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RESUMO 

 A quantidade e a qualidade da água são fatores importantes para o estabelecimento dos 

benefícios à saúde relacionados à redução da incidência e prevalência de diversas doenças, 

entre elas a doença diarréica. O Brasil é um dos países com alta incidência de diarréia, o que 

repercute diretamente sobre as taxas de mortalidade infantil, tendo como causa básica a 

doença diarréica aguda. Embora de características endêmicas, a diarréia pode apresentar casos 

relacionados entre si (clínica, distribuição espaço-temporal, fonte de infecção) que são 

capazes de caracterizar um surto. Nessas circunstâncias, deve-se desencadear um processo de 

investigação que permita colher as informações necessárias à eleição de medidas de 

intervenção e para isso o País conta com o Programa de Monitorização de Doenças Diarréicas 

do Ministério da Saúde. Este estudo procurou traçar as possíveis associações da qualidade de 

água com a ocorrência de casos de diarréia por meio do referido Programa, para o ano de 

2004 no Município de Vitória, Estado do Espírito Santo. Para a análise da qualidade da água, 

foram utilizados os dados dos Programas de Controle da Qualidade da Água, realizados pela 

Companhia Espírito-Santense de Saneamento e da Vigilância da Qualidade da Água, 

realizada pela Prefeitura Municipal, além de outros dados pertinentes a esta pesquisa como 

pluviometria, radiação solar, dados de condições sanitárias. O delineamento epidemiológico 

adotado foi o estudo ecológico que utiliza dados agregados da população. Foram utilizadas 

ferramentas de georreferenciamento para representação do universo e das amostras a serem 

estudadas e análises estatísticas de regressão linear univariada e multivariada. O teste de U 

Mann-Whitney foi utilizado para comparação de amostras dos programas de qualidade da 

água. Verificou-se que os resultados das amostragens desses programas apresentaram 

diferenças estatísticas. Também foram encontrados índices de associação com significância 

estatística para a ocorrência de diarréia com os parâmetros de turbidez, coliformes totais e 

termotolerantes. Os resultados apontam para a necessidade de maior cuidado com a rede de 

distribuição de água do Município. Entretanto, como a doença diarréica pode ser causa de 

várias enfermidades, são necessárias ações com o objetivo principal de caracterizar o agravo e 

definir sua fonte de infecção, de modo a proporem-se medidas que interrompam a cadeia de 

transmissão.  
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ABSTRACT 

Both water quantity and quality are important factors for the establishment of health benefits 

regarding reduction of the incidence and prevalence of several diseases, among them diarrhea. 

Brazil is one of the countries with high incidence of diarrhea that rebounds directly on infant 

mortality rates as a result acute diarrhea. Although of endemic characteristics, diarrhea can be 

seen as an outbreak when various clinical elements are detected (space-temporal distribution, 

source of infection). In those circumstances, an investigation process is carried out that allows 

collecting the necessary information for conducting the appropriate measures by using a 

Diarrhea Disease Monitoring Program of Ministry of Health. In this study, possible 

association between water quality and occurrence of cases of diarrhea in 2004 in the 

municipal district of Vitória in State of Espírito Santo was performed. For the analysis of 

water quality the programs Control of the Water Quality accomplished by Company Espírito-

Santense of Water Suplly and Sanitation and the program of Ministry of Health on 

Surveillance of the Water Quality accomplished by the Municipal City were used, besides 

other pertinent data the this research as data of pluviometrics, solar radiation, data of sanitary 

conditions. The epidemiological design used was the ecological study that utilizes population 

aggregate data. Georreferencing tools were used to representation the universe and samples 

and statistical analyses of univariate and multivariate lineal regression. U Mann-Whitney's 

test was used for comparison of samples of the programs of water quality. The results showed 

that the samplings of the programs of water quality presented statistical differences. 

Furthermore, it was found association indexes with statistical significance for the diarrhea 

occurrence for the turbidity parameters and total and termotolerants coliphorms. These results 

imply that water distribution must be carefully inspected. Although diarrhea can be cause of 

several illnesses, actions are necessary to characterize the extent and the source of infection, 

that in turn would allow to break the transmission chain.  
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“Quem quiser estudar devidamente a medicina, deverá proceder desta maneira ... quando 

chegar a uma cidade desconhecida, examinará sua situação quanto à direção dos ventos, do 

sol e averiguará a água que os habitantes consomem ... pois com esses detalhes, saberá ao 

certo quais são as enfermidades peculiares do lugar.” 

                                                                                                                     Hipócrates, 500 a.C. 

 

 
 
“Imaginemos a publicidade que se faria se um DC-10 caísse a cada 10 minutos, 24 horas por 

dia, 365 dias por ano. Entretanto, um número equivalente de crianças morre a cada ano por 

causa da diarréia, e na maioria dos casos estas mortes poderiam ser evitadas e a publicidade 

desse fato é insignificante. Poderíamos reduzir significantemente enfermidades como a 

cólera, a febre tifóide, a diarréia e muitas outras doenças, mediante sistemas de saneamento 

adequados”. 

                                                                                      Eugene Mc Junkin, Técnico OMS, 1986. 

 
 

 
 
“Não acabaremos com a AIDS, a tuberculose, a malária e nenhuma das demais enfermidades 

infecciosas que assolam os países em desenvolvimento, até quando não ganharmos a batalha 

para assegurar a disponibilidade de água potável, saneamento e assistência sanitária 

básicos.”                                                                 

Kofi Annan, Secretário Geral ONU, 2005. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A água é uma necessidade primordial para o ser humano, mas também pode ser veículo de dor 

e morte. Para prevenir ou controlar a disseminação de muitas enfermidades, dentre elas a 

diarréia, que é uma causa relevante de morbidade e mortalidade na maioria dos países em 

desenvolvimento, é necessário que a população tenha acesso à água com qualidade e 

quantidade adequadas. 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) (2001), todas as pessoas em 

quaisquer estágios de desenvolvimento e condições socioeconômicas têm o direito de ter 

acesso a um suprimento adequado de água potável e segura. Essa organização define como 

“segura” a oferta de água que não represente um risco significativo à saúde, que esteja 

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

domésticas, e que tenha um custo acessível. Estas condições podem ser resumidas em cinco 

palavras-chave: qualidade, quantidade, continuidade, cobertura e custo. 

Para Pontes e Schramm (2004), com o acelerado processo de urbanização, a partir da segunda 

metade do século XX, quando mais da metade da população mundial passou a viver em 

aglomerações urbanas, novas técnicas foram desenvolvidas buscando fornecer água potável 

em grandes volumes para atender à demanda das cidades. No entanto, em muitos países, 

parcelas significativas da população não têm acesso à água potável ou este é precário. 

Segundo os autores, tal situação se reflete na persistência de enfermidades que poderiam ser 

prevenidas com um suprimento adequado de água de boa qualidade. 

A morbidade por diarréia é um indicador importante para a saúde pública, pela capacidade de 

resposta a diversas alterações nas condições de saneamento, qualidade sanitária de alimentos, 

hábitos higiênicos e comportamentais de uma comunidade. 

Na literatura encontram-se diversos estudos que mostram a importância e os benefícios que as 

intervenções ambientais proporcionam para a minimização das doenças diarréicas e como os 

investimentos em saneamento têm conseqüências positivas na saúde pública. 

Cairncross et al. (1997) distinguem dois domínios de transmissão das doenças infecciosas: o 

domínio público e o domínio doméstico. Eles salientam quão importante é essa divisão 

porque o controle da transmissão de cada tipo de infecção exige intervenções diferentes. As 

infecções alvejadas pelo saneamento, tais como as diarréias, são transmitidas geralmente em 
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ambos os domínios, sendo necessárias intervenções em ambos para controlar efetivamente a 

transmissão. Os autores acrescentam que esse conceito tem conseqüências políticas. 

Os programas Monitorização das Doenças Diarréicas Agudas (MDDA) e Vigilância da 

Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA)  do Ministério da Saúde vêm 

somar esforços na melhoria da saúde pública, a partir da notificação de dados no Município 

de Vitória no Estado do Espírito Santo. Embora os dados do MDDA sejam registrados nas 

Unidades de Saúde e o Programa VIGIÁGUA desenvolvido pela Vigilância Sanitária, os 

órgãos governamentais não possuem estudos sobre associação entre a ocorrência da diarréia e 

a qualidade da água distribuída à população. 

A partir da análise de dados secundários da qualidade da água de consumo humano 

distribuída à população e do registro da ocorrência dos casos de diarréia no Município de 

Vitória/ES, buscou-se identificar possíveis associações, utilizando-se o estudo epidemiológico 

do tipo ecológico. Este estudo integra uma pesquisa em desenvolvimento no Curso de 

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

Hídricos (SMARH), que busca conhecer a relação do sujeito com a água de consumo 

humano, na mesma área de estudo. 

Assim, este estudo apresenta informações que podem colaborar nos cenários referentes à 

inter-relação entre diarréia e qualidade de água, subsidiando futuros estudos relacionados às 

políticas públicas de saneamento e saúde, visando à melhoria da qualidade de vida da 

população estudada.  

A análise dos dados pertinentes a esta pesquisa realça a importância do compromisso para o 

correto registro de dados dos programas idealizados pelo Ministério da Saúde, que fornecem 

informações que podem ser utilizadas pelas Secretarias Municipais de Saúde do País para o 

acompanhamento e desenvolvimento de atividades que visem garantir à população acessos  

sobre a qualidade e os riscos que a água pode representar à saúde.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Investigar a associação entre a qualidade da água para consumo humano distribuída à 

população e a ocorrência de casos de diarréia no Município de Vitória no Estado do Espírito 

Santo (ES) durante o ano de 2004, por meio de estudo epidemiológico tipo ecológico.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 
• Identificar a ocorrência de casos de diarréia por faixa etária, na área de abrangência de 

cada Unidade de Saúde do Município, por meio dos dados do Programa de 

Monitorização das Doenças Diarréicas (MDDA). 

• Analisar os dados da qualidade da água distribuída à população do Município de 

Vitória/ES e a ocorrência de diarréia na área de abrangência de cada Unidade de 

Saúde. 

• Comparar os resultados das análises de água realizadas pelo Controle da Qualidade de 

Água da Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN) e pelo Programa de 

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA). 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 O saneamento e seu impacto na saúde 

3.1.1 Considerações iniciais 

A questão da associação saneamento e saúde tem sido estudada no meio científico, sendo de 

grande relevância em ações de prevenção de doenças e promoção da saúde. Foi visualizada 

por diversos sábios do mundo antigo e, segundo Hespanhol (2002), Heller (1997) e Rosen 

(1994), diversos códigos religiosos e culturas antigas recomendavam práticas higienistas. 

Miller (1966) relata que a melhoria da qualidade da água já era praticada há mais de 4.000 

anos. No ano de 2000 a.C. a Ousruta Sanghita – coleção de preceitos médicos em Sânscrito – 

incluiu a afirmativa que é bom manter a água em vasos de cobre, expô-la à luz do sol e filtrá-

la através do carvão de madeira.  

Conforme Neri (2004), a publicação em 1842 do relatório elaborado por Chadwick, intitulado 

The Sanitary Conditions of the Labouring Populations of Great Britain, em que o autor fazia 

uma análise das deploráveis condições socioeconômicas e sanitárias dos trabalhadores e, ao 

mesmo tempo, propunha ações de saneamento fossem realizadas pelo Estado, descreveu: 

As grandes medidas preventivas como drenagem, limpeza das ruas e das 
casas, através de suprimento d’água, de melhores sistemas de esgotos e, em 
especial, a introdução de modos mais baratos e mais eficientes de remover 
da cidade todos os refugos nocivos, são operações para as quais devemos 
buscar ajuda na ciência da engenharia e não somente no médico (NERI, 
2004, p.35). 

À medida que a civilização avançou, a necessidade de água potável e de obras para conduzi-la 

aos centros urbanos se expandiram. Moléstias e outros males corporais que ainda não estavam 

identificados acometiam populações que não possuíam fontes de águas seguras. 

O médico John Snow foi o primeiro pesquisador a associar a transmissão da cólera com a 

qualidade da água consumida, estudando a população de Londres (SNOW,1999). Isso ocorreu 

em meados de 1850, uma década antes da teoria de Pasteur sobre a propagação de doenças 

por meio de microrganismos e três décadas antes da identificação dos organismos patológicos 

por Koch. É de senso comum que o estudo epidemiológico de Snow foi a primeira 

contribuição científica para a compreensão da relação água-saúde. Seguindo sua intuição 

científica de que a cólera existente em algumas regiões de Londres estava relacionada com as 

impurezas presentes na água utilizada para consumo humano, Snow demonstrou que as 

residências abastecidas pela água de um rio, que recebia descargas de esgotos domésticos a 
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montante, apresentavam uma taxa de mortalidade por cólera seis vezes maior do que aquelas 

residências que se utilizavam da água do mesmo rio, porém antes do local de lançamento de 

esgotos. Teve início, então, a ciência da epidemiologia analítica, pois se constatou a 

possibilidade de a água servir como veículo para a transmissão de doenças.  

Apesar dessas grandes descobertas há mais de um século e meio, boa parte da população do 

mundo, nos dias atuais, ainda vive sem acesso à água de qualidade segura.  A exposição ao 

risco das doenças que podem ser veiculadas pela água persiste, sobretudo nos chamados 

países em desenvolvimento, onde as intervenções em saneamento beneficiam somente parcela 

da população.  

Segundo Heller (2005), foi percebido um esforço mais sistemático na compreensão das 

relações entre o saneamento e a saúde na década de 1980, denominada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) de Década Internacional do Abastecimento de Água e do Esgotamento 

Sanitário. Esse autor complementa que a partir daquela década, aumentaram os estudos 

epidemiológicos que avaliam essa relação, possibilitando extrair valores médios da possível 

redução na ocorrência de doenças devido à implantação de serviços de abastecimento de água 

e de esgotamento sanitário.                

A Tabela 3.1 apresenta a estimativas da redução na ocorrência da diarréia, esperada com a 

implantação de melhorias no abastecimento de água e no esgotamento sanitário. 

Tabela 3.1 - Redução percentual na morbidade por diarréia, atribuída a melhorias no 
abastecimento de água ou no esgotamento sanitário. 

Intervenção Redução mediana (%) 
Abastecimento de água e esgotamento sanitário 30 
Esgotamento sanitário 36 
Qualidade e quantidade de água 17 
Qualidade da água 15 
Quantidade de água 20 

           Fonte: ESREY et al. (1991) apud HELLER (2005). 

 

3.1.2 Situação mundial 

Minayo et al. (2002), menciona que o relatório da United Nations Comission on Environment 

and Development (UNCED) da Rio-92, propondo a Agenda 21 como plano de ação para o 

desenvolvimento sustentável, abrangeu a idéia de que as necessidades essenciais de saúde das 

populações deveriam ser urgentemente focalizadas, dentro de um marco que articulasse suas 

relações com os fatores ambientais considerados na sua complexidade e inter-relações físicas, 

biológicas, químicas e socais. A saúde humana é influenciada não por fatores específicos 
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isolados, mas pela interação entre eles. Essa interação cria situações de risco tradicionais e 

modernos. Dentre os tradicionais, estão a contaminação da água e dos alimentos, a ausência 

de esgotamento sanitário, a maior exposição a vetores e doenças, condições insalubres de 

moradia: fatores que constroem modos de vida, propiciando altas taxas de mortalidade infantil 

e vários tipos de morbidade. O documento enfatiza a relação entre saúde e ambiente, 

chamando a atenção para o fato de que, no mundo em geral, mas especialmente nos países 

subdesenvolvidos, unem-se, a favor da precarização da saúde, vários e combinados fatores: a 

falta de esgotamento sanitário, água e alimentos de baixa qualidade, a poluição do ar, o uso 

desordenado de produtos químicos, o manejo inapropriado dos resíduos sólidos. A esses se 

acrescentam os novos problemas configurados nas mudanças ambientais globais, provocadas 

pelas crescentes intervenções humanas. A emergência e re-emergência de uma série de 

enfermidades e o aumento de outras ressaltam os desequilíbrios provocados pelo paradigma 

da dominação antropocêntrica da natureza e da dominação econômica de classes, grupos e 

países, ameaçando a saúde de todos os seres vivos. 

Em 13 de setembro de 2000 foi estabelecida pela ONU a Declaração do Milênio com 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) e Plano Global dos ODM para atingir as 

metas estipuladas. Está definido, entre outros indicadores, que os Governos nacionais e outras 

partes envolvidas devem assumir o compromisso de considerar a crise do saneamento como 

prioridade máxima em suas agendas (ONU, 2005). 

Nos assentamentos de Nairóbi no Quênia, nos bustees de Kolkata em Calcutá ou nas favelas 

das cidades brasileiras, o abastecimento de água e esgotamento sanitário aos pobres das áreas 

urbanas é um desafio crítico que o mundo enfrenta. Conforme estimativas do Programa das 

Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-HABITAT), 60% da população 

mundial estará vivendo em áreas urbanas em 2015, ano estabelecido pelos líderes mundiais 

para alcançar os objetivos em matéria de água e saneamento vinculados aos ODM. O 

Conselho da ONU-HABITAT  em 2003, convocou uma ação concentrada pela qual os líderes 

dos países mais ricos prestarão assistência prioritária às nações mais pobres que se 

comprometerem politicamente a situar a água potável e o esgotamento sanitário no ponto mais 

alto de suas agendas em matéria de erradicação da pobreza e de desenvolvimento sustentável. 

A crise da água urbana deve ser reconhecida como aquilo que realmente é: uma crise 

governamental - políticas fracas e administração pobre, mais do que uma crise de escassez 

(EMS/SEMA, 2003). 
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A Organização Mundial da Saúde (OMS) (2004), relata que, em 2003, cerca de 1,6 milhões 

de mortes foram atribuídas a águas insalubres e a deficiências de esgotamento sanitário e 

higiene, e que 90% desse total se referia a crianças menores de 5 anos nos países em 

desenvolvimento. Segue no documento, a análise da conseqüência das metas do ODM, com 

respeito ao abastecimento de  água e ao esgotamento sanitário que, sem dúvida traria 

benefícios econômicos, dependendo da região, de US$3 a US$34 por US$ investido. 

Melhorias no acesso à água e ao esgotamento sanitário, melhorias na qualidade da água,  

como sua desinfecção no local de consumo, proporcionariam um benefício que oscilaria entre 

US$5 a US$60 por US$ investido. Do ponto de vista da saúde, em conseqüência das metas 

dos ODM referentes ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, a utilização de 

tecnologias simples resultaria na redução média de 10% nos episódios mundiais de diarréia.  

A OMS (2004) aponta, entre outros, os seguintes dados: 

- em 2000, 1,1 bilhão de pessoas não tinham um abastecimento adequado de água, o 

que corresponde a 17% da população mundial.  

- para cumprir com a meta dos ODM relacionada com o abastecimento de água (reduzir 

pela metade até 2015 a  porcentagem de pessoas que não tem acesso à água potável), 

seria necessário que cada dia, até 2015, mais 260.000 pessoas recebessem 

abastecimento adequado de água. 

A Figura 3.1 apresenta a quantidade de pessoas sem acesso à água potável nas áreas urbana e 

rural e a Figura 3.2 apresenta a quantidade de US$ necessários por ano para investimentos na 

melhoria do abastecimento de água. 
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Figura 3.1 - Quantidade de pessoas em milhões sem acesso à água potável por regiões. 

                      Fonte: WHO, 2002. 
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Figura 3.2 - Investimentos anuais necessários para melhorias  em abastecimento de água. 
                      Fonte: WHO, 2002. 

 

3.1.3 Cobertura de abastecimento de água no Brasil por regiões 

Conforme dados do IBGE (2004), no Atlas do Saneamento, a rede de distribuição de água 

atinge 76,1% do número total de domicílios recenseados em 2000. Tais serviços caracterizam-

se, também, por um desequilíbrio regional, conforme apresentado na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2 - População atendida por rede de abastecimento de água, segundo as Grandes  
Regiões no ano de 2000. 

Grandes regiões % população atendida 
Brasil 76,1 
Norte 51,9 
Nordeste 63,9 
Sudeste 84,6 
Sul 80,3 
Centro-Oeste 77,9 

                       Fonte: IBGE, 2004. 

3.1.4 Enfermidades e saneamento  

Martins et al. (2002) relatam que as principais enfermidades adquiridas em virtude da falta de 

saneamento no Brasil são as infecciosas intestinais e as helmintíases, que atingem 

principalmente as crianças das famílias de baixa renda. Essas doenças constituem dois grupos 

do Capítulo I da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados 

à saúde (CID), que trata das Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP). Essas doenças, em 

1950, representavam cerca de 60% dos óbitos no Brasil, enquanto que em 1990 eram causa de 

6% dos óbitos. Essa redução foi atribuída a um conjunto de fatores interdependentes e, entre 

esses, o aumento da cobertura de saneamento como abastecimento de água e redes de coleta 

de esgotos. 

Esses autores afirmam, ainda, que apesar dessa redução proporcional das DIP como causa de 

mortalidade, sua importância no planejamento dos serviços de saúde continua. Isso se deve à 

quantidade de consultas ambulatoriais e às internações hospitalares que demandam e também 

ao fato de serem enfermidades evitáveis, constituindo desafios aos setores responsáveis pela 

saúde pública. 

Moraes (2001) ressalta que a importância sanitária do abastecimento de água é das mais 

ponderáveis: a implantação ou melhoria dos serviços de abastecimento de água traz como 

resultado uma rápida e sensível melhoria na saúde e nas condições de vida de uma 

comunidade, constituindo-se no melhor investimento em benefício da saúde pública. Ele 

complementa que a aproximação da área de saúde é importante para pressionar a área de 

saneamento a definir suas ações prioritárias de acordo com as reais demandas da população. E 

que a utilização de indicadores epidemiológicos para o estabelecimento de prioridade dos 

investimentos em saneamento ambiental, bem como o estabelecimento de mecanismos de 

gestão/ação de forma conjunta e democrática, colocam-se como uma exigência para que o 

saneamento ambiental seja praticado como uma ação de saúde pública. 
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3.2 A água como agente de doenças 

3.2.1 Classificação ambiental das doenças relacionadas com a água 

De acordo com Cairncross e Feachem (1990), classificam-se as infecções relacionadas com a 

água em quatro grandes grupos que evidenciam a importância da água, de forma direta ou 

indireta, na transmissão de enfermidades: 

1. Transmitidas pela água: (diarréias e disenteria: disenteria amebiana, balantidíases, 

enterite campylobacteriana, cólera, diarréia por Escherichia coli, giardíases, diarréia 

por rotavírus e adenovírus, gastroenterites, salmonelose, disenteria bacilar; febres 

entéricas: febre tifóide e febre paratifóide; poliomielite; hepatite A; leptospirose; 

ascaridíase; tricuríases) as doenças com transmissão pela água contaminada por 

microrganismos patógenos, principalmente por fezes humanas, justificam as medidas 

adotadas para a desinfecção dos sistemas de abastecimento de água para consumo 

humano.  

A relação da qualidade da água com epidemias causadas por vírus entéricos humanos foi 

estudada por Bosch et al. (1991) apud Freitas et al. (1997), quando uma epidemia causada 

pelo vírus da hepatite A foi notificada em um acampamento militar no nordeste da Espanha, 

21 pessoas contraíram o vírus. Atribuiu-se a epidemia à água que abastecia o acampamento, 

que possuía um tratamento de água próprio (floculação, filtração e cloração) e captava água 

de um rio que recebia contribuições de esgoto doméstico. Análises virológicas demonstraram 

a presença positiva do vírus da hepatite A em amostras de água da torneira, com residual de 

cloro livre de 0,2mg/L. 

2. Vinculadas à falta de higiene: (doenças infecciosas da pele como: impetigo, escabiose, 

pediculose; doenças infecciosas dos olhos; tifo transmitido por pulgas, febre recorrente 

transmitida por pulgas) são caracterizadas pela escassez de água para a higiene pessoal 

e doméstica, com alta incidência da doença diarréica, afecções cutâneas, doenças 

oculares. 

Black et al. (1989), estudando 153 recém-nascidos em Huascar, Peru, entre 1982 e 1984, 

evidenciaram que a água presente nas residências para consumo direto era contaminada em 

33% das amostras. Observaram que o índice de contaminação estava diretamente relacionado 

com a temperatura ambiente e que a contaminação da água se dava na distribuição quando 

estocada em garrafas plásticas. Os enteropatógenos isolados nas fezes de crianças com 
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diarréia eram os mesmos encontrados em utensílios domésticos e nas mãos das mães, 

evidenciando o potencial para contaminação secundária de alimentos e água devido a 

utensílios mal lavados ou principalmente devido a práticas de higiene inadequadas, pois na 

região estudada essas práticas eram dificultadas pela pouca oferta de água. Cairncross e 

Feachem, (1990) demonstraram que ações públicas sanitárias no sentido de desinfecção da 

água para consumo resultam em efeito limitado para esta categoria de enfermidades, sendo 

necessário ajuste concomitante na quantidade de água ofertada. 

3. Contato com a água: (esquistossomose, difilobotríase e outras infecções por 

helmintos). 

4. Transmitidas por vetores de habitat aquático: (dengue, febre amarela, malária, 

filariose, leishmaniose). 

3.2.2 Medidas de controle 

Independentemente das características epidemiológicas das doenças de relacionadas à água, as 

principais medidas para o seu controle, relacionadas com higiene, saneamento básico e 

educação ambiental são: abastecimento de água, melhoria habitacional, destino e tratamento 

adequado dos excretas, identificação e eliminação dos locais propícios para a procriação de 

insetos vetores (FEACHEM et al., 1983). 

Ressalta-se que o tratamento de doentes é também uma medida fundamental para o controle 

dessas doenças, pois implica na redução do número de patogênicos ativos e circulantes no 

ambiente (TEIXEIRA, 2003). 

3.3 Doenças diarréicas agudas 

3.3.1 Considerações iniciais 

Com a propagação da agricultura há mais de 10 mil anos, o homem se fixou às margens de 

rios e lagos. Suas bactérias intestinais, anteriormente deixadas pelos caminhos percorridos em 

razão de seu caráter nômade, passaram a ser, então, eliminadas nos assentamentos, que se 

tornariam as primeiras aglomerações humanas. Os corpos d’água recebiam as fezes humanas 

e passavam a originar as epidemias de diarréia. Os 10 mil anos seguintes seriam marcados por 

duas histórias paralelas: de um lado a história humana, com civilizações e impérios se 

sucedendo e ocasionando alterações ao meio ambiente; de outro, a própria história das 
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alterações sofridas pelos cursos naturais das águas. Uma história interferia na outra e, como 

conseqüência, as epidemias diarréicas surgiam ou se abrandavam (UJVARI, 2004). 

A partir da segunda metade do século XVII, as cidades européias tornavam-se 

industrializadas, mas mantinham a mesma infra-estrutura que negligenciava o ambiente. O 

surgimento de embarcações a vapor e ferrovias introduziram na Europa o bacilo do cólera, 

proveniente de suas colônias do sudeste asiático, próximas à Índia. A cólera chegou ao 

continente europeu no início da década de 1830 e a ausência de esgotamento sanitário 

contribuiu para o alastramento do vibrião. Na década de 1850 as embarcações trouxeram a 

cólera para a América, inclusive para o Brasil (Idem, 2004). 

O século XX foi marcado pelo combate à água não potável, mas águas contaminadas 

continuam a causar doenças e mortes pelo mundo ainda no início do século XXI. 

3.3.2 Diarréia 

A diarréia constitui sintoma de diversas etiologias diferentes, cada qual com seus respectivos 

fatores de risco. O estudo das enfermidades diarréicas e seus determinantes tem sido habitual, 

dado o seu significado em termos de saúde pública e possibilidade do desenvolvimento de 

estratégias comuns de controle para a diarréia, independentemente da etiologia (HELLER, 

1997b). 

A diarréia aguda é uma doença que se caracteriza pela diminuição da consistência das fezes 

e/ou aumento no número de evacuações. Com freqüência é acompanhada de vômitos, febre e 

dor abdominal, podendo apresentar muco e sangue-disenteria. Em geral é autolimitada, 

tendendo a curar-se espontaneamente, num período de até 14 dias e sua gravidade depende da 

presença e intensidade da desidratação. Os casos com duração superior a 14 dias são 

considerados como crônicos. Ocorrendo mais de 3 evacuações diarréicas/dia o quadro pode 

ser considerado diarréia, porém deve-se levar em consideração o hábito intestinal de cada 

pessoa (SILVA, 1999).  

A maior parte das Doenças Diarréicas Agudas (DDA) é causada por diferentes agentes 

enteropatogênicos como vírus e bactérias, podendo ainda ter os parasitas como agentes 

etiológicos. Esses microrganismos são produtores de toxinas que alteram o funcionamento 

intestinal e o resultado é a perda excessiva de água por meio das fezes, por diarréia. 

Contaminam o ser humano por meio da boca, podendo estar presentes na água ou em 

alimentos. Outros fatores também podem favorecer o aparecimento da doença: beber ou ficar 
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exposto à água não tratada; usar tubulações mal conservadas; usar reservatórios de água mal 

fechados ou sem limpeza regular; ser negligente na higiene pessoal (FAGUNDES NETO e 

OLIVA, 1996). 

