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RESUMO

A falta  de  saneamento  básico  adequado e  a  disseminação de enfermidades  na
população  estão  intimamente  ligadas,  podendo-se  destacar  as  doenças de
transmissão  feco-oral,  transmitidas  por  inseto  vetor,  pelo  contato  com  a  água,
doenças causadas pela falta de higiene e pelo contato com excrementos humanos.
Dentre as enfermidades transmitidas por inseto vetor, existe a Dengue, que é uma
doença infecciosa tendo como seu principal vetor o mosquito Aedes Aegypti, e que
possui 04 sorotipos diferentes, tornando-se então a campeã nacional em número de
notificações.  Sendo assim,  este estudo visa  analisar  a  relação existente entre  a
precariedade dos serviços de saneamento básico e a ocorrência da dengue nas 05
cidades mais populosas do Estado do Piauí. Para tanto, foram pesquisados no site
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), estimativas populacionais
das  cidades  de  Teresina,  Parnaíba,  Picos,  Piripiri  e  Floriano  nos  anos  que
compreendem o período da pesquisa, sendo eles 2010 a 2017. Foi realizado ainda
estudo com base nas informações cadastradas no Sistema Nacional de Informações
sobre Saneamento (SNIS) sobre as condições de saneamento básico e pesquisadas
informações  sobre  os  dados  de  notificação  de  casos  prováveis  de  Dengue
registrados no  Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil
(DATASUS) nas cidades e no período supracitado. Com base na análise de dados e
na  elaboração  do  Ranking Geral  do  estudo,  verificou-se  que,  das  05  cidades
analisadas, Parnaíba encontra-se em melhores condições de saneamento ao passo
que Piripiri  apresentou os piores resultados em relação ao mesmo indicador.  Ao
realizar  o  cruzamento  destes  dados  com  os  dados  coletados  no  DATASUS,
comprovou-se que existe uma relação direta entre as más condições de saneamento
básico  e  a  proliferação  da  Dengue.  Assim  conclui-se  que  quanto  melhor  as
condições de saneamento  básico  do município,  menores são as  notificações de
Dengue para o mesmo local e espaço de tempo.
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ABSTRACT

The lack of adequate basic sanitation and the spread of diseases in the population
are closely linked, with emphasis on fecal-oral transmission diseases, transmitted by
vector  insect,  transmitted  by  contact  with  water,  and  diseases  caused  by  poor
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hygiene and contact  with  human excrement.  Among the  diseases transmitted  by
insect  vector  there is  Dengue,  which is  an infectious disease having as its  main
vector  the  mosquito  Aedes  Aegypti,  and  which  has  04  different  serotypes,  thus
becoming the national champion in number of notifications. Thus, this study aims to
determine the relationship between the precariousness of basic sanitation services
and the occurrence of dengue in the 05 most populous cities of the State of Piauí.
For this, it was searched in the website of the Brazilian Institute of Geography and
Statistics  (IBGE)  population  estimates  of  the  cities  of  Teresina,  Parnaíba,  Picos,
Piripiri and Floriano in the years that comprise the research period, being 2010-2017.
based  on  information  registered  with  the  National  Sanitation  Information  System
(SNIS)  on  basic  sanitation  conditions  and  researched  information  on  probable
dengue case reporting  data  registered with  the  Department  of  Informatics  of  the
Brazilian Unified Health System (DATASUS) in cities and in the above period. Based
on the data analysis and the elaboration of the general ranking of the study, it was
found that of the 05 cities analyzed, Parnaíba is in better sanitation conditions while
Piripiri  presented  the  worst  results  in  relation  to  the  same  indicator.  By  cross-
referencing these data with data collected from DATASUS, it was found that there is
a  direct  relationship  between  poor  sanitation  conditions  and  the  proliferation  of
Dengue. Thus, it is concluded that the better the basic sanitation conditions of the
municipality, the lower the dengue notifications for the same place and time frame.

Keywords: Basic sanitation; Health; Dengue; Epidemiology.
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INTRODUÇÃO

Embora  seja  um  direito  assegurado  pela  Constituição  e  definido  pela  Lei  n°
11.445/2007, dados comprovam que o setor de Saneamento Básico ainda apresenta
um grande déficit no Brasil e que o país ainda tem um longo caminho a percorrer
para que a maioria dos brasileiros tenha acesso aos serviços de abastecimento de
água,  esgotamento  sanitário,  limpeza  urbana,  drenagem  urbana,  manejo  de
resíduos sólidos e de águas pluviais (TRATA BRASIL, 2012).

No estado do Piauí, o cenário quanto ao saneamento não é diferente do restante do
país e acompanha os baixos índices encontrados, principalmente, nas regiões Norte
e Nordeste. O estado ainda avança, apresentando déficits em todos os campos do
saneamento, afetando o desenvolvimento de atividades econômicas ligadas ao meio
ambiente e a qualidade de vida da população. Dentre os setores impactados está a
saúde (FIPE, 2015).

A dengue é um exemplo de doença que pode estar diretamente ligada às condições
de  saneamento.  Sendo  o  principal  vetor  o  mosquito  Aedes  Aegypti,  que  já  se
encontra  adaptado  ao  ambiente  doméstico  e  está  associado  ao  crescimento
populacional. Fatores como pluviosidade, temperatura do ambiente e disponibilidade
de  recipientes  propícios  a  sua  reprodução  contribuem  para  sua  proliferação
(TEIXEIRA et al., 2014).

