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Resumo
Este trabalho se refere à identificação, análise e síntese de estudos sobre o uso de indicadores ambientais e a sua
finalidade, sob a perspectiva conjunta do saneamento e da saúde em países emergentes. Na revisão sistemática da
literatura, por meio de um protocolo de pesquisa, a busca foi realizada no Scopus e Scielo por meio de descritores
como "indicator" ou "index" e "environmental" e "sanitation" e "health". No total, 701 artigos foram recuperados, sendo 80 escolhidos para análise de texto completo, mas somente 25 sendo inclusos nesta revisão. Destes 25 artigos,
68% concentraram-se nas Américas, 24% em mais de um continente, 4% na África e 4% na Ásia. A conclusão é
que os indicadores foram apontados como uma métrica eficaz para: diagnóstico do saneamento local (48%), tomada de decisão (48%), políticas públicas para priorização de investimentos na área sanitária (40%), planejamento urbano (36%), sensibilidade para retratar a realidade (28%) e instrumento de fácil uso (28%).
Palavras-chave: Indicador de Salubridade Ambiental. Indicador de Saneamento Ambiental. Indicador de
Saúde Ambiental. Índice. Métrica. Síntese narrativa.
Abstract
This work refers to the identification, analysis and synthesis of studies on the use of environmental indicators
and their purpose, from the joint perspective of sanitation and health in emerging countries. In the systematic
review of the literature, using a research protocol, the search was carried out in Scopus and Scielo using descriptors such as "indicator" or "index" and "environmental" and "sanitation" and "health". In total, 701 articles were
retrieved, 80 of which were chosen for full text analysis, but only 25 were included in this review. Of these 25 articles, 68% were concentrated in the Americas, 24% in more than one continent, 4% in Africa and 4% in Asia. The
conclusion is that the indicators were pointed out as an effective metric for: diagnosis of local sanitation (48%),
decision making (48%), public policies for prioritizing investments in the sanitary area (40%), urban planning
(36%), sensitivity to portray reality (28%) and easy to use instrument (28%).
Keywords: Environmental Health Indicator. Environmental Sanitation Indicator. Environmental Health Indicator.
Index. Metric. Narrative synthesis.
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1 INTRODUÇÃO
As questões que envolvem o saneamento e a
saúde ambiental são de conhecimento e interesse universal (WOLF et al., 2019; JUNG et al.,
2017); consequentemente, prover condições
sanitárias adequadas, integrando o conjunto de
necessidades básicas à qualidade de vida humana, à salubridade ambiental e ao equilíbrio do
meio, são medidas consideradas prioritárias nas
agendas globais dos governos (LIMA, ARRUDA e
SCALIZE, 2019; TEIXEIRA, PRADO FILHO e SANTIAGO, 2018).
O saneamento básico constitui-se como a soma
dos serviços de abastecimento de água, de esgotamento sanitário, de coleta, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos e de drenagem
urbana (PEDROSA, MIRANDA e RIBEIRO, 2016;
PEREIRA et al., 2015). Embora de complexa mensuração, sabe-se que há uma conexão estreita
entre as condições do saneamento e a sua repercussão sobre a saúde das pessoas (SILVA et al.,
