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Resumo 

A precariedade dos sistemas de saneamento básico no Brasil é uma questão discutida há 

décadas. Em Belém, assim como na maioria das capitais brasileiras, a fragilidade ou 

inexistência destes sistemas gera, todos os anos, altíssimas despesas com tratamentos de 

doenças relacionadas com o saneamento ambiental inadequado (DRSAI), dentre estas, 

destacam-se as causadas pelo consumo de água com baixa qualidade e a má gestão dos 

resíduos sólidos. O presente trabalho busca relacionar os gastos com o tratamento das doenças 

relacionadas com o saneamento ambiental inadequado com os investimentos em serviços, 

infraestrutura, e ampliações dos sistemas de saneamento básico na cidade de Belém, no estado 

do Pará.  
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Abstract 

The precarioness of the Brazilian basic sanitation is a issue which has been discussed for 

decades. In Belém, as well as most Brazilian state's capital, the fragility or inexistence of 

these systems creates, every single year, extremely high spending with inappropriate 

environmental sanitation related deseases (DRSAI), amongst them, the ones which stands out 

are the ones caused by low quality water consumption and bad management of the solid 

waste. This project seeks to relate the spending in the treatment of inappropriate 

environmental sanitation related deseases with the investments on services, infrastructure, and 

the extensions of the basic sanitation systems in Belém city, on the state of Pará. 
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INTRODUÇÃO 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define saneamento como sendo o conjunto 

de práticas voltadas ao controle de todos os fatores do meio físico relacionados ao ser humano 

que, de alguma forma, exercem ou podem exercer efeitos nocivos sobre o seu bem-estar 

físico, mental e social. De acordo com a lei federal 11.455 de 5 de fevereiro de 2007, que 

estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, considera-se saneamento como 

sendo o conjunto de serviços, infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos, drenagem e 

manejo das águas pluviais.  

Essas definições, entre outras encontradas nas mais diversas literaturas e que visam 

conceituar o saneamento, deixam claro que este constitui o conjunto de práticas relacionadas 

com o meio físico, ou seja, de controle ambiental, com o objetivo de proteger a saúde do 

homem. 

Por outro lado, entende-se saúde como sendo o estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e, tendo consciência de que a maioria dos problemas sanitários que afetam a 

população mundial estão intrinsicamente relacionados com o meio ambiente, pressupõe-se a 

utilização do saneamento básico como sendo um dos principais instrumentos de promoção da 

saúde coletiva.  

Logo, é de se imaginar que, quanto mais investimentos na área de saneamento, 

menores serão os valores gastos com tratamentos de doenças relacionadas ao saneamento 

ambiental inadequado, conforme apontou um estudo de Teixeira e Guilhermino (2006) 

utilizando dados dos Indicadores e Dados Básicos do ministério da saúde de 2003 (IDB, 

2003), e encontraram que a mortalidade infantil, a mortalidade proporcional por diarreia 

aguda em menores de 5 anos de idade e a mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias 

para todas as idades, nos estados brasileiros, estão diretamente associadas com a deficiência 

ou precariedade na cobertura por serviços de saneamento básico. 

Em Belém do Pará a situação é ainda mais crítica. De acordo com o Plano de 

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Belém (Belém, 2014), as 

doenças parasitárias e infecciosas se configuram como terceiro principal motivo de 

internações hospitalares, correspondendo a 11,8% das internações. Destes, mais de 64% são 

menores de 5 anos de idade.  
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Ainda segundo o documento, cerca de 74% da população da região metropolitana de 

Belém depende do fornecimento de água da Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) 

e menos de 3% de domicílios da região contam com a coleta e tratamento de esgoto. Esses e 

outros fatores fazem com que a capital paraense esteja entre as três piores cidades no quesito 

saneamento básico no Brasil segundo o ranking do saneamento divulgado pelo Instituto Trata 

Brasil em 2018.  

 

OBJETIVOS 

Entendendo que a redução dos gastos com tratamentos de doenças relacionadas com o 

saneamento ambiental inadequado (DRSAI) está diretamente relacionada com a ampliação 

dos investimentos em infraestruturas sanitárias, este trabalho busca analisar os valores gastos 

com no tratamento das DRSAI com os investimentos em saneamento básico na região 

metropolitana de Belém. Antes, porém, é importante para este estudo deixar claro a diferença 

entre saneamento básico e saneamento ambiental. A esse respeito, é preciso considerar que:  

 

“O saneamento básico compreende o abastecimento de água potável, coleta 

e tratamento de esgoto, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas 

pluviais e controle de pragas, preocupando-se mais com a questão do 

acesso ao serviço. Já o saneamento ambiental possui aplicação um pouco 

mais ampla, além do acesso aos serviços de saneamento, incluem as 

questões ambientais e de preservação ambiental, visando promover a 

qualidade e a melhoria do meio ambiente, contribuir para a saúde pública e 

o bem-estar da população” (AQUINO, 2014). 