Diante da importância dos serviços de saneamento para a melhoria da qualidade de
vida das pessoas e redução da incidência de doenças relacionadas a água e aos
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resíduos  é  importante  identificar  se  existe  relação  entre  os  casos  de  Dengue
ocorridos e as condições de saneamento básico.

METODOLOGIA

Tratou-se de um estudo descritivo transversal, de abordagem quantitativa   onde a
amostra pesquisa foi composta por dados de estimativas populacionais extraídos do
site IBGE no período de 2010 a 2017, dados de notificação de casos confirmados de
Dengue  no  período  supracitado,  registrados  no  Departamento  de  Informática  do
Sistema Único de Saúde (DATASUS), bem como as informações cadastradas no
SNIS sobre as condições de saneamento básico da referida amostra no mesmo
período.

O cenário  da  pesquisa  é  composto  pelas  05  cidades  mais  populosas  do  Piauí:
Teresina,  Parnaíba,  Picos,  Piripiri  e  Floriano.  As  cidades  escolhidas  somam
1215.631 habitantes e representam cerca de 37% da população total  do referido
estado.

Após a coleta dos dados, todas as informações foram transferidas para o programa
Excel e posteriormente, foram apresentados em forma de tabelas e gráficos a fim de
realizar o confronto entre as informações. Para um melhor comparativo dos dados
coletados no SNIS e no DATASUS, foi  elaborado um Ranking com as 5 cidades
avaliadas. Esse arranjo foi elaborado utilizando a mesma metodologia utilizada na
execução do Ranking ABES de Universalização de Saneamento 2019 e é composto
pela somatória dos índices relacionados ao saneamento e os índices de incidência
de Dengue.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados populacionais, obtidos através do IBGE, foram confrontados com os dados
coletados no DATASUS, onde  se obteve o percentual da população afetada, em
cada cidade,  levando em consideração o  número de habitantes  correspondente,
apresentado na tabela a seguir:

A tabela mostra que não houve linearidade no decorrer dos anos no número de
casos prováveis  de  Dengue.  Ao aplicar  a  média  dos percentuais  no  período da
pesquisa, constata-se que a cidade de Teresina lidera em números prováveis de
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casos de Dengue, seguida pela cidade de Picos, Piripiri, Floriano e Parnaíba que
ocupa a última posição na tabela. 

A liderança da cidade de Teresina em número de casos prováveis de Dengue se dá
pelo fato de a mesma ser a capital do estado do Piauí, e, por esta razão, ser um polo
de saúde contendo dezenas de hospitais e UBS – Unidade Básica de Saúde –, pois,
segundo  Siqueira  et  al.  (2017),  as  chamadas  ‘Doenças  Relacionadas  ao
Saneamento Ambiental Inadequado’ – DRSAI – estão presentes em maior número
nas áreas metropolitanas do Brasil, onde há uma preocupação maior em fornecer as
informações  aos  bancos  de  dados,  bem como uma migração  da  população  em
busca de tratamento. 

Ao analisar a cidade de Parnaíba e Piripiri, observa-se que houve um crescimento
acentuado seguido de um declínio nos casos registrados em ambas as cidades.
Esse histórico  de retração  de  casos pode  está  ligado  aos avanços  no  setor  de
saneamento provocado no país a partir da criação da Lei 11.445, em 5 de janeiro de
2007. 

Ao passo que os dados de saneamento na cidade de Picos revelam que, no ano de
2014,  houve  um  dos  menores  percentuais  de  população  atendida  por  rede  de
abastecimento de água bem como por rede de esgoto, o que pode ter resultado no
pico de casos prováveis de Dengue. Já os dados de saneamento para o ano de
2010, na cidade de Floriano mostram que houve um dos menores percentuais de
população atendida por rede de abastecimento de água, o que pode ter levado ao
abastecimento  da  população  de  forma  irregular,  aumentando  a  chance  do
desenvolvimento da doença.

Para melhor análise dos dados coletados, foi elaborado um Ranking Geral contendo
todas as informações englobadas pelo estudo. Nele, foi possível compilar os índices
de  saneamento  e  confrontá-los  com  os  índices  de  casos  de  Dengue  em  cada
cidade.
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Ao observar o ranking nota-se que as três cidades com maior número de habitantes,
Teresina, Parnaíba e Picos obtiveram uma maior abrangência de atendimento ao
saneamento, enquanto Floriano e Piripiri seguiram o ranking com valores inferiores.
O estudo apontou uma maior aderência à coleta de resíduos sólidos e um grande
déficit de acesso à rede de esgoto nos municípios avaliados.

CONCLUSÕES

Ao  realizar  a  correlação  dos  dados  fornecidos  pelo  DATASUS  e  pelo  SNIS,
evidencia-se a existência de uma relação inversamente proporcional entre os casos
prováveis de Dengue e o acesso ao saneamento básico, que pode ser comprovada
através dos 03 primeiros lugares obtidos no Ranking Geral de Saneamento, pois as
03 cidades melhor atendidas pelos sistemas de saneamento, apresentam menores
índices  de  casos  de  Dengue,  onde  comprova-se  que  há  relação  direta  entre  o
saneamento básico e a ocorrência de Dengue no cenário da pesquisa.
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