,4 58 86,6 

           

Escolaridade do 
responsável pelo 

cuidado da criança 

Não alfabetizado/nível 
fundamental 

92 19,2 387 80,8 
0,000 

Nível 
médio/técnico/superior 

4 4,3 90 95,7 

             

Nível Socioeconômico 

A casa tem vaso 
sanitário, chuveiro e 

pia para lavar as 
mãos? 

Sim 27 14,6 158 85,4 

0,128 Não, falta uma das peças 
acima 

4 8,5 43 91,5 

Não 65 19,0 278 81,0 

           

Material de construção 
da casa 

Alvenaria/adobe COM 
revestimento 

88 16,4 450 83,6 

0,148 
Alvenaria/adobe SEM 

revestimento 
4 14,3 24 85,7 

Reaproveitamento de 
madeira 

0 0,0 1 100,0 

Outros 4 44,4 5 55,6 

           

Material de cobertura 
da casa 

Laje de concreto 0 0,0 3 100,0 

0,604 Telha de amianto/zinco 0 0,0 2 100,0 

Telha de cerâmica/barro 96 16,8 475 83,2 

           

Material de piso da 
casa 

Cimentado 54 15,7 290 84,3 

0,001 Cerâmica 15 10,6 126 89,4 

Terra batida 27 29,7 64 70,3 

           

Família recebe algum 
auxílio do governo? 

Sim 86 20,8 328 79,2 
0,000 

Não 10 6,3 150 93,8 

Continua... 
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Tabela 1O, cont.  

Variável Atributos 

Parasitas de transmissão feco-oral 

Sim Não 
p 

No % No % 

Renda familiar total 
Menos de 500 reis 72 18,2 324 81,8 

0,554 
Mais de 500 reais 20 15,9 106 84,1 

             

Esgotamento Sanitário 

Local onde defecam 
Em banheiro/fossa 53 12,8 361 87,2 

0,000 
No mato 43 26,7 118 73,3 

       

Para onde vão os 
dejetos do banheiro 

Fossa 52 13,0 349 87,0 
0,000 

Terreno/quintal de casa 43 26,2 121 73,8 

             

Para onde vão as 
fraldas sujas de fezes 

da criança 

Jogada na fossa ou 
queimada 

12 10,0 108 90,0 

0,004 

Jogada no quintal, rio ou 
córrego 7 11,7 53 88,3 

Destinos variados (quando 
usa fralda de pano e, ou 

descartável) 
9 10,7 75 89,3 

A criança não usa mais 
fralda 

68 22,0 241 78,0 

             

Para onde vai a água 
da pia de 

cozinha/tanque 

Para a fossa 0 0,0 2 100,0 
0,525 Céu aberto (quintal ou rio 

próximo de casa) 
95 16,8 471 83,2 

             

Para onde vai a água 
que usa para tomar 

banho 

Para a fossa 7 17,5 33 82,5 
0,883 Céu aberto (quintal ou rio 

próximo de casa) 
87 16,6 437 83,4 

             

Tem rio ou córrego 
perto de casa 

Sim 65 18,4 288 81,6 
0,193 

Não 31 14,2 187 85,8 

             

As crianças têm contato 
com água do rio/córrego 

Sim 32 18,8 138 81,2 
0,792 

Não 33 17,7 153 82,3 

             

Qual o tipo de contato 
tem 

Banho 12 15,6 65 84,4 

0,773 Brincar/nadar 5 20,0 20 80,0 

Banho/brincar/nadar 14 19,7 57 80,3 

             

Resíduos Sólidos 

O lixo da casa é 
separado do lixo da 

cozinha 

Sim 95 16,8 469 83,2 
0,648 

Não 1 11,1 8 88,9 

Continua... 
 
 
 
 
 
 
 



 

 188

Tabela 1O, cont.  

Variável Atributos 

Parasitas de transmissão feco-oral 

Sim Não 
p 

No % No % 

Destino do lixo da casa 

Enterrado/queimado 74 15,6 401 84,4 

0,076 Céu aberto/rio ou córrego 20 25,3 59 74,7 

Coletado por serviço de 
limpeza da prefeitura 

2 10,5 17 89,5 

             

Destino do lixo da 
cozinha (restos de 

comida) 

Enterrado/queimado 0 0,0 3 100,0 

0,154 
Céu aberto/rio ou córrego 0 0,0 15 100,0 

Reaproveitado 
(alimentação animal ou 

adubo para plantas) 
96 17,3 459 82,7 

             

Vetores 

Frequência de 
mosquitos/moscas na 

casa 

Às vezes 46 15,5 250 84,5 

0,086 Sempre 46 20,3 181 79,7 

Nunca 4 8,2 45 91,8 

             

