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consequências
Doenças causadas pela falta de saneamento

Grupos de 
doenças

Formas de Transmissão
principais doenças 

relacionadas
Formas de prevenção

feco-orais (não 
bacterianas)

Contato de pessoa para 
pessoa, quando não se tem 
higiene pessoal e doméstica 

adequada.

  Poliomielite 
  Hepatite tipo a 
  Giardíase 
  Disenteria amebiana 
  Diarreia por vírus 

  melhorar as moradias e as instalações 
sanitárias

  implantar sistema de abastecimento de água
  Promover a educação sanitária 

feco-orais 
(bacterianas)

Contato de pessoa para 
pessoa, ingestão e contato 

com alimentos contaminados 
e contato com fontes de águas 

contaminadas pelas fezes.

  febre tifoide 
  febre paratifoide 
  Diarréias e disenterias 
bacterianas, como a cólera 

  implantar sistema adequado de disposição de 
esgotos melhorar as moradias e as instalações 
sanitárias

  implantar sistema de abastecimento de água
  Promover a educação sanitária 

Helmintos 
transmitidos 
pelo solo

ingestão de alimentos 
contaminados e contato da 

pele com o solo.

  ascaridiase (lombriga) 
  tricuriase 
  ancilostomiase (amarelão) 

  Construir e manter limpas as instalações 
sanitárias 

  tratar os esgotos antes da disposição no solo
  evitar contato direto da pele com o solo (usar 
calçado) 

tênias 
(solitárias) na 

carne de boi e 
de porco

ingestão de carne mal cozida 
de animais infectados

  teniase 
  Cisticercose 

  Construir instalações sanitárias adequadas
  tratar os esgotos antes da disposição no solo
  inspecionar a carne e ter cuidados na sua 
preparação 

Helmintos 
associados à 

água

Contato da pele com água 
contaminada

  esquistossomose 

  Construir instalações sanitárias adequadas
  tratar os esgotos antes do lançamento em 
curso d’água

  Controlar os caramujos
  evitar o contato com água contaminada 

insetos vetores 
relacionados 
com as fezes

Procriação de insetos em locais 
contaminados pelas fezes

  filariose (elefantíase) 

  Combater os insetos transmissores
  eliminar condições que possam favorecer 
criadouros

  evitar o contato com criadouros e utilizar 
meios de proteção individual 

Tio herói. Jerusa 
(e), Deisiane,  a 
avó Gerusa e o 

tio Fábio

Jardim edilene. 
na região 
mais carente 
do bairro 
Paranaguamirim, 
são comuns 
casos de 
verminoses 
devido à falta de 
saneamento

 Desde 
segunda o 
ND apresenta 
repor tagens 
sobre 
esgotamento 
sanitár io 
em Joinvi l le. 
Na pr imeira 
matér ia, 
mostrou a 
situação da 
cidade, que 
tem 16,6% 
de cober tura 
de esgoto. 
Na segunda, 
abordou 
os danos 
ambientais 
causados 
pela falta de 
tratamento 
dos dejetos. 
Hoje, analisa 
os prejuízos 
à saúde. 
Amanhã, na 
quar ta e última 
matér ia da 
sér ie, mostrará 
qual o 
planejamento 
para ampliar a 
cober tura para 
52,2% até 
2012.

reflexo econômico devido ao maior 
gasto com tratamento de saúde

Brincadeira que acabou no hospital

casos de doenças
de pele em crianças

além de trazer prejuízos à saúde pública, o índice de 
6,6% de tratamento de esgoto em Joinville traz também 
perdas à economia da cidade. o engenheiro químico 
e doutorando em engenharia ambiental cleiton vaz, 
professor de gestão ambiental da univille, afirma que 
não há estudos específicos para quantificar essas perdas 
por aqui, mas confirma que, de acordo com parâmetros 
nacionais, os prejuízos existem. “sabe-se que quanto 
menos se investe em saneamento básico mais se 
gasta com saúde pública, e que a implantação da rede 
de esgoto valoriza os imóveis da cidade”, destaca.

um estudo divulgado em julho pelo instituto Trata 
Brasil mostra que em um ano foram gastos no Brasil  
r$ 547 milhões com o pagamento de horas não-
trabalhadas para funcionários afastados do trabalho por 
causa de doenças gastrointestinais. “a probabilidade de 
uma pessoa com acesso à rede de esgoto se afastar das 
atividades por qualquer motivo é 6,5% menor que a de 
uma pessoa que não tem acesso à rede”, quantifica a 
pesquisa realizada pela FGv (Fundação Getúlio vargas).

o acesso universal ao saneamento básico reduziria 
em r$ 309 milhões os gastos das empresas com 
afastamentos de trabalhadores. após ter acesso à 
coleta de esgoto, a FGv estima que a produtividade 
do trabalhador melhore 13,3% e sua renda cresça na 
mesma proporção. “se houvesse acesso universal ao 
saneamento, haveria uma redução de 25% no número 
de internações e 65% na mortalidade”, analisa o estudo.

Há quatro anos, a pequena deisiane alves, 5 anos, 
precisou ser internada no Hospital regional Hans dietter 
schmidt dias depois de cair dentro de uma valeta na rua 
draco, no Jardim paraíso. a mãe, Jerusa, 25, dona-de-
casa, lembra que a menina brincava na rua com outras 
crianças quando se desequilibrou e caiu na vala que 
recebia os dejetos da rua. “minha irmã tinha acabado 
de sonhar que eles tinham caído na valeta quando a 
gente ouviu os gritos e foi socorrer a deisiane”, comenta. 
Felizmente, o tio Fábio, que tinha nove anos, pegou a 
menina pelos pés e a tirou da água rapidamente.

a menina foi levada ao pa do costa e silva, 
encaminhada ao Hospital municipal são José e 
reencaminhada ao Hospital regional, onde foi medicada. 
“isso foi numa quarta, ela voltou pra casa, mas no 
sábado precisou ir para o hospital de novo. eu e ela 
ficamos isoladas por causa do contato com a água. e ela 
teve diarreia e pneumonia”, relembra a mãe. a água suja 
que a menina engoliu comprometeu o funcionamento 
do pulmão direito durante meses. semanas depois, a 
vala foi tapada pela regional do bairro. Fábio, o tio herói, 
lembra bem daquele dia. “Quando eu a vi, ela já estava 
lá dentro, mas consegui puxá-la rápido”, orgulha-se.

vitor, de 2 anos, morador do 
Jardim paraíso, já teve impetigo 
quando havia mais valas abertas no 
bairro. o pai, luiz Fernando Farias, 
46, autônomo, sempre manda o 
menino colocar o chinelo quando 
ele brinca descalço na casa ou na 
rua, na companhia de quatro irmãos, 
comenta. márcia della vechia, agente 
comunitária do bairro, afirma que às 
vezes as crianças ainda aparecem 
no posto com as feridinhas que 
caracterizam o impetigo. “não tem 
outra coisa a se fazer a não ser 
investir em saneamento básico 
para melhorar a qualidade de 
vida da população”, destaca.

reflexos
Acesso ao 

saneamento 
básico reduz 
ausências no 

trabalho

Não tem outra 
coisa a fazer a não 

ser investir em 
saneamento básico 

para melhorar a 
qualidade de vida 

da população.

 
Márcia Della Vechia, 

agente comunitária