Behar (1975) apud Almeida Filho e Rouquayrol (2002), apresenta a Figura 3.3 que ilustra a 

estruturação interativa dos fatores que conduzem à doença diarréica e a mantêm. Os autores 

chamam a atenção para a interação, representada pelas setas, que explica a razão pela qual as 

doenças diarréicas constituem causa básica da mortalidade infantil. Na referida Figura, 

percebe-se que os fatores, além de produzir efeito por si, agem ainda dando realce à 

contribuição causal do outro fator e vice-versa, completando o mecanismo sinérgico.  

 
 

 
           Figura 3.3 - Sinergismo multifatorial na determinação das doenças diarréicas. 
                                  Fonte: ALMEIDA FILHO e ROUQUAYROL,2002. 
 
A diarréia atinge mais facilmente crianças com menos de cinco anos de idade, enquanto a 

mortalidade é mais comum em menores de dois anos. A elevação do número de casos, que 

ocorre em certas épocas do ano, está relacionada ao aumento da temperatura e associada ao 

regime de chuvas, turismo, migração, colheita agrícola, etc. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1998). 

A diarréia pode gerar duas importantes complicações: a desidratação e o impacto negativo no 

estado nutricional da criança. A criança de até 5 anos de idade está naturalmente sujeita a 
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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 diarréicas 

um dos principais problemas de saúde pública dessa faixa etária (CORREIA e MCAULIFFE, 

1999).  

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

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

complicados com a presença de desidratação que, decorrente das doenças diarréicas, 

representa uma das mais importantes causas da mortalidade infantil nos países em 

desenvolvimento. 

O trabalho de Sztajnbok (1999) complementa os problemas decorrentes da DDA, quando 

relata que estudos latino-americanos, asiáticos e africanos apontaram uma incidência média 

de 2 a 4 episódios de diarréia por ano em crianças abaixo de 12 meses de idade. Em algumas 

localidades da América Latina foram estimados pelo menos 10 episódios de DDA por criança 

por ano, estimando-se que tais crianças passem 15% de suas vidas com diarréia. Saliente-se 

que são números alarmantes quando se considera que cada episódio de diarréia, em criança 

previamente desnutrida, pode prolongar e agravar ainda mais seu estado nutricional, 

facilitando uma reinfecção e prejudicando seu crescimento e desenvolvimento. 

Heller (1997a) apresenta, de Lonergan e Vanisckle, um modelo denominado sócio-ecológico 

e um outro modelo de uma tríade interativa entre diarréia, desnutrição e infecção, adaptado de 

Coetzer e Kroukamp. O autor salienta que em ambas as propostas, a complexidade dos 

determinantes da diarréia com causas multifatoriais e também o papel das condições de 

saneamento, interagindo com outros determinantes, estão presentes nesses modelos. 

Os investimentos em saneamento reduzem a morbidade infantil por diarréia, desnutrição, 

parasitoses intestinais, doenças de pele, entre outras, segundo Briscoe et al. (1986), e ainda de 

acordo com Moraes (1997) a doença diarréica aguda tem sido usada como indicador 

epidemiológico, merecendo atenção de estudiosos e das autoridades sanitárias em todo o 

mundo, pois essa enfermidade compreende um grupo de condições clínicas diversas cuja 

manifestação comum é a diarréia, e sua ocorrência associa-se de forma direta ou indireta a um 

complexo de fatores de ordem sócio-econômica-cultural, nutricional e ambiental. 

Um ponto importante a se destacar das doenças infecciosas e causadoras também da diarréia é 

que a infecção pode ser assintomática, situação que pode durar vários dias ou semanas, 



 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 
32

período no qual os portadores assintomáticos continuam a expelir nas fezes vírus, bactérias ou 

mesmo protozoários. Essas infecções assintomáticas desempenham função importante na 

disseminação de muitos agentes patógenos entéricos, principalmente porque as vítimas não 

sabem que estão infectadas e, portanto, não adotam precauções higiênicas especiais para 

evitar a infecção dos que estão ao seu redor. Calcula-se que mais de 90% das pessoas 

infectadas pelo vibrião colérico sejam assintomáticas (SZTAJNBOK,1999). 

Conforme a OMS (2004), os números a seguir enfatizam o problema das doenças diarréicas e 

mostram como ações de saneamento podem minorar o quadro dessas enfermidades: 

• 88% das enfermidades diarréicas são resultado de um abastecimento de água insalubre 

e de sistemas de esgotamento sanitário inadequados e deficiências com a higiene.  

• Melhorias no abastecimento de água reduzem de 6% a 21% a mortalidade por diarréia, 

sem se contabilizar as conseqüências graves dessa enfermidade. 

•  Medidas de higiene, entre elas a educação sanitária e a insistência no hábito de lavar 

as mãos, podem reduzir o número de casos de diarréia em até 45%.  

3.3.3 Terapia de Reidratação Oral 

Conforme Sztajnbok (1999), o Programa de Combate às Doenças Diarréicas da OMS, criado 

em 1978, tem defendido as seguintes estratégias para controle da diarréia: melhor condução 

dos casos com uso precoce da Terapia de Reidratação Oral (TRO); manutenção de 

alimentação adequada; melhor assistência à saúde materno-infantil; melhor uso e manutenção 

das instalações de abastecimento de água e esgotamento sanitário;  detecção e controle das 

epidemias de diarréia. 

A TRO, de custo relativamente baixo, é a principal medida terapêutica para reduzir a 

mortalidade por desidratação decorrente da diarréia aguda. As soluções orais são utilizadas 

desde 1830 na Grã-Bretanha e, a partir de 1971, a OMS começou a aplicar programas de TRO 

em diversos países. A TRO consiste em mistura de formulação simples, composta de água, 

glicose e sais, a Solução de Sais de Reidratação Oral, que evita a desidratação de qualquer 

etiologia e tipo, em qualquer faixa etária, inclusive em recém nascidos. A OMS cita as 

vantagens da TRO: pode ser administrada pelas próprias mães ou agentes de saúde e, nos 

ambientes hospitalares, seu uso pode evitar a terapia endovenosa, o que reduz em muito o 

custo do tratamento (SZTAJNBOK,1999). 
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A Figura 3.4, apresenta as maiores causas de mortes de crianças no mundo com idade inferior 

a 5 anos. A diarréia ocupa o 3º lugar. 

 

MAIORES CAUSAS DE MORTES MUNDIAIS EM CRIANÇAS DE 
ATÉ 5 ANOS NOS ANOS DE 2000 A 2003
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Figura 3.4 - Maiores causas de mortes no mundo em crianças menores de cinco anos nos  

anos de 2000 a 2003 segundo a OMS. 
                     Fonte: WHO, 2005. 

 

3.3.4 A diarréia no Brasil 

Chaves (2004, p.21) cita o estudo da FUNASA realizado em Recife em 2002, sobre impactos 

na saúde e no Sistema Único de Saúde decorrentes de agravos relacionados a um saneamento 

ambiental inadequado, que diz: 

                                     A distribuição da doença diarréica é universal. No entanto, existe uma 
relação inversa entre sua incidência e boas condições de saneamento e 
hábitos de higiene pessoal e alimentar. Tal relação pode determinar 
diferentes comportamentos da doença numa mesma área geográfica, 
expondo incidências diferenciadas em populações situadas muito 
proximamente no espaço, mas beneficiadas por diferentes níveis de 
melhorias sanitárias ou de serviços promotores de desenvolvimento social. 

O Ministério da Saúde (1998, p.421), em seu Guia de Vigilância Epidemiológica, descreve: 

                                     A diarréia, embora reconhecida como importante causa no quadro da morbi-
mortalidade do País, até o presente, não teve sua inclusão consolidada com 
sucesso no Sistema de Vigilância Epidemiológica. As tentativas realizadas 
têm sido pontuais, decorrendo do interesse de analisar algumas 
características ou ocorrências isoladas. As dificuldades em vigiar as doenças 
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diarréicas decorrem, fundamentalmente, de sua elevada incidência, da 
inobservância da obrigatoriedade de notificação de surtos e da aceitação 
tanto de parte da população leiga, quanto de parte dos técnicos, de que o 
problema da diarréia é “normal” no Brasil. Os dados disponíveis permitem a 
afirmativa de que a diarréia é responsável por uma elevada proporção de 
óbitos em menores de 5 anos, e que a sua maior prevalência se registra nas 
áreas carentes de saneamento e onde há maior concentração de populações 
de reduzida condição sócio-econômica. 

Em 2005, mais de 28 mil crianças de zero a cinco anos foram internadas no Sistema Único de 

Saúde (SUS) por desidratação causada pela diarréia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a). 

Os enteropatógenos que mais freqüentemente estão envolvidos com as doenças diarréicas no 

Brasil, segundo Fagundes Neto e Oliva (1996), são: 

• Bactérias: Escherichia coli, Shigella, Campylobacter, Samonella. 

• Protozoários: Giárdia lamblia, Entamoeba hystolitica, Criptosporidium. 

• Vírus: Rotavírus e Adenovírus. 

A Figura 3.5 apresenta um panorama dos óbitos por faixa etária pela diarréia em 2000.  
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Figura 3.5 - Número de óbitos por diarréia por faixa etária no Brasil no ano de 2000. 
                    Fonte: IBGE, 2004. 
 
 
Na Figura 3.6 tem-se um panorama da ocorrência de óbitos em crianças menores de 5 anos e a 

porcentagem de domicílios com rede geral de abastecimento de água. A mortalidade por 

doenças diarréicas está presente em todos os estados do País.  
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Figura 3.6 - Número de óbitos por diarréia no Brasil no ano de 2000 em crianças menores 
de cinco  anos e  domicílios com rede de abastecimento de água. 

                     Fonte: IBGE, 2004. 
 

3.3.5 Estudos sobre água e diarréia 

Atualmente, a água insalubre leva a óbito, pela diarréia, quatro milhões de crianças por ano no 

mundo, devido a infecções e desidratação (BOUGUERRA, 2004).  

Na literatura, vários estudos evidenciam a qualidade e/ou quantidade de água como fator 

determinante, ou ao menos fator de risco, para a doença diarréica aguda.  
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Benício et al. (1987) analisando a incidência da DDA na cidade de São Paulo em dois 

períodos (1973/74 e 1984/85), verificaram uma redução da doença em 60%, coincidindo com 

a grande expansão da rede de abastecimento de água da cidade, iniciada a partir de meados da 

década de 70. De acordo com o estudo, a cobertura do abastecimento de água no período de 

1973/74 a 1984/85 evoluiu de 71% para 95,2%, corroborando o impacto da quantidade e 

subseqüente qualidade de água sobre a DDA. 

Uma revisão realizada por Kolsky (1993) discute o impacto da qualidade e da quantidade de 

água no desencadeamento da doença diarréica aguda. Com base em outros estudos, como o de 

Esrey et al. (1985), concluíram que tanto a quantidade quanto a qualidade da água influem no 

grau de risco de contaminação. Esses autores compararam diversas intervenções na redução 

da doença diarréica revendo 67 estudos e demonstraram que a melhoria da qualidade de água 

(9 estudos) reduziu em média 16% a morbidade por DDA, enquanto uma maior 

disponibilidade de água (17 estudos) foi responsável por redução de 25%. Vale citar que o 

maior impacto está na associação da melhoria de qualidade e quantidade (8 estudos), com 

redução de 37% na morbidade pela doença diarréica. 

Em seu trabalho, Sztajnbok (1999) estudou o impacto da qualidade de água na doença 

diarréica em dois bairros do município de Taboão da Serra, no estado de São Paulo. O autor 

observou que os moradores das residências de um dos bairros estudados, que sofria 

intermitência constante no abastecimento de água, eram obrigados a recorrer a fontes públicas 

com extrema freqüência. Como a água exerce forte influência na gênese da doença diarréica 

aguda, justificou-se a necessidade de intervenções da saúde pública no sentido de melhorar o 

abastecimento de água nesse bairro e incentivar a realização de programas educativos, 

mostrando à população os riscos relacionados com o uso de fontes alternativas sem os devidos 

cuidados. 

Pietro et al. (2000) realizaram um estudo em 31 cidades de Cuba durante os anos de 1996 e 

1997. O objetivo foi determinar se havia uma relação entre a qualidade de água de consumo e 

a freqüência de DDA. Os resultados desse estudo permitiram aos autores estratificar em três 

grupos o risco de ocorrência de DDA em cada cidade, segundo a qualidade da água de 

abastecimento: risco alto (23 cidades), moderado (8 cidades) e baixo (0 cidade). 

Fewtrell et al. (2005) apresentaram um estudo como resultado de uma investigação por meio 

de meta-análise. Foram pesquisados 2.120 estudos que tratavam de intervenções sanitárias na 
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redução da diarréia  em países em desenvolvimento de 1970 até a data do estudo, sendo que 

46 estudos foram selecionados para detalhamento. Concluíram que intervenções no 

abastecimento e tratamento de água, serviço de saúde pública e higiene são de fato efetivos na 

redução da ocorrência de diarréia. 

3.4 A epidemiologia no estudo da associação da água e diarréia 

A epidemiologia é o estudo dos fatores que determinam a freqüência e a distribuição das 

doenças nas coletividades humanas. Na literatura, são encontrados vários estudos 

epidemiológicos que descrevem associações entre água e diarréia, conforme exemplos que 

seguem:  

Lippy e Waltrip (1984) categorizaram, em diversos estudos, as principais deficiências que 

causaram epidemias veiculadas pela água entre 1946 e 1980, da seguinte forma: uso de água 

superficial tratada ou não tratada; uso de água subterrânea não tratada; tratamento 

interrompido ou inadequado; problemas na rede de distribuição e outros. Os autores 

concluíram que mais de 80% das epidemias foram associadas a deficiências no tratamento ou 

distribuição de água. 

Gross et al. (1989), estudando 254 crianças em duas favelas de Belo Horizonte, no segundo 

semestre de 1986, mostraram que o tipo de suprimento de água afetava diretamente a 

incidência de episódios de diarréia, mas não sua duração; entretanto, melhorias no 

esgotamento sanitário diminuíam a duração dos episódios, mas não sua incidência. Nas 

populações analisadas, a melhoria na qualidade da água oferecida foi a responsável pela 

rápida e drástica redução na morbidade por doença diarréica aguda, demonstrando ter havido 

uma redução em até 45% dos casos.  

No estudo apresentado por Esrey et al. (1990), foram analisados 144 trabalhos publicados que 

quantificavam o efeito, sobre a saúde, de melhorias nos sistemas de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário, ficando claro que os impactos dessas melhorias sobre as doenças 

estudadas são significativos. 

Segundo relato de Heller (1995), em seu estudo sobre a associação entre cenários de 

saneamento e diarréia em crianças com idade até 5 anos, na cidade de Betim/MG, medidas de 

prevenção são importantes para a interrupção das condições de exposição, recomendando que 

se deve promover a implantação de reservatório domiciliar, a não utilização de vasilhames 

para acondicionamento de água, a higiene com os alimentos, dentre outras. 
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No Brasil, Heller (1997a) realizou um levantamento de 256 estudos epidemiológicos e 

concluiu que 70% desses estudos apresentaram resultado positivo na redução da morbidade 

por diarréia, em virtude de intervenções de saneamento, incluído o abastecimento de água de 

qualidade e quantidade suficientes. 

Em Laranja da Terra, no Estado do Espírito Santo, ocorreu uma epidemia de febre tifóide no 

ano de 1996, em que, segundo Arruda e Araújo (1997), foram notificados 608 casos suspeitos 

numa população total de 10.635 habitantes. Os autores relatam que, mesmo com a 

disponibilidade de água tratada no domicílio, parte da população usava fontes de água não 

seguras para o seu consumo.  

Um estudo da avaliação e definição do padrão de comportamento das doenças diarréicas 

agudas no bairro Novo Horizonte, no município da Serra/ES, foi apresentado por  Silva  et al. 

(2001), utilizando os dados coletados pelo Programa de Monitorização das Doenças 

Diarréicas Agudas (MDDA) na Unidade de Saúde local, como indicador de avaliação das 

ações de saneamento. O Programa MDDA do bairro Novo Horizonte apresentou 83 casos em 

1998 e 77 casos em 1999. A faixa etária mais atingida foi de 1 a 4 anos de idade, tendo como 

possível causa a permanência de crianças desta faixa etária em ambiente doméstico ou 

próximo às áreas de risco. Na verificação dos casos de diarréia aguda em mapa do bairro, 

observou-se uma constante no que diz respeito à localização na incidência da doença, 

permanecendo a mesma distribuição em ambos os anos, com maior incidência nas áreas com 

baixa cobertura dos serviços de saneamento. 

Carmo et al. (2003) relatam que, em agosto de 2002, o Centro Nacional de Epidemiologia 

(CENEPI) do Ministério da Saúde  foi notificado pela Secretaria de Estado da Saúde do 

Espírito Santo (SES/ES), a respeito de um surto de gastroenterite no Município de 

Ecoporanga-ES. Esse surto foi detectado inicialmente pela equipe do hospital municipal, em 

razão do aumento do número de atendimentos de casos de gastroenterite em crianças de uma 

creche municipal (creche “A”) e, posteriormente, pelo Programa de Monitorização das 

Doenças Diarréicas Agudas. A investigação ambiental foi feita mediante análise da água da 

rede de distribuição pública. Na creche “A” foi realizada uma inspeção sanitária de todas as 

dependências físicas, análise da água e de alguns alimentos. Como resultado do estudo 

descritivo, detectaram-se 228 doentes com sintomas de diarréia aguda e/ou vômito. Esse 

estudo foi concluído por meio de repasse de informações sobre condutas gerais de prevenção 

das diarréias aos responsáveis por creches, pré-escolas e enfermarias pediátricas de 
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Ecoporanga. Recomendou-se a manutenção do Programa de Monitorização das Doenças 

Diarréicas Agudas e a implementação da identificação etiológica das diarréias no Município. 

Borja e Moraes (2003) apresentaram dois estudos de caso realizados na cidade de Salvador 

que abordam o uso de indicadores de saneamento e saúde. O primeiro estudo teve como 

objetivo avaliar as condições de saneamento ambiental em trinta e quatro micro-áreas da 

cidade através de indicadores e índices. Esse estudo demonstrou que existe uma distribuição 

desigual dos serviços de saneamento na cidade de Salvador e que as micro-áreas estudadas 

podem ser agrupadas em cinco classes de qualidade segundo o índice de saneamento. O 

segundo estudo abordou a avaliação do impacto das medidas de saneamento implantadas em 

uma localidade da periferia urbana da cidade. Esse segundo estudo concluiu que a prevalência 

de diarréia em crianças menores de cinco anos foi reduzida em 4 vezes e a prevalência de 

Ascaris lumbricoides em crianças de 7 a 14 anos foi reduzida em 67% após as intervenções. 

Num estudo em áreas de assentamento subnormal em Juiz de Fora/MG, Teixeira (2003) 

concluiu que, na avaliação da associação entre cenários de saneamento e indicadores de saúde 

nas áreas estudadas, a prevalência de doenças diarréicas encontrada foi de aproximadamente 

17%; 11% para desnutrição crônica; 6% para desnutrição aguda e 44% para parasitoses 

intestinais, entre crianças com idade de um ano completo a cinco anos incompletos. Teixeira 

recomenda, como ações prioritárias para essas áreas, além de outras: implantação de sistemas 

públicos de abastecimento de água; regularização do serviço de abastecimento público de 

água, de modo a eliminar a intermitência no fornecimento existente nas áreas de assentamento 

subnormal; melhoria da qualidade da água; implantação de soluções adequadas para a 

disposição dos esgotos, condizentes com diferentes realidades locais. 

Azevedo (2003), em um estudo realizado  numa área de aglomerado em Belo Horizonte/MG, 

comparou três áreas com diferentes condições de saneamento, e concluiu que existe a 

possibilidade de redução de 48% na ocorrência de diarréia em crianças entre um e cinco anos 

e de 20% na ocorrência de desnutrição crônica em crianças na mesma faixa etária, caso fosse 

implantado, na área de estudo, um sistema de abastecimento de água. 
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3.5 Legislação e água para consumo humano 

 

3.5.1 Considerações iniciais 

No início do século XX, a adoção de técnicas de tratamento de água para consumo humano, 

como filtração e cloração, tornou relativamente seguro o emprego das fontes de abastecimento 

de água, pois a poluição dos mananciais ainda não tinha provocado a deterioração da 

qualidade, como acontece nos dias de hoje (OMS,1996). 

Ainda segundo a OMS (1996), a utilização da prática de cloração da água, aliada aos demais 

processos de tratamento, contribuiu para o declínio das doenças transmissíveis pela água. 

Conforme a American Works Water Association, a incidência de febre tifóide constitui-se em 

seguro indicador de contaminação bacteriológica de um suprimento de água. Nos EUA, a 

média de mortalidade por febre tifóide no período entre 1880 e 1889 era de 59 por 100 mil 

habitantes. Com a entrada em operação, naquele país, dos primeiros sistemas de 

abastecimento de água, essa taxa caiu de 35 por 100 mil habitantes (período de 1900 a 1909) 

para 0,16 por 100 mil habitantes no ano de 1946. Importante lembrar que os avanços técnicos 

em saúde pública devem vir acompanhados de uma permanente vigilância sanitária, pois os 

riscos, embora diminuídos, ainda estão presentes. 

As múltiplas atividades dos seres humanos executadas no seu micro e macro ambientes, 

aliadas ao crescimento demográfico e à mentalidade da sociedade de consumo, geraram a 

dispersão ambiental de substâncias químicas que alteram a qualidade das águas dos 

mananciais. Com isso entraram em cena novos riscos à saúde, cujas conseqüências podem 

provocar efeitos cancerígenos ou mutagênicos. Estimativas recentes apontam para a existência 

de 4 milhões de diferentes substâncias químicas resultantes das atividades humanas, as quais, 

uma vez no ambiente, experimentam uma série de transformações físicas e químicas que 

intensificam ou diminuem sua toxicidade aos seres humanos e organismos vivos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

3.5.2 Legislação brasileira 

A Lei n° 79.367/1977 estabeleceu que a competência sobre o controle da qualidade da água 

de consumo humano cabe ao Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 1977a). A Lei n° 6.050/74 

já estabelecia, por exemplo, que a fluoretação da água em sistema de abastecimento, quando 
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existe estação de tratamento, é uma ação de obrigatoriedade governamental em relação à 

saúde coletiva (BRASIL, 1974). 

Normas e padrão de potabilidade de água para consumo humano, aprovadas pela Portaria Nº 

56/1977, constituíram-se na primeira legislação federal brasileira sobre potabilidade de água 

para consumo humano editada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 1997b). 

Em 1990, a revisão da Portaria N° 56/1977 foi iniciada após uma ampla consulta entre os 

diversos segmentos da sociedade. O resultado desse trabalho foi a elaboração das normas e do 

padrão de potabilidade de água para consumo humano, com a publicação da Portaria Nº 

36/1990 (BRASIL, 1990). 

Em 1999, o Ministério da Saúde iniciou o processo de revisão da norma de potabilidade da 

água, em cooperação com a representação da OPAS no Brasil, que deu origem à proposta de 

Norma da Qualidade da Água para Consumo Humano. O resultado foi a publicação, em 29 de 

dezembro de 2000, da Portaria Nº 1.469/2000, que estabelece procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade (BRASIL, 2000). 

No ano 2000, a FUNASA, por meio da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde 

Ambiental (CGVAM), implementou algumas diretrizes para viabilizar o desenvolvimento das 

ações de vigilância da qualidade da água para consumo humano, destacando-se a criação de 

um Sistema de Informação sobre Qualidade de Água para Consumo Humano (SISAGUA) 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006b). 

Para esse sistema de informação foram propostos  indicadores que possuem um nexo entre a 

saúde e as condições de vida, produzindo estimativas da contribuição de diferentes fatores 

ambientais e socioeconômicos para problemas de saúde. A Tabela 3.3 mostra os indicadores 

utilizados para o desenvolvimento do SISAGUA (Idem, 2006b). 
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Tabela 3.3 - Indicadores selecionados para o SISAGUA. 
Grupo de 

Indicadores Indicadores selecionados Grupo de 
Indicadores Indicadores selecionados 

Qualidade 
bacteriológica 

da água 

Percentual das amostras com ausência 
de coliformes totais na rede de 

distribuição; 
Percentual das amostras com ausência 
de coliformes termotolerantes na rede 

de distribuição. 
 

Turbidez da 
água 

Percentual das amostras dentro dos 
padrões em relação à Portaria Nº 

518/2004 (< 5uT) na rede de 
distribuição. 

Cobertura de 
abastecimento 

de água 

Percentual da população do município 
atendida com sistemas de 
abastecimento de água. 

Nível de cloro 
residual 

Percentual das amostras com cloro 
residual livre dentro dos padrões 

com relação à Portaria MS Nº 
518/2004 (>0,2 mg/L e < 5mg/L) 

na rede de distribuição. 
 

Tratamento de 
água 

Percentual da população do município 
atendida com sistemas de 

abastecimento de água com 
tratamento. 

Desinfecção de 
água 

Percentual da população do 
município atendida com sistemas 
de  abastecimento de água com 

desinfecção. 
 

Consumo per 
capita 

Consumo médio per capita da 
população atendida por sistemas de 

abastecimento de água  no município. 
Regularidade 

Percentual da população do 
município atendida com sistemas 

de abastecimento de água sem 
intermitência. 

Fonte: Ministério da Saúde, 2006b. 

Em junho de 2003, foi instituída a Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde 

(SVS), que assumiu as atribuições do Centro Nacional de Epidemiologia (CENEPI), até então 

localizado na estrutura da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). Em virtude desse novo 

ordenamento na estrutura do Ministério da Saúde, a Portaria MS Nº 1.469/2000 foi revogada, 

passando a vigorar a Portaria Nº 518, de 25 de março de 2004. As ações relacionadas à 

implantação dessa Portaria, assim como a continuidade das ações destinadas à estruturação da 

vigilância da qualidade da água para consumo humano no País, ficaram a cargo da SVS, por 

meio da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde Ambiental (CGVAM) (BRASIL, 2004). 

Portanto, atualmente encontra-se em vigor a Portaria Nº 518, de 25 de março de 2004 

(BRASIL, 2004), homologada pelo Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos e 

responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para consumo 

humano e seu padrão de potabilidade do manancial até a rede de distribuição, determinando as 

ações das autoridades de saúde pública para garantir a qualidade da água consumida pela 

população geral. Também incentiva a criação de competências por meio de coordenações e 

programas como o Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde da Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SINVAS-SVS) da Coordenação Geral da Vigilância Ambiental em 

Saúde (CGVAM), Programação Pactuada Integrada de Epidemiologia e Controle de Doenças 
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(PPI/ECD) e, atualmente, Programação Pactuada Integrada da Vigilância em Saúde 

(PPI/VS)1. 

Essa Portaria especifica que toda a água destinada ao consumo humano deve obedecer ao 

padrão de potabilidade e está sujeita à vigilância da qualidade da água, e define água potável 

como: “água para consumo humano cujos parâmetros microbiológicos, físicos, químicos e 

radioativos atendam ao padrão de potabilidade e que não ofereça riscos à saúde” (BRASIL, 

2004). 

A Portaria MS Nº 518, de 25 de março de 2004, define a Vigilância da Qualidade da Água 

para  Consumo Humano como um conjunto de ações adotadas continuamente pela autoridade 

de saúde pública para verificar se a água consumida pela população atende a essa norma e 

para avaliar os riscos que os sistemas e as soluções alternativas de abastecimento de água 

representam para a saúde humana. 

Essa Portaria define também o Controle da Qualidade da Água para Consumo Humano como 

um conjunto de atividades exercidas de forma contínua pelo responsável pela operação de 

sistema ou solução alternativa de abastecimento de água, destinadas a verificar se a água 

fornecida à população é potável, assegurando a manutenção desta condição. 

A Portaria determina ainda que as empresas prestadoras de serviço de distribuição de água, 

bem como as vigilâncias estaduais e municipais da qualidade da água para consumo humano 

devem desenvolver as atividades nela previstas.  

Em março de 2004 iniciou-se o processo de discussão para definir a estratégia de elaboração 

da proposta de trabalho sobre os instrumentos, mecanismos e estratégias de informação ao 

consumidor sobre qualidade da água para consumo humano, para implementação da Portaria 

MS Nº 518/2004 e o Código de Defesa do Consumidor. Em março de 2005 o decreto foi 
                                                
1  A SVS estabelece, anualmente, as principais atividades e metas para o controle e prevenção de doenças, a 
serem desenvolvidas por todas as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde do País, com o objetivo de 
diminuir os índices de morbi-mortalidade, aumentar a qualidade de vida e garantir o acesso da população aos 
serviços de saúde. As metas definidas, que levam em consideração as especificidades de cada região, recebem o 
nome de Programação Pactuada Integrada de Vigilância em Saúde (PPI-VS). O processo da pactuação começa 
nos estados, com a discussão técnica das metas e ações propostas pela SVS. É feita uma avaliação preliminar 
pelas áreas técnicas das Secretarias Estaduais de Saúde (SES), analisando detalhadamente cada ação/meta e a 
viabilidade de cumpri-las. Após esta discussão, os municípios são convocados para apresentação e discussão de 
suas metas específicas. Depois de ser aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite (grupo de representantes 
dos gestores estaduais e municipais), a PPI é ratificada pela Comissão Intergestores Tripartite (representantes de 
todas as esferas do governo - estadual, municipal e federal). A pactuação das metas não é uma formalidade 
burocrática. Ela deve refletir o real interesse e compromisso com a estruturação da vigilância em saúde nos 
municípios e estados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a). 
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assinado pelos ministros da Saúde, Justiça, Cidades e Meio Ambiente. Esse instrumento 

estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade da água de sistemas de 

abastecimento e institui mecanismos e instrumentos para divulgação de informação ao 

consumidor sobre a qualidade da água para consumo humano, originando o Decreto 

Presidencial Nº 5.440/2005. Dentre os instrumentos e mecanismos definidos no referido 

Decreto Presidencial, destacam-se: 

• Disponibilização de relatórios anuais, por parte das Companhias de Abastecimento, 

sobre a qualidade da água para consumo humano, com ampla divulgação nacional. 