Frequência de baratas 
na casa 

Às vezes 51 16,3 262 83,7 

0,778 Sempre 16 19,5 66 80,5 

Nunca 29 16,5 147 83,5 

             

Frequência de ratos na 
casa e região 

Às vezes 37 20,7 142 79,3 

0,136 Sempre 10 20,4 39 79,6 

Nunca 49 14,2 295 85,8 

             

Hábitos Higiênicos 

Frequência de banho 
das crianças 

Mais de uma vez ao dia 70 14,4 415 85,6 

0,002 Uma vez ao dia 25 29,1 61 70,9 

O banho não é diário 1 50,0 1 50,0 

             

Lava as mãos antes de 
se alimentar 

Sempre, com água e 
sabão 

37 16,7 185 83,3 

0,101 
Somente com água ou 

com pequena frequência 
43 20,7 165 79,3 

Não tem esse hábito 4 17,4 19 82,6 

A criança não se 
alimenta sozinha 

12 10,0 108 90,0 

             

Lava as mãos após ir 
ao banheiro 

Sempre, com água e 
sabão 

21 20,8 80 79,2 

0,002 
Somente com água ou 

com pequena frequência 
19 22,4 66 77,6 

Não tem esse hábito 9 39,1 14 60,9 

A criança não vai ao 
banheiro sozinha 

47 12,9 317 87,1 

Continua... 
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Tabela 1O, cont.  

Variável Atributos 

Parasitas de transmissão feco-oral 

Sim Não 
p 

No % No % 

A pessoa que prepara 
a comida lava as mãos 

antes de iniciar as 
atividades na cozinha 

Sempre, com água e 
sabão 

80 15,8 427 84,2 

0,124 Somente com água ou 
com pequena frequência 

15 23,8 48 76,2 

Não tem esse hábito 1 50,0 1 50,0 

             

Como é feita a 
higienização dos 

alimentos antes de 
consumir 

Lavados com  água 
tratada/higienizados com 
solução de água sanitária 

ou vinagre 

27 13,4 175 86,6 

0,025 
Lavados com água sem 

tratamento 
68 18,4 301 81,6 

Não tem nenhum tipo de 
preparo 

1 100,0 0 0,0 
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APÊNDICE P 
Tabela 1P – Análise univariada das variáveis quantitativas preditoras, tendo as parasitoses 

de transmissão feco-oral como variável dependente. 

Variável 

Parasitoses de transmissão  
feco-oral 

p Sim Não 

No Média No Média 

Variáveis Relacionadas à Saúde Materna e Infantil 

Idade criança (meses) 96 24,6 477 27,0 0,077 

Idade mãe (anos) 91 30 469 29 0,767 

Tempo de amamentação (meses) 89 5,3 439 5,5 0,835 

Estrutura Familiar 

Quantas pessoas moram na casa 96 7 480 6 0,898 

Tempo que mora na casa (anos) 95 11,9 478 11,5 0,887 

Nível Socioeconômico 

Número de cômodos 96 5 477 5 0,304 

Tempo que recebe Bolsa Família (anos) 77 4,3 268 3,3 0,753 
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APÊNDICE Q 
Tabela 1Q – Análise univariada das variáveis qualitativas preditoras, tendo a Giardia como 

variável dependente. 

Variável Atributos 

Giardia 

Positivo Negativo 
p 

No  % No  % 

Grupo 
Com cisterna 14 4,8 278 95,2 

0,006 
Outras fontes 31 10,9 253 89,1 

       

Variáveis Relacionadas à Saúde Materna e Infantil 

Sexo 
Feminino 19 6,9 255 93,1 

0,454 
Masculino 26 8,6 276 91,4 

       

Ordem da gravidez 
Primeira 5 2,6 184 97,4 

0,001 
Segunda ou superior 40 10,4 345 89,6 

             

Pré natal durante a 
gravidez 

Sim 42 7,6 509 92,4 
0,109 

Não 3 20,0 12 80,0 

       

Número de consultas pré 
natal 

De 1 a 6 consultas 22 9,7 205 90,3 
0,133 

Mais de 6 consultas 19 6,2 288 93,8 

             

Complicações na 
gravidez 

Sim 13 12,5 91 87,5 
0,044 

Não 31 6,7 434 93,3 

       

Duração da gravidez 
9 meses completos 40 9,0 402 91,0 

0,032 
Menos de 9 meses 4 3,2 120 96,8 

             

Internação no primeiro 
mês de vida 

Sim 4 7,3 51 92,7 
1,000 

Não 41 7,9 475 92,1 

       

Tomou todas vacinas 
para a idade 

Sim 43 8,1 489 91,9 
0,564 

Não 2 4,5 42 95,5 

       

Foi amamentado no peito 
alguma vez 

Sim 43 7,7 517 92,3 
0,301 

Não 2 14,3 12 85,7 

       

Ainda está sendo 
amamentado? 