2017; BÜHLER et al., 2014).
A saúde ambiental consiste na influência que os
aspectos ambientais podem ter sobre o bemestar e qualidade de vida do homem (STAUBER
et al., 2018; PEREIRA et al., 2015; REGO et al.,
2013; CALIJURI et al., 2009). A falta de planejamento urbano adequado no crescimento das
urbes, acrescida da fragilidade dos sistemas públicos de saneamento básico, favorece as condições para que um ambiente se torne insalubre
(ROCHA, RUFINO e BARROS FILHO, 2019; CALIJURI et al., 2009).
A salubridade ambiental define-se como o estado de higidez e a qualidade do meio capaz de
inibir, prevenir ou impedir a veiculação de doenças pelo ambiente, bem como de promover o
progresso das condições oportunas à saúde dos
indivíduos do meio urbano e rural (ROCHA, RUFINO e BARROS FILHO, 2019; TEIXEIRA, PRADO
FILHO e SANTIAGO, 2018; SILVA et al., 2017).
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Os países emergentes, de forma peculiar, apresentam deficiências nítidas na cobertura e na
oferta das infraestruturas do saneamento ambiental, como também verbas limitadas para
investimento no setor, apesar das repercussões
positivas na saúde pública serem de conhecimento geral (JUNG et al., 2018; BÜHLER et al.,
2014; REGO et al., 2013; CARNEIRO et al., 2012;
SILVA, NASCIMENTO e SILVA, 2008).
Por isso, a hierarquização do emprego dos recursos disponíveis em saneamento ambiental
é essencial para a maximização das melhorias
sanitárias associadas (TEIXEIRA, PRADO FILHO
e SANTIAGO, 2018; BATISTA e SILVA, 2006). Para
mensurar a qualidade de vida e a situação do saneamento de determinada localidade, os indicadores ou índices podem ser empregados (LIMA,
ARRUDA e SCALIZE, 2019; PEREIRA et al., 2015)
com bastante confiabilidade.
Os indicadores têm a função de demonstrar uma
realidade específica que remetem a certa complexidade (STAUBER et al., 2018; BÜHLER et al., 2014),
por meio de dados acumulados que sintetizam informações sobre saúde, meio ambiente e desenvolvimento, os quais podem gerar índices (ROCHA,
RUFINO e BARROS FILHO, 2019; BERNARDES, BERNARDES e GÜNTHER, 2018; CALIJURI et al., 2009;
BATISTA e SILVA, 2006). Para o progresso na saúde
coletiva e no bem-estar das cidades, é necessário
um melhor rastreamento e compreensão do papel
dos indicadores ambientais (STAUBER et al., 2018).
Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi realizar
uma revisão sistemática para identificar, analisar e sintetizar os resultados de estudos nacionais e internacionais acerca do uso de indicadores ambientais, sob a perspectiva integrada do
saneamento e da saúde em países emergentes.
Adicionalmente, o trabalho visa apresentar os
indicadores mais utilizados nas pesquisas, a finalidade do uso e as principais lacunas de conhecimento a serem preenchidas com futuros estudos.
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2 METODOLOGIA
2.1 Estratégia de pesquisa
O processo usado para elaboração da revisão
sistemática é originário de um ajuste de modelos
já desenvolvidos por Kitchenham (2004) e Biolchini (2005). A execução da revisão contou com
cumprimento de quatro etapas sequenciais para
elegibilidade dos artigos: (i) protocolo de revisão
(elaboração da pergunta de pesquisa), (ii) condução da revisão, (iii) avaliação e extração dos dados, e (iv) sumarização dos resultados.