• Disponibilização de informações mensais nas contas de água (BRASIL, 2005b). 

3.5.2.1 Planos de amostragem 

 
O Artigo 5º, Inciso IV, da Portaria MS Nº 518/2004 preconiza, como responsabilidade do 

Ministério da Saúde, a definição de diretrizes específicas para o estabelecimento de um plano 

de amostragem a ser implementado pelos estados, Distrito Federal ou municípios, no 

exercício das atividades de vigilância da qualidade da água para consumo humano. 

Essa Portaria define um plano de amostragem para as águas do sistema de distribuição e para 

a água bruta, sendo o número mínimo de amostras variável de acordo com o parâmetro de 

qualidade da água, o ponto de amostragem, o porte da população abastecida e o tipo de 

manancial, assim como a freqüência mínima das amostragens (BRASIL, 2004). 

Um ponto importante da Portaria MS Nº 518/2004 é o critério de abrangência espacial nas 

coletas no sistema de distribuição de água tratada, e a consideração da importância de se ter 

amostras em pontos estratégicos e outros que sejam próximos a locais onde há grande 

circulação de pessoas, tais como terminais rodoviários, edifícios que abrigam grupos 

populacionais de risco (hospitais, creches, asilos, etc), locais com sistemáticas notificações de 

agravos à saúde, possivelmente associados a agentes de veiculação hídrica e trechos mais 

vulneráveis do sistema de distribuição, tais como pontas de rede, pontos de queda de pressão, 

locais sujeitos à intermitência de abastecimento, reservatórios e locais afetados por manobras 

realizadas na rede (BRASIL, 2004) 

Ferreira e Pádua (2005), comentam que o monitoramento com freqüência semestral da água 

dos mananciais tem como finalidade valorizar o conceito de múltiplas barreiras, enfatizando-
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se a importância de se estabelecer co-responsabilidade dos prestadores do serviço de 

abastecimento de água na atenção e cuidados com o manancial. 

Esse conceito é esclarecido quando afirmam que: 

o conceito de “múltiplas barreiras”, preconiza a atenção à água, desde o 
manancial até o momento de ser utilizada pelo consumidor. Assim, é de 
primordial importância que todo o sistema de abastecimento de água seja 
projetado, construído, operado e mantido corretamente, tomando-se as 
providências necessárias para evitar a deterioração da qualidade da água no 
manancial, na captação, na adução, no tratamento, no recalque, na 
reservação, na distribuição e nas próprias instalações hidráulico-sanitárias 
prediais (FERREIRA E PÁDUA, 2005). 

3.5.3 Água para consumo humano  

A água, para ser consumida pelo homem, não pode conter substâncias dissolvidas em níveis 

tóxicos e nem transportar em suspensão microrganismos patogênicos que provocam doenças. 

Os padrões brasileiros de potabilidade estão apresentados na Tabela 3.4. 

                     
Tabela 3.4 - Parâmetros de caracterização da água destinada ao consumo humano 

conforme Portaria MS nº548/2004. 
Padrões definidos pela 

Portaria nº 518/04 Parâmetros que os constituem 

Potabilidade da água para consumo humano: Escherichia coli, Coliformes 
Termotolerantes, Coliformes Totais, Bactérias Heterotróficas. 

Padrão microbiológico 

Padrão de turbidez para a água pós-filtração e pré-desinfecção: Turbidez 
Inorgânicas: Antimônio, Arsênio, Bário, Cádmio, Cianeto, Chumbo, Cobre, 
Cromo, Fluoreto, Mercúrio Inorgânico, Nitrato, Nitrito, Selênio 
Orgânicas: Acrilamida, Benzeno, Cloreto de vinila, 1,2 Dicloroetano, 1-1 
Dicloroeteno, Diclorometano, Estireno, Tetracloreto de carbono, 
Tetracloroeteno, Triclorobenzenos, Tricloroeteno 
 
Agrotóxicos: Alaclor, Aldrin e Dieldrin, Atrazina, Bentazona, Clordano, 2,4 
D, DDT, Endrin, Glifosato, Heptacloro e Heptacloro-epóxido, 
Hexaclorobenzeno, Lindano, Metolacloro, Metoxicloro, Molinato, 
Pendimetalina, Pentaclorofenol, Permetrina, Propanil, Simazina, Trifuralina 
Cianotoxinas: Microcistinas 

 
 
 
 
 
 

Padrão para substâncias 
químicas que representam 

riscos à saúde 

Desinfetantes e produtos secundários da desinfecção: 2,4,6 Triclorofenol, 
Bromato, Clorito, Cloro livre, Monocloroamina, Total de Trihalometanos 
 

Padrão de radioatividade Radioatividade alfa global e Radioatividade beta global. 
 

Padrão de aceitação para 
consumo humano 

Alumínio; Amônia (como NH3); Cloreto; Cor aparente; Dureza; 
Etilbenzeno; Ferro; Manganês; Monoclorobenzeno; Odor; Sabor; Sódio; 
Sólidos Dissolvidos Totais; Sulfato; Sulfeto de Hidrogênio; Surfactantes; 
Tolueno; Turbidez; Zinco; Xileno 

Fonte: Portaria MS Nº 518/2004. 
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Na Tabela 3.5 são apresentados os parâmetros previstos na Portaria Nº 518/2004, que devem 

ser determinados para auxiliar na avaliação da qualidade microbiológica da água. 

Tabela 3.5 - Parâmetros para avaliação da qualidade microbiológica da água. 

Parâmetro Significado Considerações da Portaria MS 
Nº518/04 

Bactérias 
heterotróficas 

A contagem de bactérias heterotróficas ajuda na 
avaliação da eficiência do tratamento e, no sistema de 
distribuição, auxilia na verificação da integridade do 
sistema e, ou na existência de pontos de estagnação. 
Quando a presença de bactérias heterotróficas na 
amostra é muito grande, o crescimento dos 
coliformes é inibido, dando resultados falso-
negativos da presença de coliformes. Assim, se a 
contagem das bactérias heterotróficas for realizada, 
poderá dar indícios do falso-negativo. 

Em 20% das amostras mensais para 
análise de coliformes totais nos 
sistemas de distribuição, deve ser 
efetuada a contagem de bactérias 
heterotróficas e, uma vez excedidas 
500 unidades formadoras de colônia 
(UFC) por ml, devem ser 
providenciadas imediata recoleta, 
inspeção local e, se constatada 
irregularidade, outras providências 
cabíveis. 
 

Turbidez 

Na água filtrada, a turbidez assume a função de 
indicador sanitário e não meramente estético. A 
remoção de turbidez, por meio da filtração, indica a 
remoção de partículas em suspensão, incluindo 
enterovírus, cistos de Giardia spp e oocistos de 
Cryptosporidium sp. A turbidez da água pré-
desinfecção, precedida ou não de filtração, é também 
um parâmetro de controle da eficiência da 
desinfecção, no entendimento de que partículas em 
suspensão podem proteger os microrganismos da 
ação do desinfetante.  
 

Atendimento ao VMP de 5,0 UT em 
qualquer ponto da rede no sistema de 
distribuição e de 1 UT na saída da 
ETA para filtração rápida e de 2,0 UT 
em 95% das amostras para filtração 
lenta. 

Cloro residual 

Um dos mais importantes atributos de um 
desinfetante é sua capacidade de manter residuais 
minimamente estáveis após suas reações com a água. 
Na saída do tanque de contato da estação de 
tratamento de água, a medida do cloro residual 
cumpre o papel de indicador da eficiência da 
desinfecção, devendo ser observado um residual 
mínimo de cloro livre. No sistema de distribuição, a 
manutenção de residuais de cloro tem por objetivo 
prevenir a contaminação da água pós-tratamento, 
além de servir de indicador da segurança da água 
distribuída, pois a redução acentuada do cloro 
residual em relação à medida na saída do tanque de 
contato pode indicar a existência de contaminação ao 
longo do sistema de distribuição de água. Assim, o 
cloro residual pode ser utilizado como um indicador 
de potabilidade microbiológica. 

Após a desinfecção, a água deve 
conter um teor mínimo de cloro 
residual livre de 0,5 mg/L, sendo 
obrigatória a manutenção de, no 
mínimo, 0,2 mg/L em qualquer ponto 
da rede de distribuição, 
recomendando-se que a cloração seja 
realizada em pH inferior a 8,0 e tempo 
de contato mínimo de 30 minutos.  
E o valor máximo permitido na rede é 
de 5,0 mg/L. 

Fonte: Adaptado de BASTOS et al., 2003. 

 
Atenção especial deve ser dada ao sistema de distribuição de água, pois pode ocorrer uma 

série de mudanças, fazendo com que a qualidade da água na torneira do usuário se diferencie 

daquela que deixa a estação de tratamento. Tais mudanças podem ser causadas por variações 

químicas e biológicas ou por uma perda de integridade do sistema (DEININGER et al., 1992). 
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Assim, deve-se cuidar para que a água se apresente biologicamente estável, ou seja, que não 

promova o crescimento de microrganismos durante sua distribuição. As seguintes propostas 

podem ser usadas para limitar a atividade microbiológica, segundo Lehtola et al. (2001) apud 

Ferreira e Pádua (2005): 

• Produção e distribuição de água para consumo biologicamente estável em um sistema, 

com materiais não-reativos e biologicamente estáveis. 

• Manutenção de um residual de desinfetante na entrada do sistema de distribuição. 

• Otimização do sistema de distribuição, para prevenir a estagnação e acumulação de 

sedimentos. 

Bastos et al. (2003), destacam um ponto importante quando salientam que: 

reconhecidamente, não existem organismos que indiquem a presença/ausência da 
ampla variedade de patógenos possíveis de serem encontrados na água bruta ou 
na água tratada. Adicionalmente, sabe-se que a qualidade microbiológica da 
água pode sofrer alterações bruscas e não detectadas em tempo real, já que a 
amostragem para o monitoramento da qualidade da água baseia-se em princípio 
estatístico/probabilístico, incorporando inevitavelmente uma margem de 
erro/incerteza, e também por existir um lapso de tempo entre a coleta da amostra 
e a obtenção do resultado da análise, ou seja, o resultado obtido do laboratório 
pode indicar que a amostra coletada há algumas horas pode ou não estar 
contaminada, mas não se sabe o mesmo sobre a água que está sendo distribuída 
neste momento, em tempo real. Deste modo, deve-se frisar que o controle da 
qualidade da água, baseado exclusivamente em análises laboratoriais, ainda que 
freqüentes, não constitui garantia absoluta de potabilidade.  

 
Clark e Coyle (1990) afirmam também que a qualidade da água fornecida ao consumidor 

pode variar espacial e temporalmente dentro do sistema de distribuição. Os principais fatores 

que contribuem para esta variação são: qualidade química e biológica da fonte hídrica; 

eficácia e eficiência do processo de tratamento, reservatório (armazenagem) e sistema de 

distribuição; idade, tipo do projeto e manutenção da rede; qualidade da água tratada e mistura 

de diferentes fontes. 
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3.6 Os programas de saúde VIGIÁGUA e MDDA   

3.6.1 Programa VIGIÁGUA 

A partir da Portaria Nº 1.399/1999, do Ministério da Saúde, que regulamenta a área de 

Epidemiologia e Controle de Doenças e determina a necessidade de uma Programação 

Pactuada Integrada de Epidemiologia e Controle de Doenças (PPI-ECD), foram lançadas as 

bases para uma real estruturação da Vigilância Ambiental no País. Aos municípios, a referida 

Portaria atribui a competência da monitorização  da qualidade da água de consumo humano, 

incluindo ações de coleta e provimento dos exames físico, químico e bacteriológico de 

amostras, em conformidade com a normatização federal (BRASIL, 1999a). 

O Ministério da Saúde estabeleceu os seguintes critérios para a seleção dos municípios que 

deveriam pactuar a implantação do  Programa de Vigilância da Qualidade de Água para 

Consumo Humano (VIGIÁGUA), na PPI-ECD: municípios que apresentaram pelo menos um 

óbito por cólera, diarréia, gastroenterite de presumível origem infecciosa, febre tifóide e 

paratifóide ou outras doenças diarréicas e infecciosas intestinais, no ano de 1997, e  

municípios com mais de 100.000 habitantes (AGUIAR et al., 2003). 

O Programa VIGIÁGUA tem como objetivo geral criar estratégia técnica e política para 

implementação das atividades de vigilância da qualidade da água para consumo humano, a 

partir da avaliação do potencial de risco representado pelos sistemas de abastecimento de água 

e de fontes alternativas, implementando ações de melhoria das condições sanitárias da água, 

com vistas a evitar a disseminação de doenças de veiculação hídrica (Idem, 2003). 

O VIGIÁGUA integra o Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde (SINVAS). 

Esse programa é coordenado, no âmbito federal, pelo Ministério da Saúde/Secretaria de 

Vigilância em Saúde (SVS), por meio da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde 

Ambiental (CGVAM), desde 1999. É constituído por três grandes componentes: 

a)  análise permanente e sistemática da informação sobre a qualidade da água 

para confirmar se o manancial, o tratamento e a  distribuição atendem aos 

objetivos e regulamentos estabelecidos na legislação vigente;  

b) avaliação sistemática das diversas modalidades de fornecimento de água às 

populações, seja coletiva ou individual, de forma a verificar o grau de risco 
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representado à saúde pública em função do manancial abastecedor, 

adequabilidade do tratamento e questões de ordem operacional; 

c) análise da evolução da qualidade física, química e microbiológica e sua 

correlação com as enfermidades relacionadas com a qualidade da água em todo 

o sistema de abastecimento de água, a fim de determinar o impacto na saúde 

dos consumidores (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

 Além de outros objetivos específicos do programa, destacam-se: 

• alimentar o SISAGUA com as informações dos resultados das análises físico-

químicas, bacteriológicas, entre outras, incluindo informações referentes à inspeção 

sanitária realizada nas diversas formas de abastecimento pelo setor saúde. 

• avaliar o potencial de risco oferecido à saúde da população pelas condições sanitárias 

do sistema de abastecimento de água público ou privado e pelas soluções alternativas, 

por meio, dentre outras práticas: 

− da identificação das condições sanitárias dos sistemas de abastecimento de água 

públicos ou privados e das fontes alternativas, em todos os municípios do 

estado; 

− do conhecimento sistemático da qualidade da água consumida pela população, 

por meio da avaliação de suas características físico-químicas e bacteriológicas e 

do conhecimento do controle de qualidade realizado pelos responsáveis pelos 

Sistemas de Abastecimento de Água; 

− do conhecimento do controle de qualidade da água realizado pelos prestadores 

de serviço; 

− do conhecimento do perfil epidemiológico da população no que se refere a 

doenças de veiculação hídrica, utilizando o Programa de Monitorização das 

Doenças Diarréicas Agudas (MDDA) como uma importante fonte de dados 

(Idem, 2004). 

Conforme descrito pelo Ministério da Saúde (2006c), o VIGIAGUA tem avançado na 

implementação da Portaria MS Nº 518/2004.  
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A Tabela 3.6 apresenta os indicadores concebidos para o VIGIÁGUA (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006c). 

Tabela 3.6 - Indicadores de vigilância da qualidade da água para consumo humano. 
Indicadores 

Qualidade bacteriológica da água (consumida e 
distribuída) 
 

Turbidez da água 

Nível de cloro residual 
 

Tratamento domiciliar da água 

Atendimento à legislação de controle da qualidade da 
água de consumo humano 
 

Atendimento à legislação de vigilância da água de 
consumo humano 

Instalações intradomiciliares 
 

Cobertura da população em abastecimento de água 

Cobertura da população em esgotamento sanitário 
 

Cobertura da população em limpeza pública 

Tratamento da água 
 

Desinfecção da água 

Consumo per capita de água 
 

Regularidade do serviço de abastecimento de água 

Intermitência do serviço de abastecimento de água Certificação das operadoras de Sistemas de 
Abastecimento de Água 

Fonte: Ministério da Saúde, 2006c. 

3.6.2 Programa de Monitorização das Doenças Diarréicas Agudas - MDDA  

Das doenças consideradas de veiculação hídrica, somente cólera e febre tifóide são doenças 

de notificação obrigatória, de acordo com as Portarias Nº 1.461 de 23/12/1999 (BRASIL, 

1999b) e Nº 1.943 de 18/10/2001 (BRASIL, 2001) do Ministério da Saúde ficando, assim, 

desconhecido o número de casos das demais doenças, como gastroenterite, verminoses. Como 

a diarréia é um dos sintomas de muitas doenças, a Coordenadoria de Doenças Entéricas, do 

Ministério da Saúde (CNDE) implantou no País o Programa de Monitorização de Doenças 

Diarréicas Agudas (MDDA), tendo seu início nos estados onde foram registrados casos de 

cólera a partir da sétima pandemia, ocorrida em 1991 no Brasil (SILVA, 2000). 

Segundo Gerolomo e Penna (2000), a sétima pandemia de cólera teve início em 1961, quando 

o Vibrio cholerae, El Tor, ultrapassou os limites de uma área endêmica em Célebes, na 

Indonésia, e foi introduzido na América Latina pelo litoral peruano. Posteriormente, outros 

países sul-americanos, inclusive o Brasil, foram atingidos. No país, os primeiros casos foram 

detectados em abril de 1991, no Estado do Amazonas. De lá, o vibrião se alastrou 

progressivamente pela região Norte. No final de 1991, atingiu o Município de São Luis do 

Maranhão e, no final de 1992, todos os estados do Nordeste. Em 1993 e 1994 foram 

registrados casos em Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. 
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Até 2001, essa pandemia atingiu todas as regiões do País, produzindo um total de 168.598 

casos e 2.035 óbitos, com registro de grandes epidemias na região Nordeste. O coeficiente de 

incidência de cólera em 1993, ano em que ocorreu o maior número de casos, foi de 

39,81/100.000 habitantes, com 670 óbitos e letalidade de 1,11% (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2003). 

Assim, em 1994, é elaborada a proposta de Monitorização das Doenças Diarréicas Agudas – 

(MDDA) com capacitação de técnicos da Vigilância Epidemiológica de todas as Unidades 

Federadas para a implantação do Programa (SILVA, 2000). 

O Programa MDDA consiste em coletar dados referentes aos casos de diarréia que buscam 

atendimento nas Unidades de Saúde, com o objetivo de detectar alterações no comportamento 

das diarréias em cada área. Assim, podem ser tomadas medidas de prevenção e controle 

dessas doenças. Além disso, pode ser traçado o perfil do número de casos de diarréias no País, 

fornecendo dados para o setor de saneamento de cada estado quanto ao estabelecimento das 

áreas prioritárias de atuação e qualidade dos serviços prestados e, ainda, pode-se avaliar a 

influência que as ações de saneamento trazem na qualidade de vida das populações (SILVA, 

1999).  

Os dados mínimos coletados por esse Programa de Monitorização são: idade, procedência, 

data do início dos sintomas e do atendimento e plano de tratamento. Este último item, 

segundo o Ministério da Saúde, é dividido nas categorias: planos de tratamento A, B, C e 

Ignorado (SILVA, 2001). 

O MDDA exige continuidade no tempo e em três componentes: a coleta de informações, a 

análise e a circulação dos dados analisados, pois seus dados são importantes indicadores dos 

níveis de saneamento, higiene, educação, qualidade sanitária da cadeia produtiva de alimentos 

e informação de uma comunidade. No trabalho apresentado por Costa et al. (2005a), os 

autores, ressaltam a importância do programa MDDA quando afirmam que esse Programa 

fornece indicadores permitindo a ação preventiva contras doenças por intermédio da 

integração com o setor saneamento. 

No Brasil, em 2004, foram notificados pelo Programa de Monitorização da Doença Diarréica 

Aguda ao Ministério da Saúde, 2.395.485 casos de diarréia, sendo a maior incidência na 

região Nordeste (995.055), seguida pela Sudeste (586.191) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006). 
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O Programa MDDA, atualmente implantado em 4.227 municípios do país (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006a), representa a mais importante estratégia para a detecção precoce de casos de 

cólera e surtos de doenças diarréicas. A manutenção deste Sistema de Vigilância 

Epidemiológica integrado e o fortalecimento do Sistema de Vigilância de Controle da 

Qualidade da Água para Consumo Humano são ações que contribuirão para que doenças 

como a cólera e outras patologias diarréicas mantenham-se sob controle no País.  

Ressalta-se que no Programa MDDA são utilizados vários impressos para seu 

acompanhamento. A cronologia desses impressos é caracterizada por semana epidemiológica2 

de atendimento.  

Para que o Programa MDDA atinja seus objetivos, são realizadas capacitações com carga 

mínima de 24 horas para profissionais de saúde que atuam também diretamente com a 

população. Nessas capacitações são abordados temas importantes para conhecimento dos 

aspectos gerais das DDA, medidas de prevenção, manejo adequado dos planos de tratamento 

a serem empregados, vigilância epidemiológica e o planejamento da implantação do 

Programa MDDA nas Unidades de Saúde. No material didático empregado nas capacitações, 

estão descritas muitas informações importantes, sendo aqui transcrito como devem ser 

adotados os planos de tratamento na Unidade de Saúde para as pessoas com diarréia. 

3.6.3 Planos de tratamento 

Para o tratamento da diarréia, o Ministério da Saúde (2003)  estabeleceu um manejo sob a 

forma de  Planos de Tratamento. Esses, são adotados  de acordo com as medidas terapêuticas 

que deverão ser ministradas pelos profissionais de saúde no atendimento nas Unidades de 

Saúde.   A classificação estabelecida  é a  seguinte: 

Plano A: destina-se a paciente com diarréia, mas sem sinais de desidratação. A grande maioria 

das diarréias não apresenta desidratação. Para prevenção da desidratação bastará, após exame 

clínico, orientar o paciente ou o seu responsável sobre a evolução natural da doença, o risco 

de complicações, condutas no domicílio, importância do aumento da ingestão de líquidos e da 

manutenção da alimentação. Ensiná-lo a reconhecer os sinais de desidratação e recomendar 

                                                
2
Por convenção internacional as semanas epidemiológicas são contadas de domingo a sábado. A primeira semana do ano é 

aquela que contém o maior número de dias de janeiro e a última a que contém o maior número 
de dias de dezembro. 
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que, em caso de piora, inicie a administração da Solução de Sais de Reidratação Oral - SRO e 

procure novamente o serviço de saúde. 

Plano B: destina-se a paciente com diarréia e com sinais de desidratação. Todos os pacientes 

desidratados, mas com capacidade de ingerir líquidos, devem ser tratados com SRO. Não é 

necessário determinar o volume exato a ser administrado, mas recomenda-se que seja de 

maneira contínua, conforme a sede do paciente, até a completa recuperação do estado de 

hidratação. Para crianças, a orientação é de 100 ml/kg, administrados num período não 

superior a 4 horas. Se o paciente vomitar, pode-se reduzir o volume e aumentar a freqüência 

da SRO. Os vômitos geralmente cessam após 2 a 3 horas do início da reidratação. A febre 

causada pela desidratação geralmente cede à medida que o paciente se reidrata. Quanto à 

alimentação, deverão ser seguidas recomendações específicas para pacientes com diarréia. O 

paciente com desidratação deverá permanecer na unidade de saúde até a reidratação completa 

e retornar para reavaliação, após 24 a 48 horas ou imediatamente, em caso de piora. 

Plano C: destina-se a paciente com diarréia e desidratação grave. Uso de reidratação venosa, 

associada à reidratação oral logo que seja possível. 

Plano ignorado: quando o estado do paciente não se enquadra em nenhum dos planos. 

O manejo correto do plano de tratamento a ser aplicado ao paciente bem como o correto 

registro desse dado, possibilita àqueles que monitorizam a diarréia, melhor identificar a 

gravidade da situação. É comum observar nos registros da Unidades de Saúde, a presença de 

maior numero de casos  classificados como  Planos A e Ignorado.  O Plano A  por ser o início 

do tratamento da diarréia e também muitas das vezes por ser um processo auto-limitado. O 

Plano Ignorado, devido ao atendimento médico não ter seguido exatamente as recomendações 

que são sugeridas para cada plano, não dando assim condições de enquadramento nos planos 

A, B  ou C. Outros fatores como por exemplo, o não registro do Plano adotado no prontuário 

do paciente, ou ainda o não preenchimento correto dos impressos, contribuem para a 

classificação como Plano Ignorado. Esses fatores são considerados entraves ao correto 

registro das informações como também, não possibilita o conhecimento real do perfil da 

diarréia na comunidade. 
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3.7 O estudo ecológico na pesquisa ambiental 

 

3.7.1 Estudo Ecológico 

Estudo ecológico é um modelo de estudo em epidemiologia que se distingue de outros 

modelos em sua unidade de observação, pois se caracteriza por estudar grupos e não 

indivíduos. 

Em geral esses desenhos de pesquisa utilizam amostras representativas da população e 

normalmente trabalham com dados ou registros secundários, o que facilita a coleta em relação 

ao tempo do estudo, tornando obrigatória a rigorosa definição da base populacional.  

Almeida Filho e Rouquayrol (2002) definem os estudos ecológicos como desenhos 

agregados-observacionais-transversais que abordam áreas geográficas ou blocos de população 

bem delimitados, analisando comparativamente variáveis globais, quase sempre por meio da 

correlação entre indicadores de condições de vida e indicadores de situação de saúde, 

correspondendo a desenhos investigativos que reproduzem fotografias instantâneas da 

situação de saúde de um grupo ou comunidades.  

Segundo Susser (1994a,1994b), a análise ecológica de dados ambientais e epidemiológicos 

pode permitir, mais que uma verificação de associações entre fenômenos, uma melhor 

compreensão do contexto em que se produzem os processos sócio-espaciais. 

Ainda segundo esse autor, a justificativa principal para o enfoque ecológico é estudar a saúde 

em um contexto ambiental, em que a saúde de um grupo é mais que a soma da saúde dos 

indivíduos, e em que a perspectiva oferecida pelos estudos deve ser entendida como uma 

maneira de abordar a epidemiologia e a saúde pública, cujo objeto de interesse são os grupos. 

Entretanto, os estudos ecológicos possuem, como nos outros modelos, vantagens e limitações, 

que são descritas conforme Rouquayrol e Almeida Filho (1999): 

• Vantagens: 

− Facilidade de execução. 

− Baixo custo relativo, devido às várias fontes de dados secundários já disponíveis. 

− Simplicidade analítica. 

− Capacidade de geração de hipóteses. 
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• Limitações: 

− Baixo poder analítico. 

− Vulneráveis à chamada “falácia ecológica”. 

A falácia ecológica se refere ao erro que se comete quando se aceitam associações entre 

eventos quando na realidade não existem, segundo o suposto que os resultados obtidos a partir 

de um estudo ecológico seriam os mesmos que se obteriam de um estudo baseado em 

observações individuais (BORJA-ABURTO, 2000). Portanto, resulta na realização de uma 

inferência causal inadequada sobre fenômenos individuais na base de observações de grupos, 

já que uma determinada associação observada entre variáveis no nível agregado não 

necessariamente significa que exista essa associação no nível individual. 

Medronho et al. (2003), assinalam que o principal problema nesse tipo de análise é a 

suposição de que os mesmos indivíduos são simultaneamente portadores do problema de 

saúde e do atributo associado. Portanto, esse problema ocorre por não se conhecer a 

informação individual sobre a distribuição conjunta da exposição e doença. Exemplifica com 

o trabalho de Émile Durkheim, Le Suicide, que estudou províncias européias 

predominantemente protestantes no século XIX e observou taxas de suicídio maiores do que 

em províncias predominantemente católicas. Esse estudo pode sugerir que os protestantes 

tenderiam mais ao suicídio; entretanto, poderiam ser católicos residentes em províncias 

predominantemente protestantes os que mais se suicidavam. Desta forma, a hipótese inicial 

seria em decorrência de uma falácia ecológica. 

Esse autor ainda destaca que os achados de uma análise ecológica devem ser comparados com 

os achados de outros estudos observacionais, tanto ecológicos como individuais, desenhados 

para testar a mesma hipótese etiológica. Se o efeito estimado for consistente entre os estudos 

envolvendo diferentes desenhos e diferentes populações, uma interpretação causal pode ser 

reforçada. 

As formas de análise de um estudo ecológico podem ser resumidas conforme Almeida Filho e 

Rouquayrol (2002): 

• análise gráfica; comparação de indicadores; análises de correlação linear (univariada e 

multivariada). 
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3.7.2 Exemplos de estudos 

Estudos em que se considera a área geográfica como um determinante de saúde e a 

complexidade de possíveis causas associadas podem ser demonstrados pelos trabalhos 

descritos a seguir.  