 

Por último, será feita uma análise entre as dez cidades no Brasil com as maiores 

relações entre investimentos em saneamento básico e gastos com tratamento das DRSAI, 

escolhendo-se três entre as mais bem colocadas para compara-las com a capital Paraense. 

 

METODOLOGIA 

Para determinar a relação entre o investimento em saneamento e saúde básica na 

cidade de Belém do Pará, foi feita uma análise com base em dados oficiais do Sistema 

Nacional de Informações Sobre Saneamento – SNIS e do Departamento de Informática do 

Sistema Único de Saúde – DataSUS com o intuito de comparar Belém com três entre as dez 
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cidades com melhores índices de saneamento básico do Brasil e a incidência de doenças 

diretamente ligadas a falta de saneamento básico.  

Para catalogar as dez cidades com melhores índices de saneamento básico, foi 

utilizado o ranking do Instituto Trata Brasil do ano de 2018. E para aferir o atual estado do 

Saneamento Básico em Belém (PA) foi elaborada uma série histórica do decênio que 

compreende o período de 2006 a 2016, contemplando o marco da Lei Federal nº 11.445 de 5 

de janeiro de 2007, que trata do Saneamento Básico no país.  

É importante frisar que o estudo foi realizado exclusivamente com dados secundários 

de acesso público, não sendo possível identificar os indivíduos e respeitando-se os princípios 

éticos constantes nas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12 de 

dezembro de 2012 e 510/2016. 

Por fim, para a análise da saúde básica relacionada ao saneamento, utilizou-se a 

classificação proposta por Cairncross e Feachem (1993) para patologias infecto-parasitárias 

que tem o ambiente como determinante de contágio, do que foi por eles denominados 

“doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado”(DRSAI), que são divididas em: 

doenças de transmissão feco-oral; doenças transmitidas por inseto vetor; doenças transmitidas 

pelo contato com a água; doenças relacionadas com a higiene; e geo-helmintos e teníases. 

Quadro 1 - Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado. 

Categoria Doenças 

Doenças de transmissão 

feco-oral 
Diarreias; Febres entéricas; Hepatite A 

Doenças transmitidas por 

inseto vetor 

Dengue; Febre amarela; Leishmaniose 

tegumentar; Leishmaniose visceral; 

Flariose linfática; Malária; Doença de 

Chagas 

Doenças transmitidas por 

contato com a água 
Leptospirose; Esquistossomose 

Doenças relacionadas à 

higiene 

Doenças nos olhos; Tracomas; 

Conjuntivites; Doenças da pele; Micoses 

superficiais 

Geo-helmintos e Teníases Helmintíases; Teníases 

         Fonte: Adaptado de CAIRNCROSS e FEACHEM (1993). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo o ranking de saneamento básico de 2018 do instituto Trata Brasil, com base 

nos dados do SNIS de 2016 para as 100 maiores cidades do Brasil, Belém figura na 98ª 

posição, a frente apenas de Ananindeua e Porto Velho respectivamente. A capital paraense 

sofreu uma queda de 8 posições desde o ano de 2017, o que se deve mais a sua inercia em 

relação aos demais municípios, como Santarém (PA) e Gravataí (RS).  

Apenas para efeito de comparação, no referido ranking Belém está muito atrás de 

capitais menores em população e em PIB, como Boa Vista, por exemplo. O tratamento de 

esgoto é a área mais crítica de acordo com o levantamento, tendo apenas 2,3% de tratamento 

de todo o volume. Cabe aqui ressaltar que os dados do SNIS são colhidos de forma voluntária 

e nem todos os anos pesquisados contém dados de todos os eixos em todas cidades, o que não 

quer dizer que a cidade não contemplou esse eixo, apenas que não foi informado pelo 

responsável. 

Nota-se, pela série histórica, que as condições de saneamento básico em Belém são 

bastante estáveis ao longo do tempo, tendo pouca variação no geral, desde 2016 o único 

indicador com grande oscilação é o de atendimento de água, o que pode ser motivo para uma 

análise mais profunda em trabalhos futuros. 

Gráfico 1 - Série histórica dos indicadores de saneamento básico em Belém. 

 
      Fonte: Autor. 
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De acordo com o Instituto Trata Brasil, o ranking elaborado com as dez 

cidades com melhores indicadores de saneamento básico ficou da seguinte forma: 

Quadro 2 - Ranking do saneamento básico 2018. 

Ranking 2018 Município UF 

1° Franca SP 

2° Cascavel PR 

3° Uberlândia MG 

4° Vitória da Conquista BA 

5° Maringá PR 

6° Limeira SP 

7° São José dos Campos SP 

8° Taubaté SP 

9° São José do Rio Preto SP 

10° Uberaba MG 

98° Belém PA 

Fonte: Instituto Trata Brasil (Adaptado). 

 

Para efeito de comparação, utilizou-se três cidades posicionadas entre as dez 

melhores, de acordo com cada região do Brasil, sendo elas: Cascavel (PR), Franca (SP) e 

Vitória da Conquista (BA). Apesar de estar próxima às cidades referenciadas no quesito de 

coleta de resíduos, chegando a superar Vitória da Conquista em certos anos, Belém figura 

sempre abaixo nos demais quesitos.  