2.2 Protocolo da revisão
A fase inicial consistiu na elaboração e uso de um
formulário de protocolo de revisão para definir
as questões norteadoras da pesquisa: (i) objetivo
da revisão: identificar, analisar e sintetizar os resultados de estudos acerca do uso de indicadores
ambientais sob a perspectiva integrada do saneamento e da saúde; (ii) questão a ser respondida:
qual a finalidade de uso dos indicadores ambientais aplicados ao saneamento e saúde?; (iii) foco:
indicadores ambientais de saneamento e saúde;
(iv) intervenção: quais os indicadores ambientais
aplicados ao saneamento e saúde?; (v) controle: revisões sistemáticas e trabalhos anteriores
na área; (vi) população: artigos que propõem ou
aplicam indicadores ambientais ao saneamento e saúde; (vii) resultados: visão abrangente
por temática/área dos usos e finalidades de indicadores ambientais ao saneamento e saúde;
(viii) aplicação: na área do saneamento e saúde
ambiental, especificamente para pesquisadores
de países em desenvolvimento como o Brasil, e
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orientação para tomada de decisão pelos gestores de políticas públicas.

2.3 Condução da revisão
O processo completo para a revisão ocorreu entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020, por um
período de seis meses. As pesquisas foram realizadas por meio dos buscadores nas plataformas
Scopus e Scielo.
O Scopus foi selecionado como base de dados
para a busca de artigos científicos em decorrência de seu caráter multidisciplinar, internacional
e do amplo volume de publicações indexadas,
revisadas por pares, desde 1823 até a presente
data. O Scielo também foi escolhido por reunir,
maiormente, as pesquisas da América Latina.
No levantamento das publicações nas duas bases, consideraram-se todos os anos e áreas temáticas, nas quais nos títulos, nas palavras-chave e nos resumos, apresentassem os descritores
"indicator" ou "index" e "environmental" e "sanitation" e "health" (indicador ou índice e ambiental e saneamento e saúde). Tais buscadores recuperaram o maior número de artigos, em ambas
as bases de dados.
Os termos foram refinados entre aspas para que
os trabalhos recuperados fossem restritos a tais
palavras. Os descritores foram usados na língua
inglesa, por ser a predominante nas publicações
científicas internacionais e porque as publicações em português e espanhol, em geral, apresentam palavras-chave em inglês. As informações que delimitam a condução da revisão são
apresentadas na Tabela 1.
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Tabela 1 - Condução de revisão para execução da pesquisa
Tipo
Critérios de seleção de fontes

Mecanismo de busca de fonte
Fonte
Período de busca
Palavras-chave
Operadores booleanos
Descritores
Tipologia dos estudos
Idioma dos artigos

Descrição
Consulta de artigos disponível por meio da web
Possibilidade de buscadores com uso de palavras-chave
Garantia de resultados exclusivos mediante a busca de um mesmo conjunto de palavras-chave
Acesso das fontes de forma digital (por meio da web)
A busca manual não foi considerada para uso nessa revisão
Scopus e Scielo
30 de agosto de 2019 e 29 de fevereiro de 2020
Indicador, índice, ambiental, saneamento, saúde
ou, e
(("indicator" ou "index") e "environmental" e "sanitation" e "health")
Artigos
Inglês, português e espanhol. A língua inglesa foi escolhida por se tratar de um idioma universal da pesquisa
científica, enfaticamente no âmbito da área-objeto de estudo. As línguas portuguesa e espanhola também
foram selecionadas para esta revisão, para contemplar os trabalhos de pesquisadores latino-americanos

Fonte: Adaptado de Mafra e Travassos (2005).

2.4 Avaliação e extração dos dados

2.5 Sumarização dos resultados

Na avaliação dos artigos consideraram-se aspectos que, se atendidos (critérios de inclusão),
permitiam a inclusão do artigo; se não atendidos (critérios de exclusão), o artigo era eliminado da listagem de trabalhos que compuseram
esta revisão.

No total, 701 artigos foram recuperados, sendo
670 do Scopus e 31 do Scielo. Após a verificação
de título, resumo e aplicados os critérios de inclusão e exclusão, 80 foram escolhidos para análise de texto completo, dos quais 65 do Scopus e
15 do Scielo. Ao todo, 10 artigos estavam duplicados entre si, 4 do Scopus e 6 do Scielo.