Silva (1997) analisa bem esta interface em seu estudo do conceito de espaço na epidemiologia 

das doenças infecciosas e lembra que a utilização da categoria espaço como recurso de 

investigação em epidemiologia não se prende a paradigmas ou metodologias, podendo sofrer 

modificações conforme a evolução dos modelos utilizados, tendo, portanto, um grande 

potencial de evolução.  Destaca ainda que a utilização de geoprocessamento para a criação de 

bases de dados para estudos epidemiológicos representa um reencontro da epidemiologia com 

a geografia. 

Para Werneck e Struchiner (1997), em seus estudos de agregados de doença no espaço-tempo, 

mesmo reconhecendo os limites desses tipos de estudos, se forem bem conduzidos na 

identificação da concomitância espaço-temporal de doença e alta prevalência de fatores de 

risco, podem ser uma fonte geradora de hipóteses causais. 

Assumir o espaço como sistema de objetos e ações, Rojas (1998) citando Milton Santos, 

como herança, como construção social, possibilita interpretar e atuar conforme, onde e como 

as coletividades vivem. Entretanto, é uma opção que enfrenta problemas, entre eles se 

destacam a necessidade de elaborar novos conceitos, de definir espaços alternativos de 

medição de processos e construção de modelos particulares de interpretação para 

determinados contextos e enfermidades. 

O modelo ecológico, por se basear na idéia de inter-relacionamento entre fatores, tem sido 

apontado como o recurso teórico mais avançado para o estudo da determinação da doença na 

perspectiva de integrar o conhecimento biológico e social, segundo Costa e Teixeira (1999). 

Esses autores acrescentam que, na prática investigativa, os desenhos de estudos de agregados 

são considerados pela epidemiologia clássica como de segunda linha, todavia, esse tipo de 

estudo apresenta-se como a mais adequada estratégia metodológica para a compreensão da 

complexidade desses fenômenos, pelo fato de usar mais freqüentemente os agregados 

espaciais como unidade de análise e, portanto, tomar rigorosamente a dimensão coletiva. 

Assim, os efeitos resultantes da agregação nesses estudos devem ser valorizados ao invés de 

julgados como restrição, pois os mesmos tornam evidentes processos que muitas vezes 

produzem efeitos imperceptíveis no âmbito individual. 
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O uso do conceito de espaço em epidemiologia tem uma abertura transdisciplinar que permite 

uma multiplicidade de significações, que devem ser mobilizadas, tendo como referência 

situações de saúde definidas a partir de interesses devidamente explicitados, segundo 

Czeresnia e Ribeiro (2000) e também Rojas (1998). 

Souza et al. (2001), apresentam em um estudo ecológico, as variações das taxas de 

mortalidade infantil em decorrência da diarréia nos municípios do Estado do Ceará, utilizando 

dados populacionais. Os autores concluíram que os resultados encontrados foram importantes 

dados para embasar programas políticos em nível municipal no estado. 

Barcellos et al. (2003), ao estudarem a distribuição espacial da leptospirose no Rio Grande do 

Sul utilizando o estudo epidemiológico do tipo ecológico, consideraram que a agregação de 

dados epidemiológicos em unidades espaciais de grande área, permitiu a construção de faixas 

que representam importantes diferenciais entre áreas do Estado. 

Gomes (2004) realizou um estudo ecológico para verificar a associação entre os serviços de 

infra-estrutura com o desenvolvimento de focos do mosquito Aedes aegypti na área urbana de 

Montes Claros/MG, sendo encontrada associação entre a cobertura por abastecimento de água 

com os indicadores da presença de focos do mosquito. Nesse estudo, o autor utilizou de bases 

cartográficas georreferenciadas como ferramenta de análise. 

No estudo sobre o perfil sanitário, indicadores demográficos e saúde ambiental após a 

implantação do distrito sanitário especial indígena: o caso Xakriabá em Minas Gerais, Pena 

(2004) utilizou como delineamento epidemiológico o estudo ecológico, valendo-se também da 

análise qualitativa que sugeriu uma associação entre a redução dos agravos à saúde 

relacionados à carência de ações de saneamento e a melhoria desses serviços, concluindo que 

a ampliação do abastecimento de água e da implantação de módulos sanitários coincidiu, para 

o ano de 2002, com uma redução das taxas de morbi-mortalidade infantil. 

São de grande relevância os estudos relacionados à saúde que levam em conta o território, e 

para isso Borrell e Pasarin (2004) destacam três razões: primeiro, a existência de fatores 

contextuais da área geográfica que explicam a saúde, independentemente dos fatores 

individuais, como o meio ambiente, a urbanização, o setor produtivo, os equipamentos de 

lazer, a existência de serviços tanto públicos como privados e os aspectos sócio-culturais. 

Segundo, a detecção de áreas geográficas com piores indicadores socioeconômicos e de saúde 

facilita a política de intervenção. E terceiro, muitas vezes é mais fácil dispor de dados da área 

geográfica do que dos próprios indivíduos.  
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3.8 A área de estudo e o saneamento na sua história 

 

3.8.1 A área de estudo  

A cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, é uma das três ilhas-capitais do país. É 

constituída por 34 ilhas e uma região continental, formada por uma mistura de manguezais e 

morros. Integra, juntamente com os municípios de Serra, Cariacica, Viana, Vila Velha, 

Fundão e Guarapari, a Região Metropolitana da Grande Vitória. A Tabela 3.7 mostra as suas 

principais informações geoeconômicas.  

Tabela 3.7 - Informações geoeconômicas do Município de Vitória/ES. 
Item Dados 

Área do Município (2000)  104,3km²  
Clima  Tropical úmido  
Temperatura média  Máxima de 30,4º e mínima de 24º  
População censitária (2001)  298.781hab.  
População estimada (2002)  299.357 hab.  
Taxa média de crescimento anual (1996 / 2000)  2,36%  
Esperança de vida ao nascer (2000)  70,74  
Renda anual per capita (2000)  R$ 15,7 mil  
Participação no PIB Estadual (1998)  21,32%  

             Fonte: PMV, 2004. 

Em Vitória, os resultados do censo realizado em 2000 mostram o nível de atendimento dos 

serviços de abastecimento de água e de rede geral ou pluvial de 99,33% e 68,58%, 

respectivamente (IPES, 2000). No caso de esgotamento sanitário, 89,78% dos domicílios 

estão ligados à rede de esgoto.  

A questão do risco de transmissão de doenças pela água, ao qual a população está exposta, 

tem sido destaque em um dos principais jornais da capital do Espírito Santo (A GAZETA, 

28/07/2002, 29/08/2002 e 02/08/2004). As manchetes apontam para o hábito da população 

local de consumir água de fontes não seguras, apesar da existência de sistema de 

abastecimento de água em Vitória  e nos municípios do Estado. 

O Município contava com 27 Unidades de Saúde no ano de 2004, sendo uma de pronto 

atendimento, e possuía quatro Centros de Referência localizados em diferentes bairros. No 

período de janeiro a março de 2004, 405 pessoas foram internadas na cidade por doenças 

infecciosas ou parasitárias (PMV, 2005). 

As Agendas 21 Local constituem um processo participativo e multissetorial que busca 

alcançar objetivos por meio da preparação e implementação de um plano de ação estratégica, 

de longo prazo, dirigido às questões prioritárias para o desenvolvimento sustentável local 

(AGENDA 21, 1992).  
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A partir das considerações dessa agenda, em Vitória foi lançado o Projeto Terra que vem 

viabilizando a implantação de sistema de saneamento em áreas de morros e manguezais 

invadidos. Conta também com o projeto Banho de Saúde, que busca informar os moradores 

de Vitória sobre a utilização correta da água tratada e a destinação adequada do esgoto 

doméstico e o projeto Tampas de Caixa D’Água, destinado a população de baixa renda. 

A Tabela 3.8 apresenta a evolução da mortalidade infantil no município de Vitória/ES. 

Tabela 3.8 - Evolução da Mortalidade Infantil em Vitória no período de 2000 a 2002. 
Ano Número de mortes por mil nascimentos 
2000 15,30 
2001  11,78 
2002 7,93 

                          Fonte: PMV, 2004. 

Na Tabela 3.9 são apresentados os grupos de causas de morbidade hospitalar por faixa etária 

no ano de 2004 no Município de Vitória/ES, com destaque para as doenças infecciosas e 

parasitárias. 

Tabela 3.9 - Distribuição Percentual das Internações por Grupo de Causas e Faixa Etária no 
Município de Vitória/ES no ano de 2004. 

Morbidade hospitalar – VITÓRIA/ES – Ano: 2004 

Grupo de Causas < 1 1 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 
19 

20 a 
49 50 a 64 65 e 

mais Total 

I. Doenças infecciosas e parasitárias 20,3 22,7 15,7 10,0 2,1 2,5 3,6 3,5 5,9 
II. Neoplasias  0,3 2,1 4,2 5,0 3,8 6,5 14,0 15,9 7,9 
III. Doenças do sangue  - 1,2 1,6 2,3 1,1 0,7 0,4 0,8 0,8 
IV. Doenças endócrinas  e metabólicas 1,5 1,6 1,9 1,0 0,6 1,2 1,7 1,9 1,4 
V. Transtornos mentais e comportamentais - - - - 1,6 3,4 1,8 0,2 1,9 
VI. Doenças do sistema nervoso 1,2 1,0 3,0 2,5 1,2 1,7 2,8 1,9 1,8 
VII. Doenças do olho e anexos 0,4 0,6 1,6 1,3 1,8 1,8 4,6 10,7 3,3 
IX. Doenças do aparelho circulatório 0,2 0,4 0,5 2,8 1,4 12,8 32,0 26,9 14,4 
X. Doenças do aparelho respiratório 31,8 43,8 23,6 14,5 2,5 2,3 5,3 8,6 9,3 
XI. Doenças do aparelho digestivo 4,2 14,6 20,8 15,3 3,1 7,9 12,9 9,5 9,4 
XII. Doenças da pele  0,7 1,9 2,5 3,8 1,0 1,8 3,3 2,8 2,1 
XIV. Doenças do aparelho geniturinário 1,2 2,1 5,3 6,0 3,3 6,2 5,3 5,5 5,1 
XV. Gravidez,  parto e puerpério - - - 8,8 63,3 35,6 0,2 - 21,1 
XVI. Período perinatal 34,3 0,5 - - - - - - 2,0 
XIX. Causas externas 0,8 3,5 11,1 14,3 7,8 9,8 7,4 8,3 8,3 
XXI. Contatos com serviços de saúde 0,1 0,2 0,2 1,8 1,5 1,5 0,9 0,4 1,1 
Fonte: DATASUS/MS, 2005.  

3.8.2 Vitória e sua evolução histórica no saneamento e na saúde pública 

Foi realizada uma vasta pesquisa bibliográfica com levantamentos de informações acerca da 

história do saneamento e da saúde pública do Município de Vitória. Esta foi uma necessidade 

recorrente no embasamento das pesquisas do Programa SMARH, realizada no Município com 

o objetivo de resgatar historicamente a implantação das ações de saneamento e sua associação 

com a saúde da população, contribuindo como alicerce a futuros estudos relacionados à saúde 



 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 
61

e às políticas públicas de saneamento, pois, como afirma Wilheim (2003, p.20), "Quem não 

aprender com a História, está fadado a repeti-la". E também como assinala Muniz (2001, 

p.11):  

                            A história de uma cidade não é somente uma contribuição ao conhecimento 
do passado, que vai aumentar o patrimônio das lembranças históricas, mas 
permite também considerar o presente numa perspectiva correta, e ajuda a 
projetar melhor com maior consciência e responsabilidade, o futuro do 
ambiente urbano. 

Citam-se, a seguir, alguns trechos dessa revisão3: o atual estado do Espírito Santo teve seu 

início como Capitania do Espírito Santo. Sua ocupação aconteceu no dia 23 de março de 

1535, por Vasco Fernandes Coutinho, que batizou a terra de Espírito Santo, em homenagem à 

terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ao chegar, encontrou os índios tupiniquins, primeiros 

habitantes da Baía de Vitória. Em 1549, jesuítas desembarcaram na ilha e foram os primeiros 

a cuidar da saúde pública (LIMA JÚNIOR, et al., 1994).  

Na segunda metade do século XVIII, a água utilizada era captada nas fontes da Lapa (atual 

Parque Moscoso), na fonte Grande, Catão (atual Morro de Santa Clara) e na Capixaba, e era 

transportada por escravos. Grande número de casas servia-se da água de poços perfurados nos 

quintais, cuja qualidade, segundo descrição do autor, era “esplêndida” (DERENZI, 1965).  

As ruas eram tortas, esburacadas e enlameadas pelas águas servidas. O capim e os 

excrementos alcançavam os tornozelos dos poucos transeuntes. A varíola, a febre amarela, a 

escarlatina, a peste bubônica, a disenteria e o impaludismo atingiam os habitantes locais 

periodicamente, com altas taxas de letalidade (Idem,1965). 

Conforme Abreu et al. (1993), o emprego do termo indígena “capixaba”, como referência às 

pessoas nascidas no Espírito Santo, atribui-se ao naturalista francês Saint-Hilaire quando, em 

1818, esteve de passagem por Vitória. 

Na época da monarquia, segundo Derenzi (1965, p.119), as epidemias continuavam a castigar 

impiedosamente os habitantes. E assim caracterizava a cidade: 

                                     suja, sem esgotos, as fezes eram guardadas em tonéis de madeira à espera do 
despejo à noite. Quintais cobertos de imundícies, moscas, mosquitos, ratos, 
lixo por todas as ruas, matagal em todos os terrenos baldios. Os cemitérios 
regurgitavam de cadáveres. A fama da cidade suja deslustrou, por muitos 
anos, o nome da capital e do Estado. 

                                                
3 A revisão completa está apresentada em trabalho apresentado em congresso por QUEIROZ, J. T. M.; SILVA, S. R.; 
HELLER, L. O saneamento como ação de saúde pública na história do município de Vitória/ES. In: Congresso da 
Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2005, Campo Grande. 
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Em 1860, quando de sua visita ao Espírito Santo, o imperador D. Pedro II esteve na Santa 

Casa de Misericórdia de Vitória, deixando-lhe contribuição pessoal (Idem,1965). 

Broedel (1994, p.19), com relação à água da capital na época, destaca a importância dos 

chafarizes: 

                                     O centro de Vitória chegou a possuir diversos chafarizes, espalhados pelos 
bairros. A população fazia fila diante deles, para recolher água, em 
recipientes como panelas e bacias. A água da Capixaba procedia do Morro 
do Vigia, sendo apreciadíssima por todos, tanto pela frescura quanto pela 
pureza, pois era nascida de fonte protegida por matas espessas. Dizia-se, 
então, que quem, vindo de fora, bebesse dessa água, não mais se afastaria do 
Espírito Santo, tornando-se capixaba de coração. 

Derenzi (1965) ressalta que, quatro anos após a proclamação da República, o presidente do 

Estado, José de Melo Carvalho Moniz Freire, frisava que a capital não teria nada digno de 

menção. A cidade não possuía a menor infra-estrutura sanitária e eram freqüentes as 

epidemias ocasionadas pela falta de higiene pública. Como extensão de seu plano de 

melhoramentos, Moniz Freire apresentou o projeto Novo Arrabalde, do engenheiro sanitarista 

Francisco Saturnino Rodrigues de Brito. 

A transição mais efetiva da cidade colonial para a Vitória moderna ocorreu durante a gestão 

de Jerônimo Monteiro, presidente do estado entre 1908 e 1912. A cidade foi equipada com 

redes de água e esgoto e, nessa mesma época, foram iniciadas as obras de construção do porto 

e outras (ABREU et al., 1993). 

Boerel (1994, p.23) apresenta o seguinte relato:  

                                     em 23 de setembro de 1909, às 17:30 horas, eram, festivamente, inauguradas 
a luz e a distribuição de água, em Vitória. A da água realizou-se no Morro de 
Santa Clara, considerada na época como uma verdadeira obra faraônica. A 
onda popular tomou a ladeira. À medida que os encanamentos avançavam 
nas residências, operários assentavam novos trilhos e abriam leitos para as 
manilhas. Trabalho penoso, numa cidade cheia de ladeiras, ruas estreitas e 
solo rochoso. Era a luta que daria à cidade de Vitória os serviços de esgotos, 
oficialmente inaugurados a 29 de janeiro de 1911. 

Em 1911, deu-se início à construção do Porto, que foi responsável pela concepção de outra 

cidade. As teorias higienistas legitimavam o aterro dos mangues. Morreu a cidade colonial, 

voltada para o mar, e uma outra começou a ser erguida (ABREU et al., 1993). 

As epidemias ainda se alastravam, causando muitas mortes. Entretanto, as obras de 

saneamento e as demolições em massa do governo de 1924 “purificaram o clima e tornaram a 

cidade agradável” (DERENZI, 1965). Elton (1986) ressalta que a água era pura e abundante e 
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outras realizações deram fama à cidade e Vitória passou a ser conhecida, mesmo fora do 

estado, como Cidade Presépio. 

De 1924 a 1928, o presidente Florentino Avidos realiza uma administração com muitos 

resultados e os princípios de segurança e higiene domiciliária foram impostos gradativamente. 

(DERENZI, 1965). 

Conforme relata Pacheco (1998), a saúde pública no Espírito Santo após 1930 tem uma 

considerável melhora. Em 1936, foi triplicada a capacidade do sistema de abastecimento de 

água. Os banheiros mantinham-se limpos, principalmente porque eram visitados, 

periodicamente, por fiscais financiados pela Fundação Rockefeller. 

O Centro de Saúde de Vitória4, no Parque Moscoso, na época um dos mais modernos do País, 

foi inaugurado em 1943 (ESPÍRITO SANTO, 2004).  

Nos anos 1950, o crescimento de Vitória se acelera. Jones dos Santos Neves, nessa década, 

determinou executar os aterros da Esplanada da Capixaba e em Bento Ferreira (Idem, 2004). 

Segundo o historiador Elton (1986), a partir da década de 60 surgem muitos bairros e favelas, 

e a população já não convive mais com a baía, agora simples canal, em decorrência dos 

aterros para construção do Porto. Os denominados “grandes projetos” chegaram a partir dos 

anos 1970, modificando a cidade ainda mais. Agora se fala na Grande Vitória, que passou a 

englobar os vizinhos municípios de Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana. As doenças tropicais 

que os mangues portavam, e seus “temíveis miasmas”, foram substituídos pelas doenças 

sociais, desemprego, miséria, violência (ABREU et al.,1993). 

 Em 1980, com cerca de 15 mil habitantes, formou-se a região de São Pedro, numa área 

invadida que teve início no mangue, em uma extensão de quase cinco quilômetros (Idem, 

1993). 

As décadas seguintes até os dias atuais estão caracterizadas pela urbanização e adensamento 

dos bairros com obras de aterros em vários pontos da cidade. Pode-se afirmar que a mancha 

urbana atinge todos os limites do Município, estendendo-se em todas as direções, formando 

um todo com os municípios de Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari. 

A evolução histórica de Vitória mostra que a cidade passou por um intenso processo de 

urbanização, como muitas cidades brasileiras, e a contínua adequação das políticas públicas 
                                                
4 Ainda hoje o Centro de Saúde da área central de Vitória. 
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de saúde e saneamento, tendo como desafio o saneamento ambiental, o urbanismo, a 

habitação, o transporte e a cidadania, devem ser constantes nas estratégias das políticas 

urbanas, assumindo a necessidade de parceria com a sociedade civil por meio da participação 

popular, instituindo princípios e instrumentos eficazes e abrangentes, capazes de proporcionar 

qualidade de vida aos habitantes das cidades.  

No que tange ao saneamento e à saúde, existem diferentes dimensões, em níveis                 

crescentes de complexidade, a serem consideradas na definição de uma solução apropriada, 

como a econômica, a financeira, a social, a institucional e a política. 

Portanto, a reflexão histórica nos remete a um alerta que, com o passar do tempo, as 

necessidades vão mudando e que a história pode explicar a situação presente, auxiliando a 

compreender a configuração do momento, não como mera cronologia, mas como um vetor 

geral da dinâmica social. 
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4 METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa, foram adotados os seguintes procedimentos 

metodológicos: 

4.1 Revisão da Literatura 

Foram atualizados os conhecimentos sobre a associação entre a água distribuída, a saúde e os 

aspectos ambientais, por meio de: 

• levantamento de pesquisas sobre a importância da água na transmissão das doenças, 

com enfoque, principalmente, nas diarréias, mediante realização de pesquisa 

bibliográfica do País e na literatura estrangeira; 

• levantamento de informações acerca da história do saneamento e da saúde pública do 

Município de Vitória/ES, em publicações existentes nas bibliotecas públicas, nas 

livrarias locais, no Instituto Jones dos Santos Neves (IPES), na Companhia Espírito-

Santense de Saneamento (CESAN), e nos registros das Mensagens de Governo no 

Arquivo Público Estadual, além de entrevistas com professores da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES); 

• levantamento de estudos ecológicos em epidemiologia ambiental, mediante pesquisa 

bibliográfica; 

• levantamento do histórico dos programas do Ministério da Saúde que foram utilizados 

na pesquisa, além de levantamentos sobre a legislação. 

4.2 Delineamento epidemiológico 

Esta pesquisa foi delineada pelo estudo epidemiológico do tipo ecológico, que avalia a 

evolução do agravo à saúde num período de tempo e em uma determinada população 

geograficamente definida, objetivando identificar padrões espaciais do evento, gerando 

hipóteses de uma possível etiologia ambiental relacionada às características da população 

(MEDRONHO et al., 2003). 

A presente pesquisa utiliza metodologia quantitativa e é parte integrante de um estudo que 

está sendo desenvolvido no Doutorado do Programa SMARH, que trata da relação do sujeito 

com a água de consumo humano na cidade de Vitória/ES. Ressalte-se que estudos ecológicos 

acompanhados de estudos qualitativos possibilitam um conhecimento mais profundo do ponto 
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de vista social, econômico, geográfico, cultural e histórico, para auxiliar a definir um marco 

conceitual da análise mais útil sobre como e porque o território urbano afeta a saúde.  

4.3 Universo e Amostra 

Como unidade de análise escolheu-se o Município de Vitória, no Estado do Espírito Santo, 

devido ao fato de esta cidade ter sido receptiva na obtenção dos dados necessários para o 

desenvolvimento da pesquisa, além de ter demonstrado ser um campo sensível para a 

incorporação dos resultados, de forma a poder subsidiar futuras avaliações das ações públicas 

voltadas à melhoria da saúde de seus munícipes.  

Apesar dos índices de cobertura dos serviços de abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, o Município de Vitória/ES possui áreas completamente destituídas dos serviços de 

saneamento como, por exemplo, pontos do bairro da Consolação, que é uma área de morro, e 

algumas áreas do bairro Santa Teresa, onde estão instaladas, aproximadamente, 300 famílias 

consideradas em situação de miséria absoluta, conforme informado nas visitas realizadas nas 

Unidades de Saúde. 

Em 2004, o Município de Vitória/ES possuía 83 bairros e contava com 26 Unidades de Saúde 

(US) para atender à população. Cada US possui uma área de abrangência, ou seja, cada US 

cobre determinados bairros no atendimento à população. Portanto, a unidade de análise da 

pesquisa é a área de abrangência de cada US. 

Na Tabela 4.1 é apresentada a denominação de cada Unidade de Saúde e suas respectivas 

áreas de abrangência.  
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Tabela 4.1 - Relação das Unidades de Saúde e suas respectivas áreas de abrangência. 

UNIDADES DE SAÚDE ÁREA DE ABRANGÊNCIA (BAIRROS) 
1 - Andorinhas – Unidade Saúde da Família- PSF1 Andorinhas, Joana D´Arc, Santa Marta e Santa Luíza 

2 - Ariovaldo Favalessa– Unidade Saúde da Família- PSF Alagoano e Caratoíra 

3 - Avelina Maria Lacerda- PACS2 Morro do Quadro, Vila Rubim, Presidente Kennedy 

4 - Bairro República - PACS República, Morada de Camburi, Mata da Praia e Boa Vista  

5 - Consolação – Unidade Saúde da Família - PSF Consolação, Jaburu, Gurigica, Horto, Floresta e São Benedito 

6 - Fonte Grande – Unidade Saúde da Família - PSF Fonte Grande e Piedade 

7 - Forte São João - PACS Forte São João, Romão, Cruzamento 

8 - Gilson Santos – Unidade Saúde da Família - PSF Bairro da Penha e Itararé 

9 - Grande Vitória-  Unidade Saúde da Família - PSF Grande Vitória, Estrelinha, Universitário e Inhaguetá 

10 - Ilha das Caieiras -Unidade Saúde da Família - PSF Ilha das Caieiras, São Pedro I, II e IV e Condusa  

11 - Ilha de Santa Maria – xx3 Ilha de Santa Maria, Jucutuquara, Fradinhos, Ilha de Monte 

Belo, Ilha da Fumaça  

12 - Ilha do Príncipe – Unidade Saúde da Família- PSF Ilha do Príncipe 

13 – Jabour - xx Jabour, Solon Borges, Segurança do Lar, Antônio Honório  

14 - Jardim Camburi - xx Jardim Camburi 

15 - Jardim da Penha – Unidade Saúde da Família - PSF Jardim da Penha 

16 - Jesus de Nazareth – Unidade Saúde da Família - PSF Jesus de Nazareth, Bento Ferreira, Ilha do Frade, Ilha do Boi 

17 - Maria Ortiz - xx Maria Ortiz, Goiabeiras 

18 - Maruípe – Unidade Saúde da Família - PSF Maruípe, Engenharia, São Cristóvão, Tabuazeiro, Vila Maria, 

Santa Cecília, Bairro de Lourdes e Santos Dumont  

19 - Praia do Suá – Unidade Saúde da Família - PSF 

 

Praia do Canto, Praia do Suá, Barro Vermelho, Santa Lúcia, 

Praia de Santa Helena, Enseada do Suá e Morros São José e 

Santa Helena 

20 - Resistência – Unidade Saúde da Família - PSF Resistência 

21 - Santa Teresa - PACS Santa Teresa 

22 - Santo André – Unidade Saúde da Família - PSF Santo André, Redenção e São Pedro III 

23 - Santo Antônio-  Unidade Saúde da Família - PSF Santo Antônio, Mario Cyprestes, Bela Vista e Nossa Senhora 

Aparecida 

24 - São Pedro V – Unidade Saúde da Família - PSF São Pedro V  e Conquista 

25 - Thomaz Tommasi – Unidade Saúde da Família - PSF Bonfim 

26 - Vitória - Unidade Saúde da Família - PSF Centro, Morro do Moscoso, Santa Clara, Parque Moscoso e 

Cidade Alta  
 Nota: 1 – PSF: Unidade com Programa de Saúde da Família 
           2 – PACS: Unidade com Programa de Agentes Comunitários da Saúde 
           3 – xx:Unidade que não possui implantado os Programas PFS e PACS no ano de 2004 
 Fonte: PMV, 2005. 
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Na Figura 4.1, é apresentado o mapa de Vitória/ES e a localização das referidas Unidades de 

Saúde e, a título de exemplo de uma área de abrangência da US, destaca-se a US de 

Andorinhas e sua área de abrangência na Figura 4.2. 
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Figura 4.1 - Localização espacial das Unidades de Saúde no Muncípio de Vitória/ES. 
                    Legenda: as divisões são as delimitações dos bairros. 
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Figura 4.2 - Área de abrangência da US Andorinhas. 
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4.4 Adequação do software de georreferenciamento 

A Companhia Espírito-Santense de Saneamento (CESAN) desenvolveu um programa de 

georreferenciamento das redes de distribuição de água e de coleta de esgoto do Município 

de Vitória/ES como ferramenta  para os trabalhos da empresa. Os técnicos da CESAN 

responsáveis por este programa se prontificaram na adequação do software para a 

elaboração dessa pesquisa. Após a adequação, esse software de georreferenciamento 

recebeu o nome de GEOSAUDE. As adequações do software resultaram em 7 versões e 

essa última foi utilizada nesta pesquisa. 

Na Figura 4.3 é apresentada a janela do programa GEOSAUDE 0.7.  

 

 
Figura 4.3 - Janela do programa georreferenciamento GEOSAÚDE. 
 
 

Na Figura 4.4 pode ser visualizada a imagem de satélite cedida também para a pesquisa. 
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Figura 4.4 - Mapa de Vitória/ES com imagem de satélite - GEOSAÚDE. 
 