Sim 11 6,4 162 93,6 
0,361 

Não 34 8,6 361 91,4 

       

Já toma outros alimentos 
além do leite materno 

Sim 43 8,2 483 91,8 
0,760 

Não 2 5,0 38 95,0 

       

Está tomando 
vitamina/fortificante 

Sim 12 8,3 133 91,7 
0,816 

Não 33 7,7 397 92,3 

       

Está tomando algum 
remédio 

Sim 7 16,7 35 83,3 
0,023 

Não 37 7,0 493 93,0 

Continua... 
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Tabela 1Q, cont.  

Variável Atributos 

Giardia 

Positivo Negativo 
p 

No  % No  % 

Tomou remédio de verme 
nos últimos 6 meses 

Sim 13 12,1 94 87,9 
0,060 

Não 31 6,7 429 93,3 

       

Estrutura Familiar 

Tempo que a mãe passa 
fora de casa 

Nenhum mês 37 7,5 454 92,5 
0,706 

De 1 a 12 meses 7 8,8 73 91,3 

             

Tempo que o pai passa 
fora de casa 

Nenhum mês 15 9,6 141 90,4 
0,289 

De 1 a 12 meses 25 6,9 337 93,1 

       

Quem passou maior 
tempo cuidando da 

crianca 

Mãe 39 7,8 463 92,2 

1,000 Pai 1 14,3 6 85,7 

Outra pessoa 5 7,5 62 92,5 

       

Escolaridade do 
responsável pelo cuidado 

da criança 

Não alfabetizado/nível 
fundamental 

43 9,0 436 91,0 

0,020 
Nível 

médio/técnico/superior 
2 2,1 92 97,9 

             

Nível Socioeconômico 

A casa tem vaso 
sanitário, chuveiro e pia 

para lavar as mãos? 

Sim 18 9,7 167 90,3 

0,217 
Não, falta uma das peças 

acima 1 2,1 46 97,9 

Não 26 7,6 317 92,4 

       

Material de construção da 
casa 

Alvenaria/adobe com 
revestimento 

41 7,6 497 92,4 

0,385 
Alvenaria/adobe sem 

revestimento 
4 14,3 24 85,7 

Reaproveitamento de 
madeira 

0 0,0 1 100,0 

Outros 0 0,0 9 100,0  

       

Material de cobertura da 
casa 

Laje de concreto 0 0,0 3 100,0 

1,000 
Telha de amianto/zinco 0 0,0 2 100,0 

Telha de cerâmica/barro 45 7,9 526 92,1 

       

Material de piso da casa 

Cimentado 25 7,3 319 92,7 

0,007 Cerâmica 6 4,3 135 95,7 

Terra batida 14 15,4 77 84,6 

Continua... 
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Tabela 1Q, cont. 

Variável Atributos 

Giardia 

Positivo Negativo 
p 

No  % No  % 

Família recebe algum 
benefício do governo 

Sim 40 9,7 374 90,3 
0,009 

Não 5 3,1 155 96,9 

       

Renda familiar total 
Menos de 500 reis 31 7,8 365 92,2 

0,746 
Mais de 500 reais 11 8,7 115 91,3 

             
Esgotamento Sanitário 

Local onde defecam 
Em banheiro/fossa 27 6,5 387 93,5 

0,062 
No mato 18 11,2 143 88,8 

            

Para onde vão os 
dejetos do banheiro 

Fossa 27 6,7 374 93,3 
0,091 

Terreno/quintal de casa 18 11,0 146 89,0 

       

Para onde vão as fraldas 
sujas de fezes da 

criança 

Jogada na fossa ou 
queimada 

8 6,7 112 93,3 

0,212 

Jogada no quintal, rio ou 
córrego 

1 1,7 59 98,3 

Destinos variados 
(quando usa fralda de 

pano e, ou descartável) 
7 8,3 77 91,7 

A criança não usa mais 
fralda 29 9,4 280 90,6 

       

Para onde vai a água da 
pia de cozinha/tanque 

Fossa 0 0,0 2 100,0 

1,000 Céu aberto (quintal ou rio 
próximo de casa) 

45 8,0 521 92,0 

       

Para onde vai a água do 
banho 

Fossa 3 7,5 37 92,5 

1,000 Céu aberto (quintal ou rio 
próximo de casa) 41 7,8 483 92,2 

       

Tem rio ou córrego perto 
de casa 

Sim 29 8,2 324 91,8 
0,706 

Não 16 7,3 202 92,7 

       

As crianças tem contato 
com água do rio/córrego 

Sim 16 9,4 154 90,6 
0,404 

Não 13 7,0 173 93,0 

       

Qual o tipo de contato 
tem 

Banho 6 7,8 71 92,2 

0,872 Brincar/nadar 3 12,0 22 88,0 

Banho/brincar/nadar 6 8,5 65 91,5 

       

Resíduos Sólidos 
O lixo da casa é 

separado do lixo da 
cozinha 

Sim 44 7,8 520 92,2 
0,524 

Não 1 11,1 8 88,9 

Continua... 
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Tabela 1Q, cont.  