Os critérios de inclusão previstos exigiram que (i)
os artigos precisariam estar disponíveis na web;
(ii) os artigos deviam apresentar textos completos dos estudos em formato eletrônico; (iii) os artigos necessitariam estar escritos em inglês, português ou espanhol; e (iv) os artigos abordassem
o uso de indicadores ambientais na perspectiva
do saneamento e da saúde.
Os critérios de exclusão consistiram na rejeição
(i) dos artigos que não atendessem aos critérios
de inclusão; (ii) de uma das versões de artigos
duplicados, quando qualquer das versões estivesse em uma ou em ambas as bases.
O refino dos resultados do levantamento foi realizado por publicações de periódicos nacionais e
internacionais. Na extração de dados, para cada
estudo avaliado, foram documentados os autores, ano, título, idioma, categoria/indicador, método, subdivisão, área de estudo, tipo de pesquisa e periódico de publicação.
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Em seguida, realizada a leitura integral dos 80
artigos, foram selecionados para esta revisão
25 trabalhos, os quais tiveram os seus dados
extraídos e analisados, conforme as indicações
prognosticadas no protocolo de revisão. Dos artigos incluídos na revisão, 10 foram recuperados,
concomitantemente, por ambas as bases; 14, somente pelo Scopus; e 1, apenas pelo Scielo.
Os achados foram relatados por meio de síntese narrativa estruturada, que incluiu a finalidade
de uso do indicador, as variáveis e subindicadores inseridos na composição do indicador; como
também, a contribuição do estudo à comunidade
científica. Como uma grande variabilidade entre
os indicadores era prevista e foi validada nesta
revisão, nenhuma meta-análise foi realizada.
O escopo da pesquisa em verificar quais eram
os indicadores e a sua finalidade de utilização,
conforme abordados nos trabalhos analisados,
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permitiu um agrupamento dos dados. No entanto, em face da grande quantidade de artigos selecionados, foi necessário estabelecer um
critério que pudesse agregá-los de uma forma
mais abrangente.

3.1 Indicador de Salubridade Ambiental (ISA)

Assim, mesmo que todos os artigos listados
abordassem indicadores ambientais na perspectiva integrada do saneamento e da saúde (conforme critérios de seleção e inclusão), optou-se
por agrupá-los em três categorias de acordo com
a área de aplicação predominante: (i) Indicador
de Salubridade Ambiental (ISA), (ii) Indicador de
Saneamento Ambiental (ISAN); e (iii) Indicador de
Saúde Ambiental (ISAU).

A totalidade dos trabalhos com o indicador ISA
foi publicada, em português, no periódico Engenharia Sanitária e Ambiental entre os anos de
2006 e 2019. O tipo de pesquisa mais comum
nos artigos foi o estudo de caso (56%). Também
foram empregados o estudo qualiquantitativo
(11%,) o estudo experimental (11%,) o estudo
epidemiológico transversal (11%) e o estudo documental descritivo-exploratório (11%).

Esta revisão envolveu um protocolo predeterminado indutivo, e não exaustivo, e se beneficiou do debate colaborativo. Este material
reuniu conteúdo de referência publicado principalmente nas áreas de ciências ambientais,
saneamento, saúde ambiental, saúde pública e
engenharia ambiental. Nenhum campo foi excluído intencionalmente.

Os resultados, apresentados a seguir, informam
a mensuração da salubridade ambiental a partir
do uso do ISA, em localidades distintas no Brasil. Os achados ainda apresentam a influência
dos indicadores de primeira ordem (indicador
de abastecimento de água, indicador de esgotamento sanitário, indicador de manejo dos resíduos sólidos, indicador de drenagem urbana) no
resultado do valor do ISA para as áreas avaliadas.

3 RESULTADOS
Os 25 artigos incluídos nesta revisão sistemática
da literatura foram selecionados a partir dos critérios de seleção estabelecidos. Os achados desses estudos se encontram resumidos nas Tabelas
2, 3 e 4, e se referem ao uso dos indicadores ambientais na perspectiva conjunta do saneamento
e saúde obtidos nos anos de 1999, 2002, 2005 a
2009, 2012 a 2019.
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Nove artigos foram inseridos na categoria ISA,
que avalia a salubridade ambiental do meio, por
meio do uso original ou de uma adaptação do ISA
para determinada localidade.

O esgotamento sanitário e os resíduos sólidos
foram determinantes para a baixa salubridade.
Os locais com maior déficit econômico e desigualdade social apresentaram os piores resultados em salubridade. Os menores valores de salubridade se correlacionaram com os lugares de
maior ocorrência de doenças ocasionadas pelo
saneamento inadequado. A dificuldade de acesso aos dados de saúde e saneamento, particularmente na escala de bairro, foi uma limitação
identificada (Tabela 2).

