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 Saneamento Ambiental 
 

conjunto de ações socioeconômicas que têm como objetivo 
alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, por 
intermédio de: abastecimento de água potável; coleta e 
disposição sanitária de resíduos líquidos, sólidos e gasosos; 
promoção da disciplina sanitária do uso e ocupação do solo; 
drenagem; controle de vetores e reservatórios de doenças 
transmissíveis, melhorias sanitárias domiciliares, educação 
sanitária e ambiental e demais serviços especializados com a 
finalidade de proteger e melhorar a condição de vida, tanto nos 
centros urbanos quanto nas comunidades rurais. 
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Exemplos de Doenças 
Ligadas ao Ambiente 

Problema Ambiental 

Tuberculose Superlotação.  

Diarréia Falta de saneamento, de abastecimento d’água, de 
higiene.  

Doenças tropicais Falta de saneamento, má disposição do lixo, foco de 
vetores de doenças nas redondezas.  

Verminoses Falta de saneamento, de abastecimento d’ água, de 
higiene.  

Infecções respiratórias Poluição do ar em recinto fechado, superlotado.  

Doenças respiratórias 
crônicas 

Poluição do ar em recinto fechado.  

Câncer do aparelho 
respiratório 

Poluição do ar em recinto fechado.  
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Saneamento para promoção da saúde – que corresponde aos 
seguintes requisitos:  

 
 Água de boa qualidade para o consumo humano e seu 
fornecimento contínuo (por meio de construção/ampliação ou 
melhoria dos sistemas de abastecimento de água) asseguram a 
redução e controle de diarréias, cólera, dengue, febre amarela, 
tracoma, hepatites, conjuntivites, poliomielite, escabioses, 
leptospirose, febre tifóide, esquistossomose e outras verminoses.  
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 Coleta regular, acondicionamento e destino final adequado do 
lixo (por meio de implantação/ampliação ou melhoria dos 
sistemas de coleta, tratamento e destinação fi nal de resíduos 
sólidos) diminuem a incidência de casos de peste, febre amarela, 
dengue, toxoplasmose, leishmanioses, cisticercose, salmonelose, 
teníase, leptospirose, cólera e febre tifóide.  

 
 Drenagem (por meio de canais de escoamento da água 
empoçada) contribui para a eliminação, redução ou modificação 
dos criadouros de vetores transmissores da malária e de seus 
índices de prevalência e incidência.  
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 Esgotamento sanitário (por meio de construção/ampliação ou 
melhoria de sistemas de coleta e tratamento de esgoto) contribui 
para reduzir ou eliminar doenças e agravos como a 
esquistossomose, outras verminoses, diarréias, cólera, febre 
tifóide, cisticercoce, teníase e hepatites.  

 
 Melhorias sanitárias domiciliares (por meio de construção de 
tanques, instalação de fi ltros e sanitários nas residências, e 
chafariz para uso público) estão relacionadas com a redução de 
esquistossomose, outras verminoses, escabiose, tracoma e 
conjuntivites, cólera, diarréias, febre tifóide e hepatites.  
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 Melhoria habitacional (por meio de construção de paredes e 
pisos de alvenaria) permite habitação sem frestas e com 
condições físicas que impeçam a colonização dos vetores da 
doença de Chagas. 

 