Variável Atributos 

Giardia 

Positivo Negativo 
p 

No  % No  % 

Destino do lixo da casa 

Enterrado/queimado 38 8,0 437 92,0 

1,000 
Céu aberto/rio ou córrego 6 7,6 73 92,4 

Coletado pelo serviço de 
limpeza pública 

1 5,3 18 94,7 

            

Destino do lixo da 
cozinha 

Enterrado/queimado 0 0,0 3 0,0 

0,517 

Céu aberto/rio ou córrego 0 0,0 15 100,0 

Reaproveitado 
(alimentação animal ou 

adubo para plantas) 
45 8,1 510 91,9 

             

Vetores 

Frequência de 
mosquitos/moscas na 

casa 

Às vezes 24 8,1 272 91,9 

0,626 Sempre 19 8,4 208 91,6 

Nunca 2 4,1 47 95,9 

       

Frequência de baratas na 
casa 

Às vezes 22 7,0 291 93,0 

0,498 Sempre 9 11,0 73 89,0 

Nunca 14 8,0 162 92,0 

       

Frequência de ratos na 
casa e região 

Às vezes 19 10,6 160 89,4 

0,250 Sempre 4 8,2% 45 91,8 

Nunca 22 6,4% 322 93,6 

Hábitos Higiênicos 

Frequência de banho das 
crianças 

Mais de uma vez ao dia 31 6,4 454 93,6 

0,008 
Uma vez ao dia 13 15,1 73 84,9 

O banho não é diário 1 50,0 1 50,0 

       

Lavar as mãos antes de 
se alimentar 

Sempre, com água e 
sabão 

16 7,2 206 92,8 

0,444 

Somente com água ou 
com pequena frequência 

21 10,1 187 89,9 

Não tem esse hábito 1 4,3 22 95,7 

A criança não se alimenta 
sozinha 

7 5,8 113 94,2 

Continua... 
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Tabela 1Q, cont.  

Variável Atributos 

Giardia 

Positivo Negativo 
p 

No  % No  % 

Lavar as mãos depois 
de usar o banheiro 

Sempre, com água e 
sabão 

7 6,9 94 93,1 

0,091 

Somente com água ou 
com pequena frequência 

6 7,1 79 92,9 

Não tem esse hábito 5 21,7 18 78,3 

A criança não vai ao 
banheiro sozinha 27 7,4 337 92,6 

       

A pessoa que prepara a 
comida lava as mãos 

antes de iniciar as 
atividades na cozinha 

Sempre, com água e 
sabão 

36 7,1 471 92,9 

0,193 Somente com água ou 
com pequena frequência 

9 14,3 54 85,7 

Não tem esse hábito 0 0,0 2 100,0 

       

Como é feita a 
higienização dos 

alimentos antes de 
consumir 

Lavados com  água 
tratada/higienizados 

13 6,4 189 93,6 

0,033 
Lavados com água sem 

tratamento 
31 8,4 338 91,6 

Não tem nenhum tipo de 
preparo 

1 100,0 0 0,0 
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APÊNDICE R 
Tabela 1R– Análise univariada das variáveis quantitativas preditoras, tendo a Giardia como 

variável dependente. 

Variável 

Giardia 

p Sim Não 

No Média No Média 

Variáveis Relacionadas à Saúde Materna e Infantil 

Idade criança (meses) 45 22,4 528 27,0 0,033 

Idade mãe (anos) 44 32 516 29 0,038 

Tempo de amamentação (meses) 43 5,3 485 5,5 0,254 

Estrutura Familiar 

Quantas pessoas moram na casa 45 7 531 6 0,006 

Tempo que mora na casa (anos) 44 10,9 529 11,6 0,825 

Nível Socioeconômico 

Número de cômodos 45 5 528 3,5 0,260 

Tempo que recebe Bolsa Família (anos) 37 4,0 308 170,58 0,186 
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APÊNDICE S  
 

PARECER DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE PESQUISA PELO CO EP/UFMG 
 
 

 

 
 