Revista DAE | São Paulo | v. 70, n 234 / pp 214-227 | Jan a Mar, 2022

O uso de indicadores ambientais sob a perspectiva conjunta do saneamento e da saúde em países emergentes

Tabela 2 - Uso dos indicadores ISA encontrados nos 25 artigos selecionados para a revisão.
Nº.

Autor/
Ano

Método

Tipo Subdivisão/
Área de estudo

Resultados

1

Rocha et al.,
2019

Adaptação do
ISA/CONESAN para
ISA/CG

Setor censitário/
Campina Grande
na Paraíba, Brasil

Os setores com os valores mais elevados do ISA/CG estão localizados na área nobre da
cidade de Campina Grande, enquanto os bairros que demostraram os menores valores
estão nas regiões periféricas. O esgotamento sanitário e o aspecto socioeconômico
destacaram-se como as áreas mais deficientes do município e apresentaram os piores
resultados entre os indicadores que integram o ISA/CG.

2

Lima et al.,
2019

Adaptação do
ISA/CONESAN

Município/21
municípios diversos
em Goiás, Brasil

Os indicadores de primeira ordem do ISA/CONESAN que mais interferiram na salubridade
foram os de esgotamento sanitário e resíduos sólidos com 9,5% dos municípios salubres,
28,6% com média salubridade e 61,9% com baixa salubridade.

3

Bernardes
et al., 2018

Adaptação do
ISA/CONESAN para
o ISA/DR

Domicílio/
Oito comunidades
ribeirinhas da
Amazônia, Brasil

O ISA/DR teve sensibilidade suficiente para mensurar a diferenciação da salubridade
ambiental das moradias nas comunidades avaliadas, apesar de estas apresentarem
similaridade nas configurações socioeconômicas, culturais e ambientais.

4

Teixeira et
al., 2018

Levantamento
bibliográfico do
uso/ adaptação
do ISA/CONESAN

Bacia hidrográfica,
município, bairro,
setor censitário,
domicílio/ Locais
diversos do Brasil

As regiões Nordeste e Sul do país detiveram a maior parcela de trabalhos realizados,
sendo dissertação de mestrado (fonte de origem dos dados) e domicílio (subdivisão de
estudo) as formas mais recorrentes. As pesquisas avaliadas pelos autores apontaram a
utilização média de seis indicadores de primeira ordem para aplicação/adaptação do
ISA/CONESAN. Entre esses, o Iab, o Ies e o Irs foram usados nos 60 estudos examinados.

5

Silva et al.,
2017

Adaptação do
ISA/CONESAN
por Gama
(ISA/GAMA)

Setor censitário/
Bacia hidrográfica
do riacho Reginaldo
em Maceió, Alagoas,
Brasil

O maior número de patologias conexas ao saneamento foram casos de dengue, hepatites
e leptospirose, ocorrendo principalmente nos bairros Centro, Jacintinho e Mangabeiras.
A correlação entre as doenças e os indicadores do ISA/GAMA foi confirmada, mas não foi
aceitável, devido à diferença na espacialização entre os dados de saúde (por bairro) e a
prestação dos serviços de saneamento básico (por setor censitário).

6

Pedrosa et
al., 2016

Adaptação do
ISA/CONESAN para
o ISA/NH

Indivíduo/
Área de interesse
social urbanizada
em Novo Horizonte,
Campina Grande, na
Paraíba, Brasil

Não foi identificado nenhum caso de insalubridade para o Iab e o Irs e na consulta popular
esses foram os indicadores que obtiveram maior taxa de satisfação. Na totalidade
dos cenários examinados, os indicadores afins ao quesito socioeconômico mostraram
os piores resultados, o que evidencia a necessidade de investimentos na área social.
Os resultados também revelaram que 10% da população ainda vive em situação de
insalubridade ambiental.

7

Calijuri et
al., 2009

Uso de escores a
partir de ISSA

Bairro, domicílio/
Área urbana em
Tucuruí, no Pará,
Brasil

Em três áreas estudadas constatou-se que mais de 97% das residências não são
contempladas com rede de esgotamento sanitário. A fossa seca foi a medida paliativa
mais recorrente nas três localidades; a disposição final dos resíduos sólidos foi o lixão da
cidade; e a morbidade por diarreia foi a mais prevalente. Avaliou-se que a situação de
salubridade ambiental nas três áreas não é apropriada ao favorecimento da saúde.

8

Silva et al.,
2008

Adaptação do
ISA/CONESAN para
o ISA/JP

Comunidade/
Comunidades
periurbanas na bacia
do Rio Gramame,
litoral sul do estado
da Paraíba, Brasil

Três das cinco comunidades periurbanas avaliadas obtiveram condição de salubridade
ambiental aceitável, ao mesmo tempo que as demais alcançaram posição de média
salubridade ambiental, quando 36,68% do valor total de recursos financeiros foram
aplicados em melhorias no saneamento.

9

Batista &
Silva, 2006

Adaptação do
ISA/CONESAN para
o ISA/JP

Bairro/João Pessoa,
na Paraíba, Brasil

Os melhores resultados do ISA/JP evidenciaram, a seguinte classificação de salubridade,
em ordem decrescente: Cabo Branco, Tambaú, Jardim Oceania, Manaíra, Penha, Ponta do
Seixas e Bessa, qualificados como salubre, enquanto Altiplano, Cabo Branco e Aeroclube,
obtiveram condição de média salubridade.

Legenda: ISA/CONESAN = Indicador de Salubridade Ambiental do Conselho Estadual de Saneamento; ISA/CG = Indicador de Salubridade Ambiental de Campina Grande;
ISA = Indicador de Salubridade Ambiental; ISA/DR = Indicador de Salubridade Ambiental para Domicílio Rural; Iab = Indicador de Abastecimento de Água; Ies = Indicador de Esgotamento Sanitário; Irs = Indicador de Resíduos Sólidos; ISA/NH = Indicador de Salubridade Ambiental de Novo Horizonte; ISSA = Indicadores de Saneamento e Saúde Ambiental; ISA/JP = Indicador de Salubridade Ambiental de João Pessoa.
Fonte: Autores (2020).

3.2 Indicador de Saneamento Ambiental (ISAN)

aplicação dos indicadores ISAN e os fatores que

Oito artigos foram inseridos na categoria ISAN,
que emprega indicadores compostos de informações sobre o saneamento, para mensurar as
condições do meio e o impacto na saúde humana. Os resultados, abaixo informados, mostram a

determinaram a situação do saneamento am-
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biental no lugar avaliado. Entre esses fatores foi
citada a ausência de informações do setor, que
representa uma barreira para análise confiável
do saneamento local (Tabela 3).
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Tabela 3 - Uso dos indicadores ISAN encontrados nos 25 artigos selecionados para a revisão.
Nº.

Autor/
Ano

Método

Tipo Subdivisão/
Área de estudo

10

Wolf et al,
2019

Meta regressão
com combinação
do índice
FAECI com WASH

Domicílio, ambiente
de intervenção/
Países de baixa e
média renda do
mundo

11

Análise dos
Alagidede &
padrões de séries
Alagidede,
temporais dos
2016
indicadores IAPSB

Resultados
O índice FAECI mostrou que a baixa eficácia das intervenções para a redução de diarreia
resulta em índices elevados de contaminação fecal nas comunidades avaliadas e que
a maior parcela das pessoas no mundo reside em locais com cobertura deficiente de
saneamento e, consequentemente, está exposta à contaminação fecal.