 

4.5 Coleta dos dados secundários 

No atendimento aos objetivos deste estudo, a coleta de dados pode ser assim descrita 

resumidamente: 

i) reconhecimento da área de estudo: contatos preliminares com as instituições 

envolvidas na pesquisa (CESAN, Prefeitura Municipal, Secretaria Estadual de 

Saúde e Secretaria Municipal de Saúde), e também com pesquisadores;  

ii) levantamento dos dados: solicitação de autorização para liberação dos dados por 

meio de contato formal, sendo que as instituições responderam afirmativamente; 

iii) realizaram-se quatro reuniões com representantes das instituições envolvidas, 

contando com a presença dos orientadores desta pesquisa. As reuniões foram feitas 

na CESAN, com técnicos da área de qualidade; na Secretaria Municipal de 

Planejamento, com técnicos da área de georreferenciamento da Prefeitura; na 

Secretaria Municipal de Saúde com a responsável pelo Conselho de Ética de 

pesquisas da Secretaria. A última reunião foi com o técnico responsável pelo 

software de georreferenciamento da CESAN. Foi efetivado contato com os 

responsáveis pelo VIGIÁGUA (VQA); 
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iv) coleta de dados na CESAN, MDDA e VIGIÁGUA: foram recebidos os dados de 

qualidade de água dos 63 pontos de análises realizados pela CESAN (CQA) com 

os seguintes parâmetros: cloro residual, cor, turbidez, pH, coliformes totais, 

coliformes termotolerantes e bactérias heterotróficas, sendo informado que a 

empresa não tem registros de dados de pressão na rede. Foram efetuadas visitas a 

20 Unidades de Saúde para coleta de dados do MDDA, reuniões com técnicos 

responsáveis pelo georreferenciamento da CESAN, coleta de dados do MDDA na 

Secretaria Municipal de Saúde e coleta de dados do VIGIÁGUA (VQA). 

4.5.1 MDDA 

A implantação do Programa de Monitorização das Doenças Diarréicas Agudas (MDDA), no 

Estado do Espírito Santo, assim como em Vitória, aconteceu no ano de 1996. 

Em Vitória/ES, a monitorização do Programa MDDA é uma atividade da Vigilância 

Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Das 26 Unidades de Saúde, 20 US (76%) 

registraram dados de 2004 no MDDA. Entretanto, 12 US (60%)  das 20 US notificantes5 

tiveram dados registrados incompletos durante o ano de 2004, ou seja, somente em algumas 

semanas epidemiológicas ao longo de 2004 essas US apresentaram dados do Programa 

MDDA. 

Conforme informações verbais da responsável pela operacionalização do Programa MDDA 

na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Vitória/ES, todas as US tiveram 

profissionais capacitados para o desenvolvimento do Programa. Porém, a constante 

rotatividade de funcionários nas Unidades de Saúde dificulta a execução das atividades. 

Outro dado importante é o que se refere às US que possuem implantado o Programa Saúde da 

Família (PSF) (as denominadas Unidades Saúde da Família) e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS). As doenças diarréicas detectadas pelo PSF e PACS são, 

geralmente, tratadas nos domicílios da população atendida e somente os dados de doenças 

diarréicas em menores de dois anos de idade são registrados no Sistema de Informações da 

Atenção Básica (SIAB). Os dados do SIAB não foram considerados, em virtude do objetivo 

desta pesquisa em utilizar as informações do Programa MDDA.  

                                                
5 US notificante é aquela que notifica o Programa MDDA mesmo que na semana epidemiológica não tenha 
ocorrido caso de diarréia 
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A título de exemplo, foi informado que na  US Andorinhas tem 5 equipes de PSF e cada 

equipe é responsável por 805 famílias. 

Na Tabela 4.2 são apresentadas todas as Unidades de Saúde e sua situação perante o 

Programa MDDA em 2004. 

Tabela 4.2 - Situação das US no Programa MDDA no ano de 2004. 
UNIDADE DE SAÚDE SITUAÇÃO MDDA  EM 2004 

1-Andorinhas – PSF Notificante nas 52 semanas epidemiológicas 
2-Ariovaldo Favalessa - PSF Não notificante 
3-Avelina Maria Lacerda - PACS Não notificante 
4-Bairro República - PACS Notificante com dados incompletos 
5-Consolação – PSF Não notificante 
6-Fonte Grande – PSF Notificante com dados incompletos 
7-Forte São João - PACS Notificante nas 52 semanas epidemiológicas 
8-Gilson Santos – PSF Não notificante 
9-Grande Vitória - PSF Notificante com dados incompletos 
10-Ilha das Caieiras– PSF Notificante com dados incompletos 
11-Ilha de Santa Maria Notificante com dados incompletos 
12-Ilha do Príncipe– PSF Notificante com dados incompletos 
13-Jabour Notificante com dados incompletos 
14-Jardim Camburi Notificante com dados incompletos 
15 Jardim da Penha– PSF Notificante nas 52 semanas epidemiológicas 
16-Jesus de Nazareth– PSF Notificante nas 52 semanas epidemiológicas 
17-Maria Ortiz Notificante com dados incompletos 
18-Maruípe– PSF Notificante nas 52 semanas epidemiológicas 
19-Praia do Suá– PSF Notificante nas 52 semanas epidemiológicas 
20-Resistência– PSF Não notificante 
21-Santa Teresa - PACS Notificante nas 52 semanas epidemiológicas 
22-Santo André– PSF Notificante com dados incompletos 
23-Santo Antônio - PACS Notificante com dados incompletos 
24-São Pedro V– PSF Notificante com dados incompletos 
25-Thomaz Tommasi– PSF Não notificante 
26-Vitória - PSF Notificante nas 52 semanas epidemiológicas 

           Fonte: Programa MDDA, 2004. 

 

4.5.2 VQA – VIGIÁGUA 

O programa VIGIÁGUA (VQA) da Prefeitura de Vitória/ES vem realizando amostragens 

mensais de água dos parâmetros  turbidez, fluoreto, coliformes totais e termotolerantes e teor 

de cloro residual livre, em 30 pontos fixos de análises na rede de distribuição do Município.  

Os dados estavam lançados manualmente por mês durante o ano de 2004 e foram digitados 

em planilhas eletrônicas. Esses pontos foram lançados no GEOSAUDE. 

Na Tabela 4.3 são apresentados os endereços dos referidos pontos de amostragem e o número 

de amostras de cada um, coletadas durante o ano de 2004. 
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Tabela 4.3 - Relação dos pontos do VIGIÁGUA (VQA) com respectivos endereços.  
PONTO ETA ENDEREÇO Nº de 

amostras 
1 Vale Esperança- ETA 1 Antiga Capitania dos Portos - Centro 12 
2 Vale Esperança- ETA 1 Rua Querubino Costa, 227 -  Ilha do Príncipe 12 
3 Cobi – ETA  2 Rua Gal. Calmon, 24 -  Forte São João 12 
4 Cobi – ETA  2 Rua Jose Malta, 183 -  Fradinhos 10 
5 Cobi – ETA  2 Rua Prof. Sarmento, 135 -  Praia do Suá 12 
6 Cobi – ETA  2 Rua Gonzalles Alvarado, 51 - Enseada do Suá 12 
7 Cobi – ETA  2 Rua Renato Daher Carneiro, 1036 - Ilha do Boi 12 
8 Cobi – ETA  2 Rua Madeira de Freitas, 75  - Praia do Canto 12 
9 Cobi – ETA  2 Rua Prof. Zilda Andrade -  Bairro de Lourdes 12 
10 Cobi – ETA  2 Rua Loureiro Nunes, 39 - Santos Dumont 12 
11 Cobi – ETA  2 Rua José Mota Fraga, 134 -  São Cristóvão 12 
12 Cobi – ETA  2 Rua Leopoldo Gomes,,S/N  - Us Maruípe 12 
13 Cobi – ETA  2 Rua Hermínio Blackman,  210 - Bonfim 12 
14 Cobi – ETA  2 Rua Hermínio Blackman, 808 - Bairro da Penha 12 
15 Cobi – ETA  2 Rua Frederico Gomes Itararé 12 
16 Cobi – ETA  2 Av.Leitão da Silva, S/N -  Andorinhas 11 
17 Carapina – ETA 5 Rua Hugo Viola, 90 - Jardim da Penha 12 
18 Carapina – ETA 5 Rua Eng. César Dantas, S/N - Jabour 12 
19 Carapina – ETA 5 Rua Prof. Renato R. dos Santos, S/N  - Maria Ortiz 12 
20 Carapina – ETA 5 Rua Almirante Barroso, S/N  - Goiabeiras 12 
21 Carapina – ETA 5 Rua Sizenando P Filho, 393 - Morada de Camburi 12 
22 Carapina – ETA 5 Rua Paulo Silva, 184 - Mata da Praia 12 
23 Carapina – ETA 5 Rua Belmiro Teixeira, S/N  - Jardim Camburi 12 
24 Vale Esperança- ETA 1 Rua Ernesto Bassini, S/N - Santo Antônio 12 
25 Vale Esperança- ETA 1 Rua Cinco, 11 - Estrelinha 12 
26 Vale Esperança- ETA 1 Rua Seis de Julho, S/N  - Us Grande Vitória 11 
27 Vale Esperança- ETA 1 Rua Manoel Rosindo, 210  - São Pedro I 11 
28 Vale Esperança- ETA 1 Rodovia Serafim Derenzi, S/N - São Pedro III 12 
29 Vale Esperança- ETA 1 Rua Bom Pastor, 12 - São Pedro V 12 
30 Vale Esperança- ETA 1 Rodovia Serafim Derenzi, 1329 - Santo Antônio 11 

         Fonte: PMV, 2005. 

Na Figura 4.5, é representada a distribuição desses pontos ao longo da rede de distribuição no 

Município de Vitória/ES, lançados no GEOSAUDE. 
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Figura 4.5 - Localização e distribuição espacial dos pontos de amostragens do VIGIÁGUA 
(VQA) no mapa do Município de Vitória/ES – ano 2004. 
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4.5.3 CQA – Controle da Qualidade de Água CESAN 

O Município de Vitória/ES conta com 3 Estações de Tratamento de Água- ETA e pode ser 

resumido conforme Tabela 4.4. 

Tabela 4.4 - Resumo do sistema de abastecimento de Vitória/ES. 

Manancial Sistema Nº/ETA Tipo de Tratamento Local de 
Abastecimento 

1- Vale Esperança 
“Velha”  

 
Convencional 
Filtração Direta 
  
Convencional 

Rio Jucu 

Jucu 

“Nova” 
 
2- Cobi 
 
  

 

Ilha de Vitória 
 
Ilha de Vitória 

Rio Santa Maria da Vitória Carapina 5 - Carapina Filtração Direta Parte continental   
Fonte: CESAN, 2005. 

 

Na Figura 4.6 são apresentadas as áreas de abrangências das ETAs que abastecem o 

Município de Vitória/ES. 

   �������

      �����

    ������

     ��	���

��Ó������
�
��Á����
�����Ê���������

 

Figura 4.6 - Área de influência por ETA no Município de Vitória/ES. 
 
A empresa CESAN realizou coleta de amostras da qualidade da água em 63 pontos fixos 

localizados na rede de distribuição do Município de Vitória/ES. Entretanto, em 5 pontos 

apresentados, a amostragem foi interrompida durante o ano de 2004. Portanto, considerou-se a 

amostragem de 58 pontos nessa pesquisa.  
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Na Tabela 4.5, são apresentados os pontos do CQA por ETA, com os respectivos códigos 

utilizados pela CESAN. 

Tabela 4.5 - Relação da localização dos pontos do CQA por bairro e seus respectivos 
códigos por ETA. 

ETA 1 VALE ESPERANÇA ETA 2 COBI ETA 5 CARAPINA 
Código do 

ponto            Bairro Código do 
ponto            Bairro Código do 

ponto            Bairro 

1015011 SAO PEDRO I  2015015 BAIRRO DE LOURDES 5015026 JABOUR 
1015012 GRANDE VITORIA  2015019 RESISTENCIA 5015030 JARDIM DA PENHA 
1015014 SAO PEDRO V  2015023 SANTA LUCIA 5015036 JARDIM DA PENHA 
1015015 SAO PEDRO III  2015024 MARUIPE 5015040 PONTAL DE CAMBURI 
1015016 RESISTÊNCIA   2015032 JOANA DARC 5015050 MATA DA PRAIA 
1015018 ESTRELINHA  2015033 JUCUTUQUARA 5015053 MATA DA PRAIA 
1015019 NOVA PALESTINA  2015034 PRAIA DO SUA 5015055 MATA DA PRAIA 
1015020 ILHA DAS CAIEIRAS  2015035 BARRO VERMELHO 5015056 TUBARAO 
1015021 CENTRO  2015040 GURIGICA 5015060 SOLON BORGES 
1015022 CARATOIRA  2015041 ANDORINHA 5015063 MARIA ORTIZ 
1015023 BELA VISTA  2015042 BAIRRO DA PENHA 5015065 ANTÔNIO HONORIO 
1015024 ALTO CARATOIRA  2015053 FRADINHOS 5015067 CAMBURI 
1015031 SANTO ANTONIO  2015054 ILHA DE MONTE BELO 5015069 GOIABEIRAS 
1015033 SANTO ANTONIO  2015062 PRAIA DO CANTO 5015223 BAIRRO REPUBLICA 
1015040 SANTA TERESA  2015201 ILHA DE SANTA MARIA 5015224 JARDIM CAMBURI 
1015052 VILA RUBIM  2015214 SÃO CRISTOVÃO 5015225 REPUBLICA 
1015060 ILHA DO PRINCIPE  2015215 TABUAZEIRO 5015254 JARDIM CAMBURI 

1015250 CENTRO 2015216 MORRO SANTOS 
DUMONT 

5015279 MORADA DE CAMBURI 

       Fonte: CESAN, 2005. 

Foram apresentados também resultados das análises de parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos em pontos nas saídas de cada ETA. 

Na Figura 4.7 é representada a distribuição dos pontos de amostragem do CQA no mapa de 

Vitória/ES com a utilização do GEOSAUDE. 
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Figura 4.7 - Localização e distribuição espacial dos pontos de amostragens do CQA no 
Município de Vitória/ES – ano 2004. 
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Segundo informado, a CESAN utiliza como metodologia das análises da qualidade de água, 

as normas do Standard Methods, 20ª edição de 1998, e as amostras são coletadas conforme  

NBR 9889 de 1987 da ABNT. Essas análises são realizadas no Laboratório Central da 

CESAN, no Município de Vila Velha. 

Outro dado coletado na CESAN foi a apresentação de uma justificativa sobre falta de água 

apresentado à Prefeitura Municipal de Vitória, onde a companhia conclui que as reclamações 

são causadas por situações pontuais, inerentes a um sistema complexo em que paralisações 

ocorrem por diversos motivos, às vezes alheios à empresa, não caracterizando deficiência de 

projeto ou produção.   

Foi apresentado também um relatório com um resumo do número de reclamações mensais de 

falta de água feitas pela população e o resumo do número de reparos mensais realizados na 

rede de distribuição no ano de 2004. 

4.5.4 Secretaria de Planejamento 

A Secretaria de Planejamento informou as coordenadas geográficas das US para que fossem 

lançadas no programa GEOSAUDE. 

 Foi informado também sobre os dados de condições sanitárias e socioeconômicas por bairros 

do Município de Vitória/ES, com base no Censo 2000 do IBGE, que foram apresentados em 

296 tabelas com informações como:  

• domicílios particulares permanentes por tipo de abastecimento de água, segundo bairros; 

• domicílios particulares permanentes por tipo do esgotamento sanitário, segundo bairros; 

• domicílios particulares permanentes por número de banheiros, segundo bairros; 

• domicílios particulares permanentes por destino do lixo, segundo bairros; 

• pessoas responsáveis pelos domicílios particulares permanentes, por rendimento nominal 

mensal. 

A Prefeitura Municipal de Vitória forneceu também os dados pluviométricos mensais e os 

dados mensais da radiação solar referentes ao ano de 2004 no Município de Vitória/ES. 
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4.5.5 Secretaria Estadual de Saúde 

A Secretaria Estadual de Saúde recebe os dados do VIGIÁGUA para alimentar o SISÁGUA e 

informou que, quanto ao Programa VIGIÁGUA (VQA), as análises são feitas no Laboratório 

Central (LACEN), da Secretaria de Saúde, e é utilizado o método de substrato cronogênico 

para o parâmetro coliformes, sendo que o cloro residual é medido no instante da coleta com o 

comparador colorimétrico de Cloro, pelos técnicos dos municípios. 

4.6 Análise dos dados 

A descrição, correlação e análise dos dados coletados – número de casos de diarréias agudas 

diárias registrados pelo Programa MDDA e a qualidade da água distribuída à população do 

município de Vitória – foram realizados com o auxílio do mapeamento dos pontos de 

amostragem do Controle da Qualidade da Água (CQA) e dos pontos de amostragem da 

Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA) (VQA), e a 

localização das Unidades de Saúde, utilizando o GEOSAUDE. Essa ferramenta possibilitou 

conhecer que pontos do CQA e do VQA estavam na área de abrangência de cada US, e de que 

forma os resultados das análises da qualidade da água desses pontos poderiam ser 

comparados. 

Pretendia-se georreferenciar os locais onde a população utiliza água de fontes não seguras, 

como poços artesianos. Entretanto, a Prefeitura Municipal de Vitória/ES não possuía, na 

ocasião da coleta de dados, uma relação atualizada desses pontos de captação de água. A 

implantação de um sistema de controle por meio de certificação de outorga do uso de recursos 

hídricos no Estado do Espírito Santo ainda será efetivada. 

Foram utilizados modelos da estatística na correlação das variáveis por meio de gráficos de 

dispersão e de coeficientes de correlação linear para análises de regressão linear simples e 

múltipla, matriz de variáveis, gráficos temporais, teste de U  Mann-Whitney, usando o 

software estatístico STATISTICA 6.1 e análises gráficas (TRIOLA,1999). Os modelos 

estatísticos levaram em consideração a  variação temporal e a espacial.  

Foram trabalhados os dados de 63 pontos de amostragem do programa de Qualidade de Água 

realizado pela CESAN (CQA), sendo que foram utilizados na pesquisa os dados de 58 pontos, 

com uma média de 48 resultados cada, e os dados dos 30 pontos do Programa de Vigilância 

da Qualidade de Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA) (VQA), com uma média de 11 

resultados para cada ponto.  Foram trabalhados também os dados de cada Unidade de Saúde 
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referentes a 52 semanas, com os dados pluviométricos, radiação solar, reclamações de falta de 

água, reparos na rede de distribuição de água, condições sanitárias e renda mensal. O banco 

de dados foi constituído por 427 tabelas geradas a partir das informações coletadas. 

4.6.1 Avaliação da ocorrência de diarréia 

Para a identificação da ocorrência de casos de diarréia, temporalmente por cada Unidade de 

Saúde na sua área de abrangência e por faixa etária, utilizaram-se os dados do Programa 

MDDA.  Para melhor visualização, adotou-se a representação gráfica com os totais de casos 

de diarréia por faixa etária no ano de 2004. 

4.6.2 Comparação dos dados dos Programas CQA e VIGIÁGUA (VQA) 

Para que se pudesse comparar valores entre os dois programas de qualidade da água, CQA e 

VQA, pertencentes à área de abrangência de cada US, era necessário conhecer a proximidade 

entre eles. Para isso, era necessário que se adotasse em raio ajustado que abrangesse os pontos 

sem extrapolar as divisas do Município, não se sobrepusessem e ao mesmo tempo que 

abrangesse uma área considerando o entrelaçamento da rede de distribuição do Município de 

Vitória/ES. Após vários testes utilizando-se a malha automática do GEOSAUDE, e uma 

ampla avaliação, foi definido um raio de alcance de 400 metros entre os pontos do VQA e os 

pontos do CQA. A Figura 4.8 ilustra esse procedimento. 

 
Figura 4.8 - Localização espacial no ampa do Município de Vitória/ES dos pontos do 

VIGIÁGUA e os raios de 400m que abrangeram os pontos do CQA. 
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Para a comparação entre os dados do VIGIÁGUA (VQA) e CQA, foram utilizados os pontos 

conforme especificado na Tabela 4.6. Esses pontos foram definidos utilizando o GEOSAUDE 

depois da adoção do raio de 400 metros a partir dos pontos do VQA. 

 Tabela 4.6 - Relação dos pontos que foram utilizados para comparação de resultados entre 
os Programas VQA e CQA. 

Unidade de Saúde Pontos do VQA Pontos do CQA 
1 -Andorinhas  16 2015041 
4-Bairro República 21 

22 
5015225 - 5015279 - 5015281 

5015055 - 5015050 
7-Gilson Santos 13  2015042 
8-Forte São João 1 - 3 2015222 
10-Ilha das Caieiras 27 1015011 
11-Ilha de Santa Maria 4  

 9 
2015053 

2015033 - 2015015 
12-Ilha do Príncipe 3 1015060 
13-Jabour 18 5015060 - 5015026 
14-Jardim Camburi 23 5015224 – 5015254 
15-Jardim da Penha 17 5015030 - 5015036 
16-Jesus de Nazareth 7 2015278 
17-Maria Ortiz 19 5015063 
18-Maruípe 11 

10 
2015214 
2015216 

19-Praia do Suá 8  
6 

2015062 
2015219 

20-Resistência 30 1015016 
21-Santa Teresa 24 1015031 - 1015040 - 1015023 
23-Santo Antônio 24 1015031 -1015023 

 

4.6.3 Correlação da diarréia e qualidade da água 

Na Tabela 4.7 são apresentados os pontos do CQA e do VIGIÁGUA (VQA) utilizados nesta 

pesquisa, por área de abrangência de cada US.  

Por meio do GEOSAUDE, foi possível conhecer quais pontos estavam inseridos em cada área 

de abrangência das US para as análises de possíveis correlações entre a qualidade da água e os 

casos de diarréia notificados nas Unidades de Saúde (US) pelo MDDA. 

 

 

 

 

 



 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 
80

Tabela 4.7 - Relação dos pontos dos Programas CQA e VIGIÁGUA (VQA) por área de 
abrangência de cada US. 

Unidade de Saúde Pontos do CQA Pontos do VQA 
1 -Andorinhas  2015032  -  2015035 - 2015041   16 
2-Ariovaldo Favalessa 1015033 - 1015022 - 
3-Avelina Maria Lacerda 1015052 - 
4-Bairro República 5015225 - 5015279 - 5015281 - 5015223 - 5015053 - 5015055 - 

5015050 
22 – 21 

5-Consolação  2015040 - 
6-Fonte Grande - - 
7-Gilson Santos 2015042 - 2015218 - 2015217 13 – 14 
8-Forte São João 2015222 - 2015035 - 2015023 3 
9-Grande Vitória 1015018 ponto interrompido 25 – 26  
10-Ilha das Caieiras 1015020 - 1015011 - 1015015 27 
11-Ilha de Santa Maria 2015053 - 2015033 - 2015201 - 2015054 4 - 9 
12-Ilha do Príncipe 1015060 3 
13-Jabour 5015060 - 5015065 - 5015026 18 
14-Jardim Camburi 5015056 - 5015224 - 5015254 - 5015067 23 
15-Jardim da Penha 5015030 - 5015036  17 
16-Jesus de Nazareth 2015034 - 2015278 5 – 7 
17-Maria Ortiz 5015063 - 5015069 19 
18-Maruípe 2015024 - 2015215 - 2015214 - 2015216 - 2015015 - 2015033  9 – 10 -11 
19-Praia do Suá 2015023 - 2015062 - 2015034 - 2015219  6 – 8  
20-Resistência 1015016 - 1015019 30 
21-Santa Teresa 1015031 - 1015040 - 1015023 24 
22-Santo André 1015015 28 
23-Santo Antônio 1015031 -1015023 24 
24-São Pedro V 1015019 29 
25-Thomaz Tommasi 2015217 - 
26-Vitória - - 

Na Figura 4.9 é apresentado um panorama geral com os pontos do CQA, do VQA e as 

Unidades de Saúde (US). 
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Figura 4.9 - Localização espacial dos pontos dos Programas CQA, VQA e das US no mapa 

do Município de Vitória/ES – ano de 2004. 

 



 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 
81

Foram utilizadas análises univariadas e multivariadas para a correlação da diarréia e dados da 

qualidade de água tanto para o programa VQA quanto para os dados do CQA. 

A defasagem temporal foi considerada nessa análise, utilizando-se dados da diarréia e dos 

programas de qualidade de água na mesma semana, com uma semana e duas semanas de 

defasagem para a ocorrência de diarréia, para se conhecer também qual a defasagem temporal 

entre os resultados da ocorrência de casos de diarréia e da amostragem da qualidade de água. 

Nas análises do CQA, foram consideradas as datas das coletas semanais e as semanas 

epidemiológicas do Programa MDDA, e a defasagem temporal. 

Para as análises do VQA, foram consideradas as datas das coletas mensais e os dados do 

programa MDDA na semana epidemiológica que correspondia à data apresentada ou mais 

aproximada pelo VQA e a defasagem temporal utilizada. 

4.6.4 Correlação das condições sanitárias e renda mensal com ocorrência de diarréia 

Para a utilização dos dados de condições sanitárias e renda mensal, os mesmos foram 

agrupados por US e sua área de abrangência, ou seja, os dados de cada bairro foram 

agrupados por área de abrangência de cada US. Para a regressão linear dos dados de 

condições sanitárias e renda mensal, foram utilizados dados do IBGE, Censo 2000.  

As estimativas da população sem rede de abastecimento de água, que utilizam outras fontes de 

água, sem rede de esgotamento sanitário, sem banheiro no domicílio e que não tem serviço de 

coleta de resíduos sólidos, foram realizadas da seguinte forma: 

• os dados estavam descritos por bairros; a quantidade de domicílios foi somada por bairros 

de cada área de abrangência das US, assim como o total da população por bairro. Com a 

quantidade de domicílios por US e o total da população, obteve-se a média da população 

por US; 

• com os dados de domicílios por bairro com rede de abastecimento de água, o total da 

população por bairro foi subtraída e encontrou-se o valor de domicílios sem rede de 

abastecimento de água. Esse valor foi multiplicado pela média dos habitantes por 

domicílio e por bairro, e somado por área de abrangência da cada US; 

• com os dados de domicílios por bairro que utilizam outras fontes de água, esse valor foi 

multiplicado pela média dos habitantes por domicílio e por bairro, e somado por área de 

abrangência da cada US; 
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• com os dados de domicílios por bairro que possuem rede geral de esgotamento sanitário, o 

total da população por bairro foi subtraída e encontrou-se o valor de domicílios sem rede 

de esgotamento sanitário. Esse valor foi multiplicado pela média dos habitantes por 

domicílio e por bairro, e somado por área de abrangência da cada US; 

• com os dados de domicílios por bairro que não possuem banheiros nos domicílios, esse 

valor foi multiplicado pela média dos habitantes por domicílio e por bairro, e somado por 

área de abrangência da cada US; 

• com os dados de domicílios por bairro que contam com coleta de resíduos sólidos, o total 

da população por bairro foi subtraída e encontrou-se o valor de domicílios sem coleta de 

resíduos sólidos. Esse valor foi multiplicado pela média dos habitantes por domicílio e por 

bairro, e somado por área de abrangência da cada US; 

• com relação à coleta de resíduos sólidos, conforme relatório do IBGE, foram considerados 

os domicílios que têm coleta por serviço de limpeza e os que têm coleta em caçambas ou 

caixas estacionárias.  

Para a média de rendimento mensal para cada US, foi realizada estatística descritiva (média, 

mediana, desvio padrão) para os valores de cada bairro que cada US abrange e definido o 

melhor valor representativo para a unidade de análise. Foram excluídos valores que não 

representavam a realidade local, como, por exemplo, a renda média mensal das populações 

das Ilhas do Boi e do Frade, que estão na área de abrangência da US Jesus de Nazareth. Por 

estarem em áreas consideradas de classe média alta, a pesquisa ponderou que essa população 

não utiliza regularmente os serviços da Unidade de Saúde. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Qualidade da água em 2004 

Visando analisar a qualidade da água nas saídas das Estações de Tratamento de Água do 

Município de Vitória/ES e na rede de distribuição, tendo acesso a esses dados, procedeu-se as 

análises a seguir descritas. 

5.1.1 Saídas das ETAs 

No ano de 2004, a qualidade da água que é monitorizada nas saídas das ETAs (1, 2 e 5), 

conforme os dados fornecidos pela CESAN, pode ser resumida conforme Tabela 5.1.    

Tabela 5.1 - Resumo das análises das amostragens da qualidade de água na saída das 
ETAs que abastecem o Município de Vitória/ES – ano 2004. 

ETA 1 -  RIO JUCU – TRATAMENTO CONVENCIONAL E FILTRAÇÃO DIRETA 
n AMOSTRAS EM 2004  

Turbidez 
 

Coliformes totais 
 

564 
143 amostras com valores 

maiores que 1 uT para turbidez  
(25%) 

6 amostras acusaram presença  
(1%) 

ETA 2 -  RIO JUCU – TRATAMENTO CONVENCIONAL 
n AMOSTRAS EM 2004  

Turbidez 
 

Coliformes totais 
 

282 
32 amostras com valores maiores 

que 1 uT para turbidez  (11%) 
3 amostras acusaram presença 

 (1%) e uma amostra acusou presença de 
coliformes termotolerantes 

ETA 5 -  RIO SANTA MARIA DE VITÓRIA – TRATAMENTO FILTRAÇÃO DIRETA 
n AMOSTRAS EM 2004  

Turbidez 
 

Coliformes totais 
 

276 
94 amostras com valores maiores 

que 1 uT para turbidez (34%) 
4 amostras acusaram presença (1%)  e 2 

amostras acusaram presença de coliformes 
termotolerantes 

Os resultados das análises de água realizados pelo CQA da CESAN nas saídas das ETAs 

apresentaram resultados em não conformidades com o preconizado pela Portaria MS Nº 

518/2004, conforme apresentado. 

Cabe observar o alto percentual de amostras com resultados em não conformidades de 

turbidez, que pode prejudicar a eficiência da desinfecção e a presença de coliformes 

termotolerantes, que é um importante indicador da qualidade bacteriológica da água 

distribuída à população. 
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5.1.2 Rede de distribuição 

5.1.2.1 Controle da Qualidade da Água pela CESAN – CQA 

Na Tabela 5.2 é apresentado um resumo dos pontos de coletas do CQA em cada ETA e a 

quantidade de pontos que apresentaram resultados em não conformidades ao recomendado 

pela Portaria MS Nº 518/04 em cada parâmetro analisado, em pelo menos uma amostragem, 

que é realizada semanalmente. 

Tabela 5.2 - Pontos do CQA que apresentaram  resultados em não conformidade conforme 
Portaria MS Nº518/2004. 

  Pontos CQA = 58 pontos  
                                                              Parâmetros e quantidade de  pontos que apresentaram não conformidade 

ETA turbidez 
> 5 uT 

coliformes totais 
> 1 

coliformes termotolerantes 
presença 

cloro residual 
>5mg/L ou <0,2mg/L 

ETA 1 - 18 pontos 8 (44%) 3 (16%) 0 - 
ETA 2 - 22 pontos 13 (59%) 6 (27%) 3 (13%) 7 (32%) 
ETA 5 - 18 pontos 16 (88%) 3 (16%) 1 (5%) 2 (11%) 
Total – 58 pontos 37 (63%) 12 (20%) 4 (6%) 9 (15%) 

A Figura 5.1 apresenta os parâmetros analisados e a localização espacial dos pontos do CQA 

que apresentaram resultados em não conformidades à Portaria MS Nº 518/04. 
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Figura 5.1 - Localização espacial dos pontos do CQA que apresentaram resultados em não 
conformidades conforme Portaria MS Nº 518/2004, para cada parâmetro de 
qualidade de água. 
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Verifica-se que, conforme Tabela 5.2 e Figura 5.1, os parâmetros analisados apresentaram 

pontos em não conformidade ao determinado pela Portaria MS Nº 518/2004, em toda a rede 

de distribuição do município de Vitória/ES. 

Ao se analisar em conjunto com os resultados das saídas das ETAs, pode-se afirmar que a 

proporção de não conformidade é maior na rede de distribuição. Esse fato merece a atenção 

da companhia de saneamento para a investigação das possíveis causas. O que vem a reforçar o 

que já foi apresentando no item 3.5.3. 

5.1.2.2 Vigilância da Qualidade de Água para Consumo Humano – VQA 

Na Tabela 5.3 é apresentado um resumo dos pontos de coletas de análises do VQA e a 

quantidade de pontos que violaram a Portaria MS Nº 518/2004 em cada parâmetro analisado. 

Tabela 5.3 - Pontos do VQA que apresentaram resultados em não conformidade conforme  
Portaria MS Nº518/2004. 

Pontos VQA = 30 pontos 
Parâmetros e quantidade pontos que apresentaram divergência 

Turbidez 
>5 uT 

Coliformes totais 
>1 

Coliformes termotolerantes 
presença 

Cloro residual 
> 5m/L ou <0,1mg/L 

11 (36%) 12 (40%) 4 (13%) 12 (40%) 
 

Verifica-se que os percentuais de não conformidade dos parâmetros coliformes totais e 

termotolerantes apresentaram valores maiores em relação ao CQA. Entretanto, ao se analisar 

os mapas correspondentes, observa-se que a localização dos pontos que apresentaram não 

conformidades, não são exatamente os mesmos para os dois programas de qualidade da água 

utilizados na pesquisa. O que vem confirmar a necessidade de cuidados com a rede de 

distribuição de água no município estudado. 

O parâmetro de análise referente à contagem de bactérias heterotróficas não é contemplado 

pelo VQA e, conforme informações prestadas pelo CQA, todos os pontos de análises em todo 

o ano de 2004 atenderam à Portaria MS Nº 518/2004, exceto por um único ponto (2015019, 

localizado no Bairro Resistência), que apresentou resultado de >6.500 unidades formadoras 

de colônia (UFC) por ml registrado no dia 26/1/2004. 

A Figura 5.2 apresenta os parâmetros analisados e a localização espacial dos pontos do VQA 

que apresentaram pontos com resultados das amostras dos parâmetros de qualidade da água 

em não conformidades com o estabelecido pela Portaria MS Nº 518/2004. 
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Figura 5.2 - Localização espacial dos pontos do VQA que apresentaram resultados em não 

conformidades conforme Portaria MS Nº 518/2004, para cada parâmetro de 
qualidade de água. 

Quanto à qualidade da água distribuída à população no município de Vitória, em uma análise 

geral, tanto o CQA como o VQA tiveram pontos em que amostras, no decorrer do ano de 

2004, apresentaram alguns dos parâmetros estabelecidos para análises desta pesquisa em não 

conformidade ao preconizado pela Portaria MS Nº 518/2004.  

Outra característica a apontar é que esses parâmetros não apresentaram uma similaridade na 

distribuição temporal, ou seja, a não conformidade nos resultados não foi percebida em 

determinadas épocas do ano como, por exemplo, em períodos chuvosos, e sim distribuída 

durante todo o ano. 

5.2 Ocorrência de diarréia em 2004 

De posse dos dados mensais de pluviometria, radiação solar, quantidade de reclamações de 

falta de água feita na CESAN pela população e quantidade de reparos na rede de distribuição 

de água pela CESAN, foram realizadas análise univariadas utilizando-se a regressão linear 

simples com o objetivo de traçar possíveis associações com a ocorrência de diarréia no ano de 

2004 no Município de Vitória/ES. 
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Para as análises descritas a seguir, adotou-se a classificação para as correlações conforme 

Câmara et al. (2000) apud Gomes (2004) apresentada na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 - Classificação das correlações de relação muito fraca até relação muito alta. 
Correlação de Pearson (r) Coeficiente de determinação (R²) Classificação da correlação 
0 a 0,25 0 a 0,0625 Relação muito fraca 
0,26 a 0,35 0,0626 a 0,1225 Relação fraca 
0,36 a 0,55 0,1226 a 0,3025 Relação moderada 
0,56 a 0,89 0,3026 a 0,809 Relação alta 
0,9 a 1 0,81 a 1 Relação muito alta 
 

5.2.1 Correlação entre ocorrência de diarréia e pluviometria - análise univariada 

Na Figura 5.3 é apresentado um gráfico com a totalização de casos de diarréia mensais e os 

índices pluviométricos mensais (em mm) no ano de 2004, representados pela média mensal de 

precipitação. 
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Figura 5.3 - Casos de diarréia e pluviometria 
 
 
A Figura 5.4 apresenta o gráfico de correlação, onde o valor do coeficiente r de Pearson 

indica uma correlação negativa moderada conforme Tabela 5.4, e o valor do coeficiente de 

determinação R² pode indicar, em 27%, a ocorrência da diarréia em relação aos índices 

pluviométricos. 
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CORRELAÇÃO DIARRÉIA E PLUVIOMETRIS ANO 2004

C orrelation: r = -,5179   R²=0,27
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Figura 5.4 - Correlação diarréia e pluviometria 
 

5.2.2 Correlação entre ocorrência de diarréia e radiação solar – análise univariada 

Na Figura 5.5 é apresentado um gráfico com a totalização de casos de diarréia por mês e os 

índices de radiação solar mensais registrados no ano de 2004.  

Figura 5.5 - Casos de diarréia e radiação solar. 
 
 
A Figura 5.6 apresenta o gráfico de correlação, onde o valor do coeficiente r de Pearson 

indica uma correlação negativa muito fraca, conforme Tabela 5.4, o que também é 

demonstrado pelo valor do coeficiente de determinação R². 
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C OR RELAÇÃO DIAR RÉIA E R ADIAÇÃO SOLAR  EM 2004

C orrelation: r = -,1994  R²= 0,04

40 60 80 100 120 140 160 180

CASOS MENSAIS DIARRÉIA

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

M
É

D
IA

 R
A

D
IA

Ç
Ã

O
 S

O
LA

R
 M

E
N

S
A

L 
W

/M
²

95% conf idence  

Figura 5.6 - Correlação diarréia e radiação solar. 
 

5.2.3 Correlação ocorrência de diarréia e reclamações de falta de água – análise 

univariada 

Na Figura 5.7 é apresentado um gráfico com a totalização de casos de diarréia mensais e os 

totais mensais de reclamações por falta de água durante o ano de 2004.  

Figura 5.7 - Casos de diarréia e reclamações falta de água. 
 
 
A Figura 5.8 apresenta o gráfico de correlação, onde o valor do coeficiente r de Pearson 

indica uma correlação positiva fraca conforme Tabela 5.4, confirmado pelo valor do 

coeficiente de determinação R². 
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CORRELAÇÃO DIARRÉIA E RECLAMAÇÕES FALTA D'ÁGUA EM 2004

Correlation: r = ,27009    R²=0,07
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Figura 5.8 - Correlação diarréia e reclamações falta de água. 
 

5.2.4 Correlação ocorrência de diarréia e reparos na rede – análise univariada 

Na Figura 5.9 é apresentado um gráfico com a totalização de casos de diarréia mensais e os 

totais mensais de reparos na rede geral de distribuição de água ocorridos no ano de 2004.  
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Figura 5.9 - Casos de diarréia e reparos na rede. 
 
A Figura 5.10 apresenta o gráfico de correlação onde o coeficiente r de Pearson indica uma 

correlação positiva moderada conforme Tabela 5.4, que é confirmada pelo coeficiente de 

determinação R² = 0,28. Reparos na rede indicam a influência na ocorrência da diarréia em 

28% do total dos casos.  
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CORRELAÇÃO DIARRÉIA E REPAROS REDE GERAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

DADOS MENSAIS ANO 2004

Correlation: r = ,52948
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Figura 5.10 - Correlação diarréia e reparos na rede. 

Como a diarréia pode ser sintoma de várias doenças e estas podem ser influenciadas por 

diversas variáveis, incluindo as variáveis estudadas nesta análise, pode-se considerar que a 

contribuição para a correlação com a diarréia é significativa.  

5.2.5 Diarréia – Unidades de Saúde notificantes no Programa MDDA 

Durante todo o ano de 2004, o número de US que notificou o Programa MDDA oscilou 

conforme Tabela 5.5. Isso quer dizer, por exemplo, que uma US notifica em uma semana e 

pode não notificar na seguinte, voltando a notificar semanas depois; ou começa a notificar 

regularmente e interrompe a notificação, voltando ou não a notificar. 

Tabela 5.5 - Unidades de Saúde do Município de Vitória/ES notificantes no Programa MDDA 
por semana epidemiológica no ano de 2004. 

Semana 
Epidemiológica/Período 

Quantidade  
Us 

Notificantes 

Semana 
Epidemiológica/Período 

Quantidade  
Us 

Notificantes 

Semana 
Epidemiológica/Período 

Quantidade  
Us 

Notificantes 
1      04/01/04 a 10/01/04 8 19   09/05/04 a 15/05/04 15 37   12/09/04 a 18/09/04 17 
2     11/07/04 a 17/04/04 7 20   16/05/04 a 22/05/04 14 38   19/09/04 a 25/09/04 16 
3     18/01/04 a 24/01/04 10 21   23/05/04 a 29/05/04 18 39   26/09/04 a 02/10/04 14 
4     25/01/04 a 31/04/04 11 22   30/05/04 a 05/06/04 18 40   03/10/04 a 09/10/04 11 
5     01/02/04 a 07/02/04 15 23   06/06/04 a 12/06/04 15 41   10/10/04 a 16/10/04 13 
6    08/02/04 a 14/02/04 10 24   13/06/04 a 19/06/04 17 42   17/10/04 a 23/10/04 10 
7    15/02/04 a 21/02/04 9 25   20/06/04 a 26/06/04 17 43   24/10/04 a 30/10/04 12 
8    22/02/04 a 28/02/04 11 26   27/06/04 a 03/07/04 16 44   31/10/04 a 06/11/04 15 
9    29/02/04 a 06/03/04 16 27   04/07/04 a 10/07/04 12 45   07/11/04 a 13/11/04 11 
10   07/03/04 a 13/03/04 14 28   11/07/04 a 17/07/04 13 46   14/11/04 a 20/11/04 18 
11   14/03/04 a 20/03/04 14 29   18/07/04 a 24/07/04 17 47   21/11/04 a 27/11/04 13 
12   21/03/04 a 27/03/04 14 30   25/07/04 a 31/07/04 16 48   28/11/04 a 04/12/04 11 
13   28/03/04 a 03/04/04 17 31   01/08/04 a 07/08/04 14 49   05/12/04 a 11/12/04 13 
14   04/04/04 a 10/04/04 14 32   08/08/04 a 14/08/04 11 50   12/12/04 a 18/12/04 11 
15   11/04/04 a 17/04/04 10 33   15/08/04 a 21/08/04 13 51   19/12/04 a 25/12/04 13 
16   18/04/04 a 24/04/04 14 34   22/08/04 a 28/08/04 10 52   28/12/04 a 01/01/05 12 
17   25/04/04 a 01/05/04 16 35   29/08/04 a 04/09/04 12   
18   02/05/04 a 08/05/04 16 36   05/09/04 a 11/09/04 13   

Fonte: Programa MDDA, 2004. 
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Essa tabela retrata a situação semanal do Programa MDDA durante o ano de 2004. Pode-se 

verificar que as 20 US notificantes, todas em conjunto, não tiveram em nenhuma semana 

epidemiológica registros da ocorrência total de diarréia no Município de Vitória/ES. 

5.2.6 Ocorrência de casos de diarréia em cada US 

São apresentadas as Unidades de Saúde que notificaram o Programa MDDA em 2004 por 

faixa etária. Das 20 US notificantes no Programa MDDA durante o ano de 2004, algumas 

foram omitidas neste item por não apresentarem dados suficientes para a representação 

gráfica. As US eliminadas foram: 

• US Fonte Grande: notificou apenas em 12 semanas; 

• US Ilha de Santa Maria: notificou apenas em 6 semanas; 

• US Santo André: notificou apenas em 3 semanas. 

5.2.6.1 Faixa Etária: 1 a 4 anos 

 
Na Figura 5.11 é apresentada a totalização dos casos de diarréia por faixa etária no ano de 

2004, conforme dados registrados no Programa MDDA. Foram agrupadas as US que 

apresentaram mais casos na faixa etária compreendida de 1 a 4 anos em relação ao total de 

casos registrados no ano de 2004. 

Figura 5.11 - Totalização de casos de diarréia  por faixa etária – US com maiores casos de 
1 a 4 anos. 

 

OCORRÊNCIA DE CASOS DE DIARRÉIA - FAIXA ETÁRIA MAIS AFETADA: 1 A 4 ANOS US: 
ANDORINHAS, BAIRRO REPÚBLICA, FORTE SÃO JOÃO, GRANDE VITÓRIA,

 ILHA DAS CAIEIRAS, JARDIM CAMBURI, JESUS DE NAZARETH, MARIA ORTIZ, PRAIA DO 
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A faixa etária compreendida entre 1 a 4 anos foi a mais afetada pela doença diarréica, como 

esperado com base na literatura, nas US: Andorinhas, Bairro República, Forte São João, 

Grande Vitória, Ilha das Caieiras, Jardim Camburi, Jesus de Nazareth, Maria Ortiz, Praia do 

Suá, Santo Antônio, São Pedro V e Vitória. 

È importante lembrar que nas US onde têm implantado o Programa Saúde da Família, muitas 

crianças podem ser atendidas em domicílio. 

5.2.6.2 Faixa Etária de mais de 10 anos 

Na Figura 5.12 é apresentada a totalização dos casos de diarréia por faixa etária no ano de 

2004, conforme dados registrados no Programa MDDA. Foram agrupadas as US que 

apresentaram mais casos na faixa etária de mais de 10 anos, em relação ao total de casos 

registrados no ano de 2004. 

OCORRÊNCIA DE CASOS DE DIARRÉIA - FAIXA ETÁRIA MAIS AFETADA: + 10 ANOS
 US: ILHA DO PRÍNCIPE, JABOUR, JARDIM DA PENHA, MARUÍPE, SANTA TERESA
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Figura 5.12 - Totalização de casos de diarréia  por faixa etária – US com maiores casos de 
> 10 anos. 

 
A faixa etária de mais de 10 anos foi a mais afetada pela doença diarréica, nas US: Ilha do 

Príncipe, Jabour, Jardim da Penha, Maruípe e Santa Teresa. 

Ressalta-se que na US Ilha do Príncipe, quando se eliminam as semanas em que ocorreram 

problemas de intoxicação alimentar afetando maiores de 10 anos, conforme registros do 

Programa MDDA, a faixa etária compreendida entre 1 a 4 anos foi a mais afetada pela doença 

diarréica. 
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5.2.7 Ocorrência de diarréia no Município de Vitória/ES no ano de 2004 - Programa 

MDDA 

Apresenta-se, na Figura 5.13, o gráfico da ocorrência de diarréia no ano de 2004 com totais de 

casos semanais por faixa etária.   

Esse gráfico alerta para uma investigação detalhada das semanas em que ocorreram os picos 

de casos de diarréia, tendo-se em vista que os dados do MDDA são importantes indicadores 

dos níveis de saneamento, higiene, educação, qualidade sanitária da cadeia produtiva de 

alimentos e informação de uma comunidade. Deve-se considerar, ainda, que a diarréia tem 

sazonalidade, podendo ser influenciada pelo clima, chuvas, festas regionais. 
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Figura 5.13 - Gráfico totais semanais de casos de diarréia. 
                        Fonte: Programa MDDA, 2004. 

Verifica-se, no presente estudo, que em algumas semanas do ano de 2004 ocorreram picos de 

ocorrência de doença diarréica, e que a faixa etária de 1 a 4 anos foi a que mais seguiu os 

picos de casos da totalização. Essa tendência vem reafirmar o que outros autores já estudaram, 

como  Schechter e Marangoni (1998), Correia e Mcauliffe (1999), Sztajnbok (1999), 

conforme apresentado na revisão da literatura. Teixeira (2003) salienta que crianças na faixa 
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etária compreendida entre 1 ano e 5 anos incompletos desconhecem práticas higiênicas 

adequadas, o que está diretamente relacionado com o ambiente onde vivem, que pode afetar a 

ocorrência de casos de doenças diarréicas. 

Quando se analisam os gráficos de cada unidade, observa-se que essa faixa etária foi também 

a que mais sofreu com a doença diarréica no Município. Das 17 US que apresentaram dados, 

em 12 US (70%) a faixa etária mais atingida foi a compreendida entre 1 ano e 4 anos. Vale 

lembar que, no caso das US que dispõem de programas de atendimento da Secretaria 

Municipal de Saúde (PSF-PACS), pessoas com doenças diarréicas podem ter sido tratadas no 

domicílio.  

5.2.8 Registros de causas da diarréia no Programa MDDA 

Nos impressos utilizados no Programa MDDA existe um campo para que sejam registradas as 

causas e providências na investigação dos casos de diarréia. Na Tabela 5.6 é apresentado um 

resumo desses registros do ano de 2004. 

Tabela 5.6 - Registros sobre causas e providências na investigação dos casos de diarréia 
conforme Programa MDDA no ano de 2004. 

Registros Programa MDDA em 2004 
Causas e ações 

Exames Parasitológicos de Fezes - EPF     
Investigação sobre intoxicação alimentar        
Exames EPF e investigação 
Intoxicação alimentar em evento social (churrasco entre amigos)       
Saneamento precário 
Intoxicação alimentar em evento social (festa de casamento)       
Investigação sobre aumento casos faixa etária maior de 10 anos, dengue       
Quadro gripal acompanhado de diarréia       
Falta de filtro na residência 
A investigar       
Alimentação, hábitos de higiene – EPF       
Virose, quadro gripal acompanhado de diarréia, giardíase – EPF       
Virose, quadro gripal acompanhado de diarréia, higiene – EPF     
Freqüência normal da US 
Mau  uso da água e conservação de alimentos 
Falta de higiene, calor      
Má conservação dos alimentos, calor 
Falta de limpeza de caixa d’água em uma escola 

 
Verifica-se, conforme o apresentado, que a doença diarréica está relacionada a diversas 

causas, podendo ser influenciada por diversos fatores. Cabe informar que os resultados de 

exames e de investigações não foram registrados no Programa MDDA no período estudado. 
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5.3 Comparação entre CQA e VQA (VIGIÁGUA) 

As comparações entre os resultados das análises dos pontos do Controle da Qualidade da 

Água (CQA) da CESAN e da Vigilância da Qualidade da Água (VIGIÁGUA) (VQA)  foram 

realizadas com o objetivo de se conhecer possíveis divergências entre os resultados de pontos 

que estão próximos, sendo elaborados gráficos para todos esses pontos.  

São apresentados, a seguir, os pontos e os parâmetros que apresentaram, segundo o teste de U 

de Mann-Whitney, que compara dois grupos de amostras independentes, valores de p  < 0,05 

que evidencia que os dois grupos de  amostras podem ser diferentes estatisticamente.  

Essas análises foram realizadas utilizando-se também a unidade de amostra representada pela 

área de influência da cada US, com os pontos lançados no GEOSAUDE. 

5.3.1 Pontos na área de influência da US Ilha de Santa Maria 

Os pontos do CQA e VQA que estão inseridos na área de abrangência da US Ilha de Santa 

Maria, para comparação dos resultados das análises, são: 

• Ponto 2015053 CQA e Ponto 4 VQA; 

• Pontos 2015033 - 2015015 CQA e Ponto 9 VQA. 

Conforme a Figura 5.14, os valores de turbidez e coliformes totais dos pontos 2015033 e 

2015015 do CQA e do ponto 9 do VQA apresentaram divergências. Verifica-se que o teste de 

U Mann-Whitney apresentou p<0,05 para os pontos 2015033 e 2015015 CQA em relação ao 

ponto 9 VQA, para o parâmetro turbidez.  

 COMPARAÇÃO VQA CQA
PONTO 9 VQA

PONTOS 2015033 2015015 CQA
PARÂMETRO: TURBIDEZ

teste de U Mann-Whitney  9/2015033 p=0,00
teste de U Mann-Whitney  9/2015015 p=0,00
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Figura 5.14 - Pontos divergentes do CQA e do VQA na área abrangência da US Santa   
Maria (1). 



 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 
97

Na Figura 5.15, a comparação entre os pontos 2015053 CQA e ponto 4 VQA apresentou 

divergências para turbidez, coliformes totais e coliformes termotolerantes. Segundo o teste de 

U Mann-Whitney, o parâmetro turbidez evidencia diferenças estatísticas, pois p=0,03.  
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Figura 5.15 - Pontos divergentes do CQA e do VQA na área de abrangência US Ilha Santa 

Maria (2). 

5.3.2 Pontos na área de influência da US Jardim Camburi 

Os pontos do CQA e VQA que estão inseridos na área de abrangência da US Jardim Camburi, 

para comparação dos resultados das análises, são: 

• Pontos 5015224 - 5015254 CQA e Ponto 23 VQA. 

Conforme a Figura 5.16, o parâmetro de cloro residual apresentou diferença estatística para os 

valores de p que foram menores que 0,05.  

 
 COMPARAÇÃO VQA CQA

PONTO 2 3 VQA
PONTOS 5015224 5015254 CQA

PARÂMETRO: TURBIDEZ
test e de  U Mann-Whitney  23/501 5224 p=0,10
test e de  U Mann-Whitney  23/501 5254 p=0,71
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Figura 5.16 - Pontos divergentes  do CQA e do VQA na área de abrangência  da US Jardim   
Camburi. 
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5.3.3 Pontos na área de influência da US Jardim da Penha 

Os pontos do CQA e VQA que estão inseridos na área de abrangência da US Jardim da 

Penha, para comparação dos resultados das análises, são: 

• Pontos 5015030 - 5015036 CQA e Ponto 17 VQA. 

Conforme a Figura 5.17, os valores de turbidez e coliformes totais da comparação dos pontos 

apresentaram divergências. O teste de U Mann-Whitney apresentou resultado estatisticamente 

diferente para o parâmetro de turbidez para o ponto 5015036. 

 
 COMPARAÇÃO VQA CQA

PONTO 1 7 VQA
PONTOS 5015030 5015036 CQA

PARÂMETRO: TURBIDEZ
test e de  U Mann-Whitney  17/501 5030 p=0,13
test e de  U Mann-Whitney  17/501 5036 p=0,02
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Figura 5.17 - Pontos divergentes do CQA e  do VQA na área de abrangência da US Jardim 
da Penha. 

 
5.3.4 Discussão  

Os dados divergentes encontrados em alguns pontos do CQA e do VQA, considerada a sua 

proximidade, podem ter sido influenciados pelos seguintes aspectos: 

• período de amostragem: nem todas as amostras tiveram a mesma data de 

amostragem, lembrando que o CQA é semanal e o VQA é mensal.  Foram usadas 

as datas mais próximas; 

• correta coleta para amostragem considerando: higiene, temperatura, estocagem, 

manuseio, vasilhames, normatizações; 

• influência de intempéries. 

Outros aspectos devem ser analisados como: 

• metodologia de análises amostrais empregada; 
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• certificação de qualidade dos laboratórios; dos processos de coleta, manuseio, 

transporte, estocagem, ensaios e armazenamento dos dados finais. 

Pode-se verificar que, segundo o teste estatístico de U Mann-Whitney, dos 30 casos que 

foram analisados, 8 (26%) apresentaram resultados que podem evidenciar diferenças 

estatísticas entre os grupos de amostras. Entretanto, quando se comparam os resultados dos 

programas de qualidade da água, a amostragem do Programa VQA tende a apresentar mais 

resultados em não conformidade ao estabelecido pela Portaria MS Nº 518/04  que o Programa 

CQA. 

5.4 Análise de correlação diarréia x qualidade de água 

Com os bancos de dados produzidos para esta pesquisa, foi desenvolvido o estudo de 

correlação e de regressão linear simples, sendo estabelecido uma significância igual ou 

inferior a 20% para correlação entre as variáveis estudadas, tendo como base outros estudos 

epidemiológicos já realizados e que utilizaram esta faixa de análise. 

Para a análise multivariada, utilizou-se a regressão linear múltipla com a variável dependente 

sendo os casos de diarréia e com as variáveis independentes os parâmetros de qualidade da 

água: turbidez, cloro residual, coliformes totais e termotolerantes. Foi estabelecido uma 

significância igual ou inferior a 5% para correlação entre as variáveis estudadas. 

5.4.1 Análise Univariada para pontos do CQA – regressão linear simples 

As análises univariadas de casos de diarréia e os dados dos pontos de amostragem do CQA 

levaram em consideração defasagens temporais, conforme já explicitado no item 4.6.3. 

Algumas áreas de abrangência das US não foram apresentadas neste item em razão dos 

seguintes fatores: 

• não têm pontos de amostragem do CQA em suas áreas de abrangência;  

• pontos desativados conforme informações prestadas para o ano de 2004;  

• são US não notificantes no Programa MDDA em 2004;  

• são US que apresentaram dados incompletos, não senso possível utilizá-los nestas 

análises. 
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As variáveis utilizadas foram: 

• variável dependente =  nº de casos de diarréia mensais  no ano de 2004; 

• variáveis independentes = turbidez, coliformes totais e coliformes termotolerantes. 

5.4.1.1 Turbidez 

Na Tabela 5.7 são apresentados os resultados da análise univariada para o parâmetro de 

turbidez.  

Tabela 5.7 - Resultados das análises univariadas do Programa CQA  para o parâmetro de 
turbidez com ocorrência de casos de diarréia - utilizando a regresão linear 
simples. 

Parâmetro: Turbidez 
US e sua área de abrangência Ponto 

CQA 
Mesma semana da 

amostragem e ocorrência 
de diarréia 

Uma semana de 
defasagem temporal da 

amostragem e a 
ocorrência de diarréia 

Duas semanas de 
defasagem temporal da 

amostragem e a 
ocorrência de diarréia 

US ANDORINHAS 2015041 
2015035 
2015032 

r=0,18 R²=0,03  p= 0,23 
r=0,26 R²=0,07  p= 0,10 
r=0,17 R²=0,03  p= 0,29 

r=0,01 R²=0,00  p= 0,93 
r=0,04 R²= 0,00 p= 0,75 
r=0,05 R²=0,00  p= 0,74 

r=0,04 R²=0,00  p= 0,78 
r= 0,12 R²=0,01 p= 0,44 
r=0,21 R²=0,04  p= 0,21 

US BAIRRO REPÚBLICA 5015050 
5015053 
5015223 
5015279 
5015281 
5015225 
5015055 

r=0,20 R²=0,04  p= 0,18 
r=0,09 R²=0,09  p= 0,53 
r=0,15 R²=0,04  p= 0,30 
r=0,02 R²=0,00  p= 0,91 
r=0,15 R²=0,02  p= 0,30 
r=0,10 R²=0,01  p= 0,50 
r=0,06 R²=0,00  p= 0,69 

r=0,19 R²=0,04  p= 0,17 
r=0,01 R²=0,00  p= 0,92 
r=0,30 R²=0,04  p= 0,09 
r=0,22 R²=0,05  p= 0,15 
r=0,02 R²=0,00  p= 0,89 
r=0,14 R²=0,02  p= 0,33 
r=0,13 R²=0,02  p= 0,37 

r=0,23 R²=0,05  p= 0,12 
r=0,20 R²=0,04  p= 0,17 
r=0,21 R²=0,04  p= 0,15 
r=0,28 R²=0,08  p= 0,07 
r=0,01 R²=0,00  p= 0,99 
r=0,08 R²=0,00  p= 0,56 
r=0,01 R²=0,90  p= 0,93 

US FORTE SÃO JOÃO 2015035 
2015222 

r=0,29 R²=0,08  p= 0,06 
r=0,32 R²=0,10  p= 0,04 

r=0,21 R²=0,04  p= 0,20 
r=0,28 R²=0,08  p= 0,06 

r=0,23 R²=0,05 p= 0,14 
r=0,33 R²=0,11  p= 0,03 

US ILHA DAS CAIEIRAS 1015051 
1015020 
1015011 

r=0,19 R²=0,04  p= 0,20 
r=0,29 R²=0,08  p= 0,04 
r=0,04 R²=0,00  p= 0,78 

r=0,31 R²=0,10  p= 0,04 
r=0,07 R²=0,00  p= 0,63 
r=0,08 R²=0,00  p= 0,58 

r=0,15 R²=0,02  p= 0,31 
r=0,01 R²=0,00  p= 0,93 
r=0,04 R²=0,00  p= 0,79 

US ILHA DO PRÍNCIPE 1015060 r=0,06 R²=0,00  p= 0,68 r=0,00 R²=0,00  p= 0,98 r=0,20 R²=0,04  p= 0,18 
US JABOUR 5015026 r=0,29 R²=0,08  p= 0,05 r=0,08 R²=0,00  p= 0,58 r=0,28 R²=0,08  p= 0,07 
US JARDIM CAMBURI 5015056 

5015224 
5015254 

r=0,32 R²=0,10  p= 0,03 
r=0,03 R²=0,00  p= 0,83 
r=0,18 R²=0,03  p= 0,23 

r=0,21 R²=0,04  p= 0,16 
r=0,10 R²=0,01  p= 0,51 
r=0,07 R²=0,00  p= 0,62 

r=0,28 R²=0,08  p=0,06 
r=0,09 R²=0,00  p= 0,52 
r=0,29 R²=0,08  p= 0,04 

US JARDIM DA PENHA 5015036 
5015030 

r=0,16 R²=0,02  p= 0,28 
r=0,08 R²=0,00  p= 0,56 

r=0,03 R²=0,00  p= 0,84 
r=0,04 R²=0,00  p= 0,74 

r=0,04 R²=0,00  p= 0,80 
r=0,17 R²=0,03  p= 0,25 

US JESUS DE  
NAZARETH 

2015278 
2015034 

r=0,20 R²=0,04  p= 0,18 
r=0,16 R²=0,02  p= 0,27 

r=0,01 R²=0,00  p= 0,94 
r=0,11 R²=0,01  p= 0,46 

r=0,22 R²=0,05  p= 0,13 
r=0,40 R²=0,16  p= 0,01 

US MARIA ORTIZ 5015063 r=0,09 R²=0,00  p= 0,55 r=0,09 R²=0,00  p= 0,54 r=0,24 R²=0,11  p= 0,06 
US MARUÍPE 2015033 

2015215 
2015216 
2015015 
2015214 
2015024 

r=0,01 R²=0,00  p= 0,96 
r=0,13 R²=0,02  p= 0,38 
r=0,16 R²=0,02  p= 0,28 
r=0,09 R²=0,00  p= 0,54 
r=0,10 R²=0,01  p= 0,50 
r=0,06 R²=0,00  p= 0,70 

r=0,23 R²=0,05  p= 0,11 
r=0,13 R²=0,02  p= 0,37 
r=0,41 R²=0,16  p= 0,04 
r=0,12 R²=0,01  p= 0,43 
r=0,25 R²=0,06  p= 0,09 
r=0,39 R²=0,15  p= 0,01 

r=0,08 R²=0,00  p= 0,59 
r=0,08R²=0,00  p= 0,59 

r=0,24 R²=0,06  p= 0,10 
r=0,03 R²=0,00  p= 0,82 
r=0,30 R²=0,09  p= 0,04 
r=0,23 R²=0,05  p= 0,13 

US PRAIA DO SUÁ 2015219 
2015062 
2015034 
2015023 

r=0,06 R²=0,00  p= 0,67 
r=0,07 R²=0,00  p= 0,66 
r=0,09 R²=0,00  p= 0,54 
r=0,14 R²=0,02  p= 0,36 

r=0,09 R²=0,00  p= 0,55 
r=0,02 R²=0,00  p= 0,92 
r=0,02 R²=0,00  p= 0,90 
r=0,08 R²=0,00  p= 0,59 

r=0,05 R²=0,00  p= 0,75 
r=0,13 R²=0,02  p= 0,37 
r=0,05 R²=0,00  p= 0,73 
r=0,02 R²=0,00  p= 0,90 

US SANTA TERESA 1015023 
1015031 
1015040 

r=0,10 R²=0,01  p= 0,52 
r=0,15 R²=0,02  p= 0,28 
r=0,07 R²=0,00  p= 0,61 

r=0,05 R²=0,00  p= 0,71 
r=0,17 R²=0,03  p= 0,25 
r=0,05 R²=0,00  p= 0,73 

r=0,24 R²=0,06  p= 0,10 
r=0,22 R²=0,05  p= 0,13 
r=0,14 R²=0,02  p= 0,34 

US SANTO ANTÔNIO 1015031 
1015023 

r=0,05 R²=0,00  p= 0,76 
r=0,06 R²=0,00  p= 0,67 

r=0,24 R²=0,06  p= 0,10 
r=0,01 R²=0,00  p= 0,97 

r=0,02 R²=0,00  p= 0,91 
r=0,11 R²=0,01  p= 0,44 

US SÃO PEDRO V 1015019 r=0,03 R²=0,00  p= 0,83 r=0,03 R²=0,00  p= 0,81 r=0,01 R²=0,00  p= 0,97 
US VITÓRIA 1015250 

1015012 
r=0,23 R²=0,05  p= 0,12 
r=0,01 R²=0,00  p= 0,98 

r=0,02 R²=0,00  p= 0,90 
r=0,01 R²=0,00  p= 0,98 

r=0,16 R²=0,02  p= 0,27 
r=0,17 R²=0,03  p= 0,28 
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Observa-se que as US que apresentaram significância igual ou inferior a 20% foram: 

Andorinhas, Bairro República, Forte São João, Ilha das Caieiras, Jabour, Jardim Camburi, 

Jardim da Penha, Jesus de Nazareth, Maria Ortiz,  Maruípe, Santa Teresa, Santo Antônio e 

Vitória, pois apresentaram  significância < 0,20. O parâmetro de qualidade de água turbidez 

pode ter influenciado a ocorrência da diarréia em todo o Município de Vitória/ES no ano de 

2004 pois, as US estão localizadas em todas as áreas do Município estudado. 

Entretanto, pode-se observar na Tabela 5.7, que o coeficiente de determinação R² resultante 

da regressão linear simples para a turbidez, apresentou em sua maioria associações nulas ou 

não explicadas por este modelo e apresentou também resultados muito baixos o que pode 

revelar uma fraca consistência das associações, conforme classificação apresentada na Tabela 

5.4. 

No estudo apresentado por Costa et al. (2005a,b), os autores encontram associação 

significativa e em sentido inverso à mortalidade infantil com o indicador sanitário de turbidez 

e, ainda, acredita-se que os valores na rede de distribuição avaliados são adequados 

sinalizadores de processo de tratamento que não obtêm eficiente remoção de turbidez. Os 

autores salientam que a Portaria MS Nº 518/2004 passou a valorizar a turbidez como 

parâmetro sanitário e não apenas como estético. 

5.4.1.2 Coliformes totais e termotolerantes 

Os parâmetros de coliformes totais e coliformes termotolerantes não apresentaram associação 

estatística significativa (p<0,20) na análise univariada com a variável dependente casos de 

diarréia. 

5.4.1.3 Cloro Residual 

 
Na Tabela 5.8 são apresentados os resultados da análise univariada para o parâmetro de cloro 

residual.  
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Tabela 5.8 - Resultados das análises univariadas do Programa CQA  para o parâmetro de 
cloro residual com ocorrência de casos de diarréia - utilizando a regresão linear 
simples. 

Parâmetro: cloro residual 
US e sua área de abrangência Ponto 

CQA 
Mesma semana da 

amostragem e ocorrência 
de diarréia 

Uma semana de 
defasagem temporal da 

amostragem e a 
ocorrência de diarréia 

Duas semanas de 
defasagem temporal da 

amostragem e a 
ocorrência de diarréia 

US ANDORINHAS 2015041 
2015035 
2015032 

r=0,24 R²=0,05  p= 0,11 
r=0,13 R²=0,02  p= 0,42 
r=0,33 R²=0,11  p= 0,04 

r=0,03 R²=0,00  p= 0,82 
r=0,11 R²= 0,01 p= 0,46 
r=0,18 R²=0,03  p= 0,26 

r=0,03 R²=0,00  p= 0,84 
r= 0,04 R²=0,00 p= 0,82 
r=0,04 R²=0,00  p= 0,82 

US BAIRRO REPÚBLICA 5015050 
5015053 
5015279 
5015281 
5015225 
5015055 

r=0,15 R²=0,02  p= 0,31 
r=0,03 R²=0,00  p= 0,86 
r=0,03 R²=0,00  p= 0,86 
r=0,08 R²=0,00  p= 0,57 
r=0,06 R²=0,00  p= 0,70 
r=0,07 R²=0,00  p= 0,63 

r=0,11 R²=0,01  p= 0,46 
r=0,01 R²=0,00  p= 0,93 
r=0,16 R²=0,02  p= 0,31 
r=0,17 R²=0,03  p= 0,24 
r=0,08 R²=0,00  p= 0,59 
r=0,15 R²=0,02  p= 0,32 

r=0,10 R²=0,01  p= 0,47 
r=0,05 R²=0,00  p= 0,75 
r=0,16 R²=0,02  p= 0,30 
r=0,16 R²=0,02  p= 0,27 
r=0,06 R²=0,00  p= 0,67 
r=0,04 R²=0,00  p= 0,79 

US FORTE SÃO JOÃO 2015035 
2015222 

r=0,01 R²=0,00  p= 0,98 
r=0,20 R²=0,04  p= 0,20 

r=0,01 R²=0,00  p= 0,97 
r=0,10 R²=0,01  p= 0,54 

r=0,15 R²=0,02  p= 0,32 
r=0,02 R²=0,00  p= 0,91 

US ILHA DAS CAIEIRAS 1015051 
1015020 
1015011 

r=0,13 R²=0,02  p= 0,33 
r=0,13 R²=0,02  p= 0,41 
r=0,09 R²=0,00  p= 0,55 

r=0,12 R²=0,01  p= 0,41 
r=0,02 R²=0,00  p= 0,87 
r=0,14 R²=0,02  p= 0,31 

r=0,15 R²=0,02  p= 0,34 
r=0,17 R²=0,03  p= 0,24 
r=0,15 R²=0,02  p= 0,33 

US ILHA DO PRÍNCIPE 1015060 r=0,07 R²=0,00  p= 0,63 r=0,17 R²=0,03  p= 0,24 r=0,03 R²=0,00  p= 0,84 
US JABOUR 5015026 r=0,05 R²=0,00  p= 0,87 r=0,15 R²=0,02  p= 0,32 r=0,17 R²=0,03  p= 0,27 
US JARDIM CAMBURI 5015056 

5015224 
5015254 

r=0,05 R²=0,00  p= 0,72 
r=0,06 R²=0,00  p= 0,68 
r=0,17 R²=0,03  p= 0,32 

r=0,08 R²=0,03  p= 0,48 
r=0,07 R²=0,03  p= 0,55 
r=0,02 R²=0,00  p= 0,91 

r=0,24 R²=0,04  p= 0,12 
r=0,02 R²=0,00  p= 0,86 
r=0,07 R²=0,02  p= 0,74 

US JARDIM DA PENHA 5015036 
5015030 

r=0,22 R²=0,05  p= 0,13 
r=0,01 R²=0,00  p= 0,93 

r=0,11 R²=0,01  p= 0,44 
r=0,07 R²=0,00  p= 0,65 

r=0,27 R²=0,07  p= 0,06 
r=0,05 R²=0,00  p= 0,74 

US JESUS DE  
NAZARETH 

2015278 
2015034 

r=0,01 R²=0,00  p= 0,93 
r=0,10 R²=0,01  p= 0,49 

r=0,08 R²=0,00  p= 0,55 
r=0,17 R²=0,03  p= 0,25 

r=0,24 R²=0,06  p= 0,10 
r=0,04 R²=0,00  p= 0,76 

US MARIA ORTIZ 5015063 r=0,20 R²=0,04  p= 0,21 r=0,03 R²=0,00  p= 0,83 r=0,01 R²=0,00  p= 0,96 
US MARUÍPE 2015033 

2015215 
2015216 
2015015 
2015214 
2015024 

r=0,16 R²=0,02  p= 0,27 
r=0,03 R²=0,00  p= 0,83 
r=0,05 R²=0,00  p= 0,72 
r=0,09 R²=0,00  p= 0,54 
r=0,05 R²=0,00  p= 0,73 
r=0,11 R²=0,01  p= 0,50 

r=0,06 R²=0,00  p= 0,67 
r=0,02 R²=0,00  p= 0,92 
r=0,11 R²=0,01  p= 0,45 
r=0,12 R²=0,01  p= 0,43 
r=0,24 R²=0,06  p= 0,08 
r=0,10 R²=0,01  p= 0,49 

r=0,04 R²=0,00  p= 0,80 
r=0,05 R²=0,00  p= 0,70 
r=0,05 R²=0,00  p= 0,72 
r=0,03 R²=0,00  p= 0,82 
r=0,28 R²=0,08  p= 0,04 
r=0,09 R²=0,00  p= 0,54 

US PRAIA DO SUÁ 2015219 
2015062 
2015034 
2015023 

r=0,08 R²=0,00  p= 0,58 
r=0,11 R²=0,01  p= 0,46 
r=0,16 R²=0,03  p= 0,30 
r=0,18 R²=0,03  p= 0,22 

r=0,19 R²=0,04  p= 0,21 
r=0,18 R²=0,03  p= 0,23 
r=0,05 R²=0,00  p= 0,71 
r=0,01 R²=0,00  p= 0,97 

r=0,02 R²=0,00  p= 0,90 
r=0,08 R²=0,02  p= 0,58 
r=0,16 R²=0,03  p= 0,28 
r=0,22 R²=0,05  p= 0,13 

US SANTA TERESA 1015023 
1015031 
1015040 

r=0,08 R²=0,00  p= 0,61 
r=0,07 R²=0,00  p= 0,61 
r=0,01 R²=0,00  p= 0,92 

r=0,07 R²=0,00  p= 0,63 
r=0,11 R²=0,01  p= 0,42 
r=0,10 R²=0,01  p= 0,50 

r=0,04 R²=0,00  p= 0,77 
r=0,06 R²=0,00  p= 0,27 
r=0,00 R²=0,00  p= 0,99 

US SANTO ANTÔNIO 1015031 
1015023 

r=0,05 R²=0,00  p= 0,33 
r=0,07 R²=0,00  p= 0,61 

r=0,11 R²=0,01  p= 0,45 
r=0,04 R²=0,00  p= 0,78 

r=0,06 R²=0,00  p= 0,70 
r=0,05 R²=0,00  p= 0,84 

US SÃO PEDRO V 1015019 r=0,07 R²=0,00  p= 0,61 r=0,01 R²=0,00  p= 0,96 r=0,08 R²=0,00  p= 0,58 
US VITÓRIA 1015250 

1015012 
r=0,08 R²=0,00  p= 0,56 
r=0,10 R²=0,01  p= 0,50 

r=0,11 R²=0,01  p= 0,44 
r=0,03 R²=0,00  p= 0,83 

r=0,05 R²=0,00  p= 0,67 
r=0,15 R²=0,02  p= 0,34 

 
Conforme os dados, verifica-se que os pontos localizados nas áreas de influência das ETAs 

nº2 e nº5,  apresentaram resultados com associação estatística (p<0,20), coincidindo com os 

pontos em não conformidade na análise do item  5.1.2.1. 
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5.4.2 Análise Multivariada para pontos do CQA – regressão linear múltipla 

Foram realizadas análises multivariadas  com os casos de diarréia como variável dependente, 

e os parâmetros da qualidade de água como variáveis independentes (cloro residual, turbidez, 

coliformes totais e termotolerantes). 

O objetivo desta análise foi verificar se em alguma US e sua área de abrangência, havia 

correlação para uma significância p<0,05 quando se utiliza todos os dados do programa CQA 

e do MDDA. 

Na Tabela 5.9 são mostrados os resultados de p< 0,05 das análises de regressão múltipla para 

cada US e sua área de abrangência. 

Tabela 5.9 - Resultados das análises multivariadas do Programa CQA para todos os 
parâmetros de qualidade de água com ocorrência de casos de diarréia – 
utilizando a regressão linear múltipla. 

US e sua área abrangência PONTO 
CQA 

Mesma semana  Uma semana defasagem 
temporal 

Duas semanas defasagem 
temporal   

US BAIRRO REPÚBLICA 5015055   R=0,36       R²= 0,13 
R² ajustado= 0,09      p<0,04 

US FORTE SÃO JOÃO 2015222   R=0,40       R²= 0,20 
R² ajustado= 0,06     p<0,03   

US JABOUR 5015026 
 

R= 0,39     R²= 0,20 
R² ajustado =0,09     
p<0,04 

  

US JESUS DE  NAZARETH 2015034   R=0,40      R²= 0,16  
R²ajustado=0,12      p<0,02 

US MARUÍPE 2015015   R=0,41     R²= 0,17  
R² ajustado= 0,13     p<0,02 

 
Constatou-se após a análise dos dados estatísticos que, com uma semana de defasagem 

temporal, não foram encontrados resultados para p<0,05.  Nota-se que, os resultados estão 

concentrados na coluna duas semanas de defasagem temporal. 

Conforme Tabela 5.4, verifica-se que as correlações apresentadas na Tabela 5.8 podem ser 

consideradas como uma relação moderada entre a variável dependente e as variáveis 

independentes com alta significância com valores menores que 0,05. 

5.4.3 Análise Univariada para pontos do VQA – regressão linear simples 

Nas análises univariadas de casos de diarréia e nos dados dos pontos de amostragem do VQA 

foi considerada a defasagem temporal, conforme explicitado no item 4.6.3.  

Algumas áreas de abrangência das US não foram apresentadas neste item por  não terem 

pontos do VIGIÁGUA (VQA) instalados ou, ainda, por se tratarem de US que não 

notificaram o Programa MDDA no ano de 2004 ou apresentaram dados incompletos, que não 

puderam ser utilizados nesta análise. 
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5.4.3.1 Turbidez 

Na Tabela 5.10 são apresentados os resultados das análises com o parâmetro de turbidez. 

Tabela 5.10 - Resultados das análises univariadas do Programa VQA  para o parâmetro de 
turbidez com ocorrência de casos de diarréia - utilizando a regresão linear 
simples. 

Parâmetro Turbidez 
US e sua área de abrangência PONTO 

VQA 
Mesma semana da 
amostragem e ocorrência 
de diarréia 

Uma semana de 
defasagem temporal da 
amostragem e a 
ocorrência de diarréia  

Duas semanas de 
defasagem temporal da 
amostragem e a ocorrência 
de diarréia 

US ANDORINHAS 16 r=0,66 R²=0,43  p= 0,04 r=0,29 R²=0,08  p= 0,42 r=0,06 R²=0,00  p= 0,86 
US BAIRRO REPÚBLICA 22 r=0,18 R²=0,03  p= 0,58 r=0,16 R²=0,03  p= 0,63 r=0,25 R²=0,06  p= 0,46 
US FORTE SÃO JOÃO 1 

2 
r=0,46 R²=0,21  p= 0,15 
r=0,09 R²=0,00  p= 0,79 

r=0,39 R²=0,15  p= 0,23 
r=0,38 R²=0,14  p= 0,25 

r=0,51 R²=0,26  p= 0,10 
r=0,01 R²=0,00  p= 0,98 

US GRANDE VITÓRIA 25 
26 

r=0,04 R²=0,00  p= 0,89 
r=0,24 R²=0,06  p= 0,47 

r=0,24 R²=0,06  p= 0,44 
r=0,18 R²=0,03  p= 0,60 

r=0,25 R²=0,06  p= 0,43 
r=0,23 R²=0,05  p= 0,49 

US ILHA DAS CAIEIRAS 27 r=0,27 R²=0,07  p= 0,42 r=0,36 R²=0,13  p= 0,28 r=0,68 R²=0,46  p= 0,02 
US ILHA DO PRÍNCIPE 3 r=0,14 R²=0,02  p= 0,68 r=0,13 R²=0,02  p= 0,70 r=0,30 R²=0,09  p= 0,38 
US JABOUR 18 r=0,04 R²=0,00  p= 0,91 r=0,21 R²=0,04  p= 0,52 r=0,08 R²=0,00  p= 0,81 
US JARDIM CAMBURI 23 r=0,23 R²=0,05  p= 0,50 r=0,38 R²=0,14  p= 0,24 r=0,19 R²=0,04  p= 0,58 
US JARDIM DA PENHA 17 r=0,41 R²=0,17  p= 0,21 r=0,36 R²=0,13  p= 0,30 r=0,41 R²=0,17  p= 0,24 
US MARIA ORTIZ 19 r=0,20 R²=0,04  p= 0,56 r=0,12 R²=0,01  p= 0,73 r=0,10 R²=0,01  p= 0,76 
US MARUÍPE 10 

11 
r=0,14 R²=0,02  p= 0,65 
r=0,11 R²=0,01  p= 0,72 

r=0,20 R²=0,04  p= 0,53 
r=0,88 R²=0,77  p= 0,11 

r=0,39 R²=0,15  p= 0,22 
r=0,36 R²=0,13  p= 0,25 

US PRAIA DO SUÁ 6 
8 

r=0,08 R²=0,00  p= 0,80 
r=0,75 R²=0,56  p= 0,00 

r=0,07 R²=0,00  p= 0,84 
r=0,83 R²=0,69  p= 0,00 

r=0,26 R²=0,07  p= 0,43 
r=0,30 R²=0,09  p= 0,36 

US SANTA TERESA 24 r=0,03 R²=0,00  p= 0,93 r=0,56 R²=0,31  p= 0,06 r=0,03 R²=0,00  p= 0,92 
US SANTO ANTÔNIO 24 r=0,22 R²=0,05  p= 0,50 r=0,17 R²=0,03  p= 0,58 r=0,20 R²=0,04  p= 0,52 
US SÃO PEDRO V 28 

29 
r=0,62 R²=0,38  p= 0,03 
r=0,42 R²=0,18  p= 0,17 

r=0,26 R²=0,07  p= 0,41 
r=0,07 R²=0,00  p= 0,82 

r=0,46 R²=0,21  p= 0,13 
r=0,15 R²=0,02  p= 0,64 

Verifica-se que as áreas de abrangência das US Andorinhas, Ilha das Caieiras, Praia do Suá e 

São Pedro V, apresentaram os menores valores de p, sugerindo as maiores associações. 

Constata-se também que os valores do coeficiente de determinação R² para essas US, pode ser 

classificado como uma correlação alta, conforme Tabela 5.4. 

5.4.3.2 Coliformes totais 

Na Tabela 5.11 são apresentados os resultados das análises com o parâmetro coliformes totais. 

Tabela 5.11 - Resultados das análises univariadas do Programa VQA  para o parâmetro de 
coliformes totais com ocorrência de casos de diarréia - utilizando a regressão 
linear simples. 

Parâmetro Coliformes Totais 
US e sua área de 
abrangência 

PONTO 
VQA 

Mesma semana da 
amostragem e ocorrência 
de diarréia 

Uma semana de defasagem 
temporal da amostragem e 
a ocorrência de diarréia  

Duas semanas de 
defasagem temporal da 
amostragem e a 
ocorrência de diarréia 

US GRANDE VITÓRIA 25 r=0,20 R²=0,04  p= 0,53 r=0,20 R²=0,04  p= 0,52 r=0,21 R²=0,04  p= 0,50 
US JARDIM CAMBURI 23 r=0,42 R²=0,18  p= 0,18 r=0,43 R²=0,19  p= 0,16 r=0,33 R²=0,11  p= 0,29 
US JARDIM DA PENHA 17 r=0,19 R²=0,03  p= 0,55 r=0,31 R²=0,10  p= 0,36 r=0,30 R²=0,09  p= 0,30 
US PRAIA DO SUÁ 8 r=0,17 R²=0,03  p= 0,60 r=0,00 R²=0,00  p= 0,93 r=0,06 R²=0,00  p= 0,85 
US SÃO PEDRO V 29 r=0,11 R²=0,01  p= 0,72 r=0,24 R²=0,06  p= 0,44 r=0,18 R²=0,03  p= 0,56 

 
Verifica-se que a única área de abrangência que apresentou uma significância inferior a 0,20 

foi a US Jardim Camburi, o que era esperado, tendo em vista que o ponto 23 foi o que 
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apresentou resultados com valores acima do recomendado pela Portaria MS Nº 518/2004 na 

amostragem do VQA (Ex.:coliformes totais: 200,5; 165,2; 38,4 – VMP/100 ml). 

Pode-se inferir que a correlação é considerada moderada conforme Tabela 5.4. 

Conforme apontado no item 5.4.6, foram encontradas divergências e diferenças estatísticas 

nos valores amostrados referentes ao parâmetro de coliformes totais do ponto 23 do VQA 

situado no Bairro Jardim Camburi e dos pontos 5015224 e 5015254 do CQA. 

É importante considerar que, ao correlacionar a qualidade de água com a diarréia nessa área 

específica, os dados do Programa MDDA da US Jardim Camburi começaram a ser coletados 

na 10ª semana epidemiológica, enquanto os valores mais expressivos de coliformes totais 

coletados no ano de 2004 pelo VQA aconteceram nas 3ª e 7ª semanas epidemiológicas. 

Portanto, a correlação entre qualidade de água e diarréia fica prejudicada quando não se têm 

todos os dados do Programa MDDA.  

5.4.3.3 Coliformes termotolerantes 

Na Tabela 5.12 são apresentados os resultados das análises com o parâmetro de coliformes 

termotolerantes. 

Tabela 5.12 - Resultados das análises univariadas do Programa VQA  para o parâmetro de 
coliformes termotolerantes com ocorrência de casos de diarréia - utilizando a 
regresão linear simples. 

Parâmetro Coliformes Termotolerantes 
US e sua área de 
abrangência 

PONTO 
VQA 

Mesma semana da 
amostragem e ocorrência 
de diarréia 

Uma semana de defasagem 
temporal da amostragem e 
a ocorrência de diarréia  

Duas semanas de 
defasagem temporal da 
amostragem e a 
ocorrência de diarréia 

US JARDIM CAMBURI 23 r=0,36 R²=0,13  p= 0,24 r=0,46 R²=0,21  p= 0,16 r=0,35 R²=0,12  p= 0,26 
US PRAIA DO SUÁ 8 r=0,04 R²=0,00  p= 0,89 r=0,24 R²=0,06  p= 0,45 r=0,48 R²=0,23  p= 0,11 

 
As US Jardim Camburi e Praia do Suá apresentaram resultados onde o coeficiente de 

determinação R² tem um correlação também moderada. 

 

5.4.3.4 Cloro Residual 

 
Na Tabela 5.13 são apresentados os resultados das análises com o parâmetro de cloro residual. 
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Tabela 5.13 - Resultados das análises univariadas do Programa VQA  para o parâmetro de 
cloro residual com ocorrência de casos de diarréia - utilizando a regressão 
linear simples. 