Pode-se notar que, principalmente em relação a coleta e tratamento de esgoto, a 

situação de Belém (PA) está mais distante das outras cidades comparadas, isso se deve 

principalmente à falta de atenção nessa área, sabendo que para universalizar o atendimento e 

tratamento de esgoto seria necessário um alto investimento inicial, mas que poderia refletir 

em mais saúde para a população em geral e preservação do meio ambiente entorno da cidade.  
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A seguir, são apresentados os gráficos referentes aos indicadores de esgoto tratado 

por água consumida, abastecimento total de água, atendimento total de esgoto e coleta de 

resíduos sólidos de Belém (PA), Cascavel (PR), Franca (SP) e Vitória da Conquista (BA).  

Gráfico 2 - Indicador de esgoto tratado por água consumida. 

 
Fonte: Autor. 

Gráfico 3 - Atendimento total de água tratada. 

 
Fonte: Autor. 
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Gráfico 4 - Atendimento total da rede de esgoto. 

 
Fonte: Autor. 

Gráfico 5 - Coleta de resíduos sólidos. 

 
Fonte: Autor. 

 

Também foram coletados dados do relatório da FUNASA sobre impactos na saúde e 

no sistema único de saúde decorrentes de agravos relacionados ao saneamento ambiental 

inadequado. 

Percebe-se que, entre os anos de 2010 e 2016, houveram mais de 22 mil internações 

relacionadas às DRSAI em Belém, onde, apesar das oscilações, apresenta uma tendência de 

crescimento progressivo. Neste mesmo período foi gasto com internações um valor próximo a 

9 milhões de reais, conforme gráficos abaixo, obtidos com dados disponibilizados pelo 

DataSUS. 
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Gráfico 6 - Gastos com doenças relacionadas ao saneamento ambiental 

inadequado em Belém. 

 
Fonte: Autor. 

 

Usando como referência o ano de 2016, enquanto Belém (PA) gastou com internações 

relacionadas a DRSAI R$11.321,96 para cada 100 mil habitantes, em cidades do ranking da 

Trata Brasil entre as melhores colocadas, os valores são bem dispares. Usando um 

representante por região, tivemos um gasto de R$4.943,36 em Vitória da Conquista (BA), 

R$869,97 em Cascavel (PR) e em Franca (SP) a melhor colocada no ranking, apenas  

R$448,37 em internações por 100 mil habitante.  

No quesito de investimento em Saneamento, percebemos que a relação entre maior 

investimento em saneamento e menores internações em saúde parece uma constante, ficando 

os investimentos por 100 mil habitantes nas cidades de Franca (SP), Cascavel (PR), Belém 

(PA) e Vitória da Conquista respectivamente na ordem de: R$11.450.037,41; 

R$9.190.133,56; R$4.822.046,07 e R$1.545.473,84.  

É interessante destacar também que a arrecadação dos prestadores de serviço é bem 

parelha em números absolutos, apesar de Belém (PA) ter uma população bem maior, o que 

mostra que Cascavel (PR) tem praticamente a mesma arrecadação tendo uma população na 

ordem de 22% da população da cidade de Belém, podendo então prestar um melhor serviço à 

população, revertendo esse mesmo serviço em melhores índices de saúde e desempenho 

econômico com menos faltas ao trabalho por motivo de internações por exemplo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa revelou que as DRSAI ainda são um problema mesmo em uma grande 

metrópole e capital de estado como Belém, os gastos com internações estão onerando o 

Sistema Único de Saúde e em última análise, prejudicando uma boa parte da população. 

Doenças potencialmente evitáveis ainda são um desafio a ser superando, sendo que a maior 

causa de internações na cidade foi por diarreia, que é a maior causa de mortalidade em países 

em desenvolvimento e um indicador de um sistema de saneamento frágil e deficiente.  

A melhora dos casos de DRSAI estão intimamente ligadas a melhora no sistema de 

saneamento básico da cidade, pois comparando os casos de internações com outras cidades 

com índices bem melhores, como Franca (SP), que tem menos de 1% das internações de 

Belém, fica claro que é resultado do desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao 

saneamento básico, que geram maiores investimentos no setor e, consequentemente, menores 

gastos com o tratamento de doenças relacionadas.  

É preciso enfatizar também que iniciativas como a do Time Enactus UFPa com os 

projetos Cíclica, que trabalha com catadores do centro de triagem do canal São Joaquim e que 

visa, além de ações de educação ambiental, o aprimoramento das rotas de coletas de material 

reciclável e aumento da renda dos trabalhadores; e o Amana Katu, com o objetivo de 

proporcionar o acesso a água potável e de qualidade para famílias carentes na região 

amazônica são extremamente importantes no combate à desigualdade e promoção da saúde 

coletiva, tendo um impacto direto na qualidade de vida das comunidades atendidas pelos 

projetos.  
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