País/Diferentes
países da África
Ocidental

Os indicadores IAPSB mostraram que houve melhorias no setor de água e saneamento
de 2000 a 2014; no entanto, o progresso foi brando nos seis países da África Ocidental
avaliados (Chade, Níger, Nigéria, Mauritânia, Serra Leoa e Togo). A meta de saneamento
aceitável dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio não foi alcançada por nenhum
dos países africanos estudados.
O indicador IQSBU foi superior a 70,0 para 50% das cidades analisadas. Arapongas, Campo
Largo, Cascavel, Curitiba, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Pinhais, Ponta
Grossa, São José dos Pinhais e Toledo obtiveram uma boa qualidade de saneamento
básico, com valores acima de 60,0. Em 2006, Londrina apresentou o maior valor
encontrado para o IQSBU (78,3), e Colombo, o menor (49,8). Os autores verificaram que a
disponibilidade deficiente de informações sobre o saneamento limita a real avaliação da
situação do setor.
O tipo de pavimentação e habitação foram os componentes que apresentaram os piores
resultados para as 923 seções de rua visitadas; já o setor de limpeza urbana obteve os
melhores resultados. As informações obtidas mostraram a utilidade dos indicadores para
direcionar o investimento público nas áreas com maior deficiência em saneamento.

12

Pereira et
al., 2015

Desenvolvimento
de aplicação do
IQSBU

Área urbana de
município/Cidades
paranaenses com
mais de 100.000
habitantes, Brasil

13

Rego et al.,
2013

Análise de cluster
dos EIIH

Bairro/Salvador, na
Bahia, Brasil

14

Andreazzi
et al, 2007

Bases de dados
Medline, Scielo e
LILACS dos ISS

A diarreia como determinante de saúde e a qualidade da água como determinante de
Estudos publicados/
saneamento foram as variáveis mais frequentes (59%) na composição dos indicadores
Países do mundo
dos 17 estudos avaliados de 1995 a 2004.

15

Concepcion
Rojas et al.,
2005

Método de
avaliação rápida
usando clusters
dos ISAD

Indivíduo/
Municípios em
Havana, Cuba

16

Ferreira
& Cunha,
2005

Avaliação do uso
do ISAUU

Município/Rio de
Janeiro, no Rio de
Janeiro, Brasil

17

Rodríguez
et al., 1999

Uso de dados
secundários a
partir dos ISADD

Município/Plaza de
la Revolución, em
Havana, Cuba

A deficiência no saneamento ambiental nas casas, quadras e locais de trabalho constitui
fator de risco essencial no surgimento de focos de Aedes aegypti, sendo a intermitência
no abastecimento de água e a existência de micro áreas de disposição irregular de lixo,
os fatores mais expressivos. O saneamento ambiental das quadras verificadas foi regular.
Nas moradias houve progresso das condições sanitárias; no entanto, continuidade de
ações prioritárias e aumento da participação popular são necessários a permanência da
prevenção e do controle da dengue.
O indicador ISAUU apontou boa qualidade da água no município do Rio de Janeiro, com
valores de 58,99 e 59,57 em 2000 e 2001, respectivamente, em escala de zero a 19
(péssima), 20 a 36 (ruim), 37 a 51 (aceitável), 52 a 79 (boa) e 80 a 100 (ótima).
As carências sanitárias observadas pelos indicadores ISADD foram determinadas pela
qualidade imprópria da água potável e pelo controle insuficiente do manejo de resíduos
sólidos e líquidos.

Legenda: WASH = Water, Sanitation and Hygiene; FAECI = Faecal Contamination Index (Índice de Contaminação Fecal; IAPSB = Indicadores de Água Potável e Saneamento Básico; IQSBU = Indicador de Qualidade de Saneamento Básico Urbano; EIIH = Environmental Indicators of Intra-urban Hetererogeneity (Indicadores
Ambientais de Hetererogeneidade Intra-urbana); ISS = Indicadores de Saneamento e Saúde; ISAD = Indicadores de Saneamento Ambiental e Dengue; ISAUU = Índice
de Sustentabilidade da Água de Uso Urbano; ISADD = Indicadores de Saneamento Ambiental e Doenças Digestivas.
Fonte: Autores (2020).