Parâmetro cloro residual 
US e sua área de abrangência PONTO 

VQA 
Mesma semana da 
amostragem e ocorrência 
de diarréia 

Uma semana de 
defasagem temporal da 
amostragem e a 
ocorrência de diarréia  

Duas semanas de 
defasagem temporal da 
amostragem e a ocorrência 
de diarréia 

US ANDORINHAS 16 r=0,11 R²=0,01  p= 0,75 r=0,16 R²=0,02  p= 0,63 r=0,31 R²=0,10  p= 0,35 
US BAIRRO REPÚBLICA 22 r=0,30 R²=0,10  p= 0,34 r=0,35 R²=0,12  p= 0,25 r=0,50 R²=0,25  p= 0,10 
US FORTE SÃO JOÃO 1 

2 
r=0,29 R²=0,08  p= 0,37 
r=0,10 R²=0,01  p= 0,75 

r=0,24 R²=0,06  p= 0,45 
r=0,05 R²=0,00  p= 0,87 

r=0,15 R²=0,02  p= 0,64 
r=0,15 R²=0,02  p= 0,65 

US GRANDE VITÓRIA 25 
26 

r=0,28 R²=0,08  p= 0,36 
r=0,00 R²=0,00  p= 0,99 

r=0,29 R²=0,08  p= 0,36 
r=0,50 R²=0,25  p= 0,11 

r=0,37 R²=0,14  p= 0,24 
r=0,24 R²=0,06  p= 0,48 

US ILHA DAS CAIEIRAS 27 r=0,32 R²=0,10  p= 0,37 r=0,56 R²=0,32  p= 0,09 r=0,40 R²=0,16  p= 0,25 
US ILHA DO PRÍNCIPE 3 r=0,46 R²=0,21  p= 0,13 r=0,67 R²=0,45  p= 0,02 r=0,55 R²=0,30  p= 0,06 
US JABOUR 18 r=0,40 R²=0,16  p= 0,21 r=0,11 R²=0,01  p= 0,74 r=0,20 R²=0,04  p= 0,54 
US JARDIM CAMBURI 23 r=0,80 R²=0,64  p= 0,01 r=0,04 R²=0,00  p= 0,90 r=0,80 R²=0,64  p= 0,00 
US JARDIM DA PENHA 17 r=0,07 R²=0,00  p= 0,82 r=0,21 R²=0,04  p= 0,54 r=0,05 R²=0,00  p= 0,89 
US MARIA ORTIZ 19 r=0,07 R²=0,00  p= 0,83 r=0,08 R²=0,00  p= 0,79 r=0,04 R²=0,00  p= 0,89 
US MARUÍPE 10 

11 
r=0,30 R²=0,09  p= 0,93 
r=0,07 R²=0,00  p= 0,83 

r=0,11 R²=0,01  p= 0,73 
r=0,25 R²=0,06  p= 0,43 

r=0,35 R²=0,12  p= 0,27 
r=0,22 R²=0,05  p= 0,48 

US PRAIA DO SUÁ 6 
8 

r=0,17 R²=0,03  p= 0,60 
r=0,44 R²=0,19  p= 0,15 

r=0,20 R²=0,04  p= 0,53 
r=0,10 R²=0,01  p= 0,76 

r=0,20 R²=0,04  p= 0,52 
r=0,24 R²=0,06  p= 0,45 

US SANTA TERESA 24 r=0,24 R²=0,06  p= 0,45 r=0,11 R²=0,01  p= 0,72 r=0,23 R²=0,05  p= 0,47 
US SANTO ANTÔNIO 24 r=0,12 R²=0,01  p= 0,71 r=0,12 R²=0,01  p= 0,71 r=0,78 R²=0,61  p= 0,00 
US SÃO PEDRO V 28 

29 
r=0,67 R²=0,45  p= 0,02 
r=0,67 R²=0,45  p= 0,02 

r=0,07 R²=0,00  p= 0,82 
r=0,17 R²=0,03  p= 0,58 

r=0,58 R²=0,34  p= 0,05 
r=0,63 R²=0,04  p= 0,03 

Verifica-se que as áreas de abrangência das US Ilha das Caieiras, Jardim Camburi, Santo 

Antônio e São Pedro V, apresentaram os menores valores de p, sugerindo as maiores 

associações. 

5.4.4 Análise Multivariada para pontos do VQA – regressão linear múltipla 

O objetivo desta análise foi verificar se na área de abrangência de alguma US, havia 

correlação entre as variáveis estudadas para uma significância p<0,05 quando se utiliza todos 

os dados do programa VQA e do MDDA. A Tabela 5.14 mostra o resumo desses resultados 

para as áreas de abrangência das US que apresentaram p<0,05 

Tabela 5.14 - Resultados das análises multivariadas do Programa VQA para todos os 
parâmetros de qualidade de água com ocorrência de casos de diarréia – 
utilizando a regressão linear múltipla. 

US e sua área abrangência PONTO 
VQA 

Mesma semana 
  

Uma semana defasagem 
temporal  

Duas semanas defasagem 
temporal   

US ANDORINHAS 16  R= 0,80 R²=0 ,64 
R² ajustado=0,55   p<0,01 

R=0,76 R²=0,58  
R² ajustado=0,47   p<0,03 

US ILHA DAS CAIEIRAS 27   R=0,85 R²=0,73  
R² ajustado= 0,66   p<0,01  

US JARDIM CAMBURI 23 
 

  R=0,87 R²=0,76 
R² ajustado= 0,60  p<0,04 

US MARUÍPE 10  
 

 
 

R=0,79 R²= 0,62 
R² ajustado= 0,53   p<0,01 

US PRAIA DO SUÁ 8   R= 0,74 R²=0,55 
R² ajustado= 0,44   p<0,03 

US SANTO ANTÔNIO 24   R=0 ,79 R²= 0,63  
R² ajustado= 0,55   p<0,01 

US SÃO PEDRO V 28 
 

29 

R= 0,73 R²=0,54  
R² ajustado=0,44   p<0,02 
R= 0,70 R²= 0,49  
R² ajustado=0,38    p<0,04 
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Conforme apresentado na Tabela 5.14, verifica-se que os valores dos coeficientes de 

determinação podem ser classificados como correlações altas, conforme Tabela 5.4. 

Isso pode evidenciar que a qualidade de água do município de Vitória/ES tem associação 

estatística correlacionada com a ocorrência de diarréia em todo o município, conforme dados 

do VQA e do Programa MDDA referentes ao ano de 2004. Observa-se aqui também a 

concentração de associações com duas semanas de defasagem temporal. 

5.4.5 Localização espacial das US – Análise Multivariada – regressão linear múltipla 

5.4.5.1 Análise multivariada com dados do CQA 

Na Figura 5.18 é apontada espacialmente a localização dos pontos de amostragem do CQA 

que apresentaram associações pela análise multivariada. 
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Figura 5.18 -  Localização  da  espacial dos pontos com maiores associações da  análise 
multivariada conforme programa CQA. 

 
 

5.4.5.2 Análise multivariada com dados do VQA 

Na Figura 5.19 é apontada espacialmente a localização dos pontos de amostragem do VQA 

que apresentaram associações altas pela análise multivariada. 
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Figura 5.19 - Localização da espacial dos pontos com maiores associações da  análise      
multivariada conforme programa VQA. 

 
Ao comparar os resultados das análises multivariadas dos Programas de qualidade da água 

CQA e VQA, localizadas espacialmente no mapa de Vitória/ES, verifica-se que os resultados 

não são os mesmos. Pode-se inferir que os Programas não apresentaram resultados similares. 

 

5.4.6 Análise multivariada utilizando-se os dados de todas as US do município – 

regressão linear múltipla 

Utilizou-se os dados dos Programas MDDA, CQA e VQA para uma análise multivariada por 

meio da regressão linear múltipla, com os dados mensais disponíveis de todo o município 

pesquisado, o que anteriormente havia sido realizado por área de abrangência de cada 

Unidade de Saúde. 

5.4.6.1 Programa Controle da Qualidade de Água – CQA 

 
Ao se reunirem todos os dados disponíveis do CQA e do Programa MDDA, encontraram-se 

os valores conforme demonstrado na Tabela 5.15.                              

Tabela 5.15 - Resumo da análise multivariada utilizando dados de ocorrência de casos de 
diarréia de todo o Município e dos resultados do Programa CQA. 

Resultados análise multivariada – CQA - ano 2004 
R= 0,50 R²= 0,25 R² ajustado = 0,00 p= 0,47 
Cloro residual p= 0,44 
Turbidez p= 0,27 
Coliformes totais p= 0,30 
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A Figura 5.20 e a Tabela 5.16 apresentam a matriz das correlações. 
                                                    
Tabela 5.16 - Matriz de correlação – Diarréia e qualidade da água segundo dados Programa 

CQA. 
Variáveis Cloro residual Turbidez Coliformes totais Casos diarréia 

Cloro residual 1 -0,08 -0,04 0,26 
Turbidez  1 0,33 -0,28 
Coliformes totais   1 0,21 
Casos diarréia    1 

 

Correlações

CLORO RESIDUAL

TURBIDEZ

COLIFORMES TOTAIS

CASOS DIARRÉIA

 
Figura 5.20 - Matriz de correlação – Diarréia e qualidade da água segundo dados Programa 

CQA. 
          

Verifica-se que pelo Programa CQA, a correlação é muito fraca conforme Tabela 5.4.  
 
              

5.4.6.2 Programa Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – VQA 

 

Ao se reunirem todos os dados disponíveis do VQA e do Programa MDDA, encontraram-se 

valores que representam uma forte significância de correlação entre a variável dependente e as 

variáveis independentes, conforme demonstrado na Tabela 5.17.  

Tabela 5.17 - Resumo da análise multivariada utilizando dados de ocorrência de casos de 
diarréia de todo o Município e dos resultados do Programa VQA. 

Resultados análise multivariada – CQA - ano 2004 
R= 0,83 R²= 0,69 R² ajustado = 0,52 p= 0,05 
Cloro residual p= 0,01 
Turbidez p= 0,05 
Coliformes totais p= 0,03 
Coliformes termotolerantes p= 0,00 

 
A Figura 5.21 e a Tabela 5.18 apresentam a matriz das correlações. 
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Tabela 5.18 - Matriz de correlação – Diarréia e qualidade da água segundo dados Programa 
VQA. 

Variáveis Cloro 
residual 

Turbidez Coliformes totais Coliformes 
termotolerantes 

Casos diarréia 

Cloro residual 1 -0,23 -0,01 -0,56 0,08 
Turbidez  1 0,34 0,16 -0,14 
Coliformes totais   1 0,21 -0,23 
Coliformes termotolerantes    1 -0,49 
Casos diarréia     1 
 
 

CORRELAÇÃO

C LOR O R ESID U AL

TU R BID EZ

C OLIFOR MES TOTAIS

C OLIFOR MES TER MOTOLER AN TES

C ASOS D IAR R ÉIA

 
Figura 5.21 - Matriz de correlação – Diarréia e qualidade da água segundo dados Programa 

VQA. 
 

 
Conforme o Programa VQA, apresentaram resultados com uma correlação alta, conforme 

Tabela 5.4 e também com significância alta, com valores iguais ou inferiores a 0,05. Observa-

se que para os parâmetros de turbidez, coliformes totais e coliformes termotolerantes, 

apresentaram correlações negativas. 

No estudo apresentado por Costa et al. (2005a,b), onde os autores selecionaram indicadores 

sanitários para identificar indicadores sentinelas da mortalidade infantil utilizando como 

delineamento epidemiológico o estudo ecológico, foram encontradas associações estatísticas 

significativas. Os parâmetros de turbidez, cobertura por sistemas de abastecimento de água e 

cobertura por coleta de esgotos foram significativos para os indicadores epidemiológicos de 

mortalidade por doenças diarréicas até cinco anos, decorrentes das internações hospitalares, e 

mortalidade até cinco anos, por doenças diarréicas. 
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Nesta pesquisa, ao se tratar estatisticamente os dados por unidade de análise, não foram 

encontrados resultados significativos fortes de correlação para o programa CQA. Entretanto, 

quando se tratou de toda a área estudada, a associação mostrou-se forte para o VQA, onde as 

associações foram mais significativas em todos os resultados.  

Não foram levadas em consideração, na presente pesquisa, outras variáveis como a existência 

de reservatório domiciliar, o tempo de intermitência no fornecimento de água e a conservação 

da água para o consumo, que são importantes na manutenção das características 

microbiológicas da água, influenciando no risco de transmissão das doenças infecciosas de 

veiculação hídrica. 

Para se avaliar a influência da interrupção no fornecimento de água quanto a alteração na 

qualidade, é necessária a ocorrência dos seguintes fatores que devem ser considerados, 

segundo Azevedo (2003), como: 

• intensidade e duração da pressão negativa, quando esta ocorre nas tubulações; 

resistência das juntas das tubulações à subpressão e presença de líquidos 

contaminados com patógenos no subsolo adjacente à tubulação. 

Sztajnbok (1999) relata que, em 1972, no Parque Edu Chaves, zona norte de São Paulo, houve 

intermitência no sistema de distribuição de água ocasionando pressão negativa e introdução 

de esgotos domésticos no interior da tubulação, fato que pode ter provocado 300 casos de 

febre tifóide. 

A alteração na quantidade de água fornecida relaciona-se com o risco à saúde, com a 

diminuição do consumo “per capita”, que dificulta as práticas higiênicas, e com a adoção de 

fontes alternativas de abastecimento de água que na maioria das vezes não são seguras. 

Azevedo (2003) concluiu que as crianças residentes em áreas sem abastecimento de água e 

esgotamento sanitário têm uma probabilidade cinco vezes maior de apresentarem diarréia 

quando comparadas com as crianças residentes em áreas onde esses serviços sanitários estão 

presentes. 

 

 

 

 



 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 
112

5.5 Análises com dados de condições sanitárias e renda mensal 

 
Foram disponibilizados dados de condições sanitárias e de renda mensal da população do 

município de Vitória/ES. Portanto, acreditou-se na importância da análise desses dados com a 

ocorrência de diarréia. Saliente-se que os dados de condições sanitárias e de renda mensal tem 

o ano base de 2000 e os casos de diarréia do ano de 2004.  

Na Tabela 5.19 são apresentados os  referidos dados da população para cada área de 

abrangência das US.  

Tabela 5.19 - Dados da população de Vitória/ES por US e sua respectiva área de influência. 
 

US área de abrangência 
Quantidade 

de 
domicílios 
em 2000 

Total 
população 
em 2000 

(un) 

Proporção 
adotada 

habitantes 
por domicílio 

(un) 

Casos de 
diarréia em 

2004 
(un) 

Incidência 
casos 

diarréia/2004 
por 1.000 hab 

1-Andorinhas 3.561 12.516 4 72        5,75  
2-Ariovaldo Favalessa 1.749 6.320 4 Não notificou  
3-Avelina Maria Lacerda 1.201 4.218 4 Não notificou  
4 -Bairro República 4.887 16.393 3 35        2,14  
5-Consolação 2.718 10.386 4 Não notificou  
6-Fonte Grande 535 2.070 4 36      17,39  
7-Forte São João 4.503 15.285 3 70        4,58  
8-Gilson Santos 3.865 14.235 4 Não notificou  
9-Grande Vitória 2.593 9.677 4 50        5,17  
10-Ilha das Caieiras 1.965 7.505 4 53        7,06  
11-Ilha de Santa Maria 2.406 7.795 3 19        2,44  
12-Ilha do Príncipe 852 2.810 3 65      23,13  
13-Jabour 1.227 4.285 3 66      15,40  
14-Jardim Camburi 7.877 23.882 3 60        2,51  
15-Jardim da Penha 8.270 24.623 3 51        2,07  
16-Jesus de Nazareth 3.130 9.748 3 55        5,64  
17-Maria Ortiz 3.951 13.909 4 102        7,33  
18- Maruípe 5.636 20.914 4 209        9,99  
19-Praia do Suá 6.199 18.179 3 68        3,74  
20-Resistência 1.503 5.740 4 Não notificou  
21-Santa Tereza 887 3.131 4 56      17,89  
22-Santo André 1.950 8.192 4 5        0,61  
23-Santo Antônio 3.321 11.881 4 53        4,46  
24-São Pedro V 2.116 7.281 3 53        7,28  
25-Thomaz Tomazzi 2.300 8.594 4 Não notificou  
26-Vitória 4.627 13.231 3 47        3,55  

 Fonte: PMV, 2005. 
 
Das US que notificaram o Programa MDDA, as que apresentaram maiores índices de 

incidência de casos de diarréia foram: Ilha do Príncipe, Santa Teresa, Fonte Grande, Jabour e 

Maruípe. Ressalta-se que as US Ilha do Príncipe, Fonte Grande e Jabour notificaram o 

Programa MDDA com dados incompletos durante o ano de 2004. 
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Na Tabela 5.20, são apresentadas estimativas da população do município de Vitória/ES sem 

rede de abastecimento de água, que utiliza outras fontes de água, sem banheiro no domicílio e 

que não tem serviço de coleta de resíduos sólidos, a partir de dados do Censo 2000. 

Tabela 5.20 - Estimativas das condições sanitárias e renda mensal familiar da população de 
Vitória/ES por US e sua respectiva área de influência. 

 
 
US área de abrangência 

Estimativa 
população 
sem rede 
geral de 

abastecimento 
de água 

(un) 

Estimativa 
população 

utiliza 
outras 

fontes de 
água (un) 

Estimativa 
população sem 

rede de 
esgotamento 

sanitário 
(un) 

Estimativa 
população 

sem banheiro 
no domicílio 

(un) 

Estimativa 
população 

que não tem 
serviço coleta 

resíduos 
sólidos 

(un) 

 
Média 

Rendimento 
mensal 
familiar 

(R$) 

1-Andorinhas 49 18 1023 401 109 580,62 
 2-Ariovaldo Favalessa 47 25 116 159 22 547,70 
3-Avelina M.Lacerda 14 0 348 155 60 634,40 
4-Bairro República 47 23 517 97 20 1.895,96 
5-Consolação 688 34 1387 757 726 896,31 
6-Fonte Grande 139 139 139 193 120 330,99 
7-Forte São João 81 85 3584 370 112 511,42 
8-Gilson Santos 140 125 195 792 55 482,53 
9-Grande Vitória 153 41 743 302 160 406,53 
10-Ilha das Caieiras 73 61 393 603 141 394,62 
11-Ilha de Santa Maria 444 23 502 123 479 1.016,60 
12-Ilha do Príncipe 20 0 10 46 26 546,06 
13-Jabour 77 3 255 0 73 845,39 
14-Jardim Camburi 349 200 761 161 161 1.881,56 
15-Jardim da Penha 77 3 104 18 74 2.511,65 
16-Jesus de Nazareth 268 78 2361 255 788 928,24 
17-Maria Ortiz 49 11 510 373 70 713,48 
18-Maruípe 286 74 946 482 271 778,09 
19-Praia do Suá 1006 12 9191 170 1003 866,65 
20-Resistência 61 61 84 787 46 306,87 
21-Santa Tereza 21 14 229 85 88 684,81 
22-Santo André 1248 8 475 286 25 377,53 
23-Santo Antônio 197 47 615 394 197 555,10 
24-São Pedro V 1039 120 306 1204 998 269,24 
25-Thomaz Tomazzi 49 45 288 863 101 461,28 
26-Vitória 289 26 174 209 252 1.323,60 
Fonte: PMV, 2005. 

Na Tabela 5.21 é apresentado o resultado da análise univariada com a variável dependente 

casos de diarréia e as seguintes variáveis independentes: população sem rede de 

abastecimento de água, população que utiliza outras fontes de água, população sem banheiro 

no domicílio e população que não tem serviço de coleta de resíduos sólidos. Foram excluídos 

os dados das US que não notificaram em 2004. 

Tabela 5.21 - Resumo da análise univariada de  condições sanitárias e renda mensal com  
ocorrência de diarréia no ano de 2004. 

Estimativa 
população sem 
rede geral de 
abastecimento 

de água 

Estimativa 
população 

utiliza outras 
fontes de água 

Estimativa 
população sem 

rede de 
esgotamento 

sanitário 

Estimativa 
população sem 

banheiro no 
domicílio 

Estimativa 
população que não 
tem serviço coleta 
resíduos sólidos 

Média 
Rendimento mensal 

(R$) 

r=0,22 R²=0,05 
p = 0,36 

r=0,08 R²=0,00 
p = 0,73 

r=0,18 R²=0,03 
p = 0,37 

r=0,13 R²=0,02 
p = 0,52 

r=0,09 R²=0,00 
p = 0,66 

r=0,17 R²=0,03 
p= 0,40 

 



 

 

Programa de Pós-graduação em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos da UFMG 
114

Conforme pode-se verificar, as correlações podem ser consideradas como muito fracas. 
 
Na Figura 5.22 é mostrado, no mapa de Vitória/ES, as US que apresentaram os maiores 

índices de ocorrência de diarréia e as US que estão inseridas em áreas de abrangência com os 

menores valores de renda mensal. 
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Figura 5.22 – Localização espacial das US com maiores índices de diarréia e das US com 
menores rendimentos mensais no Município de Vitória/ES. 

 

O presente estudo revelou  que os dados de condições sanitárias e renda mensal não têm forte 

correlação com os casos de diarréia. É importante salientar novamente a consistência dos 

dados apresentados pelo Programa MDDA, ressaltando-se que algumas US inseridas em áreas 

de abrangência com menores valores de renda mensal não notificaram o Programa MDDA em 

2004, como as US Santo André e Resistência. 

Fuchs et al ( 1996) encontraram um risco maior para a doença diarréica aguda em famílias 

com renda inferior a 3,6 salários mínimos e verificaram que crianças que residem em 

habitações com ausência de vaso sanitário e higiene ambiental precária, apresentaram maior 

incidência de diarréia aguda, refletindo condições inadequadas de moradia. 

Deve-se salientar que a renda - familiar ou per capita - está frequentemente associada a outras 

variáveis que têm influência direta na doença diarréica aguda como, por exemplo, o nível 

educacional dos pais e as condições de higiene ambiental e pessoal. Assim, sabe-se que baixa 

renda familiar não é causa direta de doenças, mas moradias em condições insalubres podem 
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determinar que maior carga de bactérias enteropatogênicas elevem a frequência de episódios 

de diarréia. 

No estudo de Gross et al. (1989), os autores deixam claro que há maior incidência e mais 

longa duração dos episódios diarréicos nas residências não conectadas ao sistema público de 

esgoto, com prevalência ainda maior quando da presença de esgoto aberto. 

Azevedo (2003) cita Briscoe quando relata que, já em 1985, o autor chamava a atenção para o 

fato de os países em desenvolvimento investirem em saúde baseando-se no conceito de custo 

e eficácia, priorizando os programas de intervenções médicas que têm um impacto imediato 

na redução da mortalidade infantil, em detrimento de outros programas de intervenção, como 

o abastecimento de água e o esgotamento sanitário, cujo efeito sobre a saúde é acumulativo e 

ocorre em longo prazo. 
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6 CONCLUSÃO 

Com base na análise dos dados, observa-se que a maior frequência de doença diarréica aguda 

apresentada pela população de Vitória/ES no ano de 2004 não pode ser unicamente atribuída à 

qualidade da água distribuída para o consumo da referida população, visto que outros fatores 

classicamente relevantes apresentam influência para esse tipo de morbidade. Pode-se citar 

aqui a cultura da população de utilizar água de fontes não seguras, uma prática que está 

arraigada na comunidade de Vitória/ES desde a época de sua colonização, como foi mostrado 

na pesquisa da sua história. Entretanto, ao se analisarem os mapas apresentados (Figuras 5.1 e 

5.2), verifica-se que os parâmetros utilizados nesta pesquisa demonstram que a qualidade da 

água distribuída à população de Vitória/ES apresentou pontos em não conformidades com os 

padrões recomendados na legislação vigente, tanto pelo controle de qualidade da água da 

companhia de água e esgoto (CQA), como pelo programa de vigilância de qualidade da água 

executado pela Prefeitura Municipal (VQA).  

Como descrito na literatura, a água exerce influência na gênese da doença diarréica aguda, 

justificando assim a necessidade de intervenções da saúde pública no sentido de melhorar o 

abastecimento, a qualidade e a quantidade de água, necessários ao bom funcionamento das 

instalações sanitárias. Este estudo epidemiológico permitiu alertar para intervenções 

necessárias como,  procurar atender  ao preconizado pela legislação vigente tanto pela 

companhia de água e esgoto como pelo Poder Público, visando minorar situações que possam 

contribuir para o agravo à doença diarréica, além de estimular outras pesquisas que possam 

melhor descrever e avaliar as associações aqui apresentadas. 

Os parâmetros aqui analisados, com destaque para os de turbidez e coliformes, mostraram-se 

importantes norteadores para estudos posteriores, tanto para a companhia de água e esgoto 

como para a Prefeitura Municipal de Vitória/ES, e ainda  para o Ministério da Saúde no que 

tange ao planejamento de estratégias de continuidade e implementação de seus programas nas 

esferas de governo. 

Um outro ponto importante a salientar é que os parâmetros de qualidade de água podem ter 

influência na ocorrência da doença diarréica e isso pode ser refletido com duas semanas de 

defasagem temporal nos casos de diarréia em relação aos resultados das análises amostrais 

dos programas de qualidade da água, conforme constatado no item 5.4. Este fato vem auxiliar 

as autoridades de saúde em conjunto com as companhias de água e esgoto, na precaução de 

possíveis surtos, alertando e orientado a população para os devidos cuidados na utilização da 
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água. Salienta-se também que, os resultados dos programas de qualidade de água utilizados 

nesta pesquisa não apresentaram valores similares, o que merece a atenção dos responsáveis 

pelos programas CQA e VQA. 

Tendo em vista a utilização de dados secundários neste estudo e as implicações advindas, tal 

como o grau de precisão dos mesmos, algumas considerações devem ser feitas: 

• No caso do município de Vitória/ES, durante o ano de 2004, as Unidades de Saúde 

não notificaram com regularidade e eficiência o Programa MDDA. Portanto, os 

dados coletados junto ao Programa podem não representar com fidelidade a 

ocorrência da doença diarréica no Município, não sendo possível traçar o perfil 

epidemiológico na área estudada; 

• Nas visitas às Unidades de Saúde, assim como nas reuniões com representantes da 

Secretaria Municipal de Saúde, foi informado sobre a alta rotatividade de pessoal 

alocado nas Unidades de Saúde, o que pode contribuir para que as US não 

consigam notificar plenamente o Programa MDDA. 

Outra conclusão que esta pesquisa aponta é que, conforme o Programa VIGIÁGUA (VQA), 

as áreas de influência das Unidades de Saúde de Andorinhas, Ilha das Caieiras, Jardim 

Camburi, Maruípe e Santo Antônio merecem atenção especial quanto à investigação das 

causas das associações encontradas entre os casos de diarréia e a qualidade de água. 

Portanto, esta pesquisa vem reforçar a importância dos programas do Ministério da Saúde e 

do comprometimento que os profissionais que atuam junto à população devem ter com a 

correta coleta dos dados. Importante também é salientar o papel das políticas públicas no que 

tange a realização de  capacitações contínuas, alocação de pessoal qualificado e a 

retroalimentação das informações à população. 

Esta pesquisa apontou que as crianças na faixa etária compreendida entre 1 ano a  4 anos são  

ainda a que mais sofre com as doenças diarréicas. São diversos os fatores apresentados e 

medidas eficazes e eficientes que devem estar presentes nas agendas do poder público. Assim, 

torna-se de extrema relevância a notificação de surtos de diarréia aguda, no sentido de 

desencadear uma investigação minuciosa quanto à sua origem (domicílios, creches, escolas, 

hospitais, problemas ambientais) para se conhecer as possíveis causas de transmissão, com o 

objetivo de que medidas eficazes de controle possam ser adotadas o mais precocemente 

possível.  
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7 RECOMENDAÇÕES 

Em virtude dos resultados e conclusões apresentados neste trabalho, torna-se relevante efetuar 

algumas recomendações: 

1. Realização de estudos que busquem identificar variáveis capazes de melhor exprimir a 

correlação de ocorrência de diarréia com outras variáveis como:  

- estudos considerando o consumo per capita de água e condições de moradia; 

- estudos considerando os casos de diarréia atendidos nos domicílios pelos Agentes 

Comunitários de Saúde; 

- estudos considerando os domicílios que utilizam fontes de águas não seguras. 

2. Realização de estudos com dados dos programas utilizados neste trabalho para outros 

períodos de análise. 

3. Realização de capacitações sistemáticas de pessoal com programas dirigidos aos 

profissionais de saúde, devido à grande rotatividade de pessoal nessa área, visando ao 

atendimento correto dos programas do Ministério da Saúde. Cabe ressaltar que, mesmo 

em algumas das US notificantes, os registros necessários e exigidos na capacitação, em 

muitas situações, não estavam preenchidos e arquivados corretamente. Em algumas US, 

esses impressos não haviam sido arquivados, ou seja, não existia nenhum registro de casos 

de diarréia na US, sendo que a ocorrência constava somente na Secretaria Municipal de 

Saúde.  

4. Sistematização e padronização das coletas das amostras e metodologias adotadas para 

análises de água realizadas pela CESAN e pela Prefeitura.  

5. Acompanhamento rigoroso, pelas esferas de governo, dos programas do Ministério da 

Saúde cujos dados foram utilizados neste estudo: 

- acompanhamento rigoroso e rotineiro dos resultados do CQA e VQA, com 

investigação das divergências e trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Saúde com a CESAN e também com a Secretaria Estadual de Saúde; 
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- acompanhamento dos resultados do CQA e VQA nos casos de diarréia da localidade 

amostrada, trabalho este integrando as Secretarias  Estadual e Municipal de Saúde e 

CESAN, gerando  assim registros para futuras pesquisas; 

- registros das investigações de casos de surtos, realizadas pelo Programa MDDA, 

trabalho da Secretaria Municipal de Saúde em conjunto com as Unidades de Saúde 

para acompanhamento, visando também a traçar ações de combate e prevenção da 

doença diarréica. 

6. Registro, acesso, divulgação e incentivo à consulta dos dados dos programas do 

Ministério da Saúde e da CESAN, para que a sociedade civil, juntamente com os 

representantes do Poder Público, possam traçar estratégias comuns para proporcionar 

saúde à população, com ações preventivas e corretivas.  

7. Estudos sobre a implementação do Decreto Presidencial  Nº 5.440/2005 e a avaliação dos 

efeitos de sua implementação junto a sociedade civil. 

8. Promoção contínua de ações em educação sanitária, ambiental e em saúde para a 

população, facilitando o acesso à informações sobre prevenção de doenças e constante 

melhoria da saúde. 
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“ Você não sabe o quanto eu caminhei 

Para chegar até aqui 

Percorri milhas e milhas antes de dormir 

Eu não cochilei 

Os mais belos montes escalei... 

Com  fé  

no dia-a-dia encontro a solução 

Meu caminho só meu Pai pode mudar 

Meu caminho só meu Deus pode mudar” 

 

A estrada – Cidade Negra 