Dos oito artigos com ISAN, dois foram publicados de 1999 a 2019, na Revista Cubana de
Higiene y Epidemiología; dois, na Revista Panamericana de Salud Pública e os demais no International Journal of Hygiene and Environmental
Health, Public Health, Revista em Agronegócio
e Meio Ambiente e Cadernos de Saúde Pública. O idioma de publicação usado nos artigos
foi inglês (37,5%), português (37,5%) e espanhol (25%). O tipo de pesquisa mais comum foi
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o estudo documental descritivo-exploratório
(62,5%), seguido do estudo de caso (25%) e do
estudo ecológico (12,5%).

3.3 Indicador de Saúde Ambiental (ISAU)
Oito artigos foram inseridos na categoria ISAU,
que utiliza indicadores ambientais, com ênfase
na temática da saúde ambiental (Tabela 4).
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Tabela 4 - Uso dos indicadores ISAU encontrados nos 25 artigos selecionados para a revisão.
Autor/
Ano

Método

Tipo Subdivisão/
Área de estudo

18

Jung et al.,
2018

Múltiplas
exposições e
efeitos múltiplos
dos CEHI

Indivíduo/
Pequenos estados
insulares em
desenvolvimento do
Pacífico

19

Stauber et
al., 2018

A subtração de determinantes ambientais no indicador UHI como abastecimento de
Cidade, domicílio/
água canalizado para as residências, saneamento e uso domiciliar de biomassa como
Desenvolvimento Lagos e Tegucigalpa,
combustível resultou em uma modificação acentuada no nível de saúde e na classificação
na Nigéria e
e aplicação do UHI
das 57 maiores cidades do mundo avaliadas. Por outro lado, as variáveis, saúde da mulher
Honduras
ou vacinas na infância não alteraram o ranqueamento das urbes analisadas.

20

Jung et al.,
2017

Revisão
sistemática de
CEHI

21

Monteiro et
al., 2015

Uso de dados
secundários a
partir dos BSSI

22

Buhler et al.,
2014

Modelo teórico
Geo Saúde na
aplicação dos ISAM

23

Carneiro et
al., 2012

Construção de
indicadores a
partir do IDH

24

Cronin et
al., 2008

25

Cifuentes,
2002

Nº.

Resultados
Os indicadores CEHI usados geraram múltiplas exposições e efeitos diversos da relação
exposição-saúde infantil no contexto dos Objetivos do desenvolvimento Sustentável. A
falta da água, a carência das instalações sanitárias e o tratamento impróprio do esgoto
foram os riscos ambientais aos pequenos estados insulares em desenvolvimento. Os
principais resultados de saúde mostraram que a progressão da saúde ambiental das
crianças precisa de estudo complementar, pois parte dos dados não estava disponível ou
não existia.

Indivíduo/Países de A revisão sistemática evidenciou que as formas conceituais recorrentes para a elaboração
baixa e média renda dos indicadores CEHI foram os métodos DPSEEA e MEME e que os estudos consultados de
pesquisas anteriores foram, em maioria, desenvolvidos em países de média ou alta renda.
da Ásia
Domicílio/
Ananindeua, no
Pará, Brasil

A associação entre os indicadores de saneamento básico, as posições socioeconômicas
e a situação do suprimento hídrico com episódios de malária não foram confirmadas.
Os índices anuais de parasitas delineados para os anos de 2004 a 2013 classificam
Ananindeua como um local sem riscos. Contudo, em 2013 foi observado um surto de
142 casos, o que evidencia a necessidade de promover práticas de prevenção, vigilância
e controle.

Os indicadores de saúde-ambiente para identificar morbidade e mortalidade por diarreia
Município/
em menores de um ano mostraram que, na região Norte, as hospitalizações e mortes por
Municípios diversos, agravo diarreico agudo foram mais de cinco vezes superiores às das regiões Sudeste e
Brasil
Sul. A relação causa-consequência da falta de coleta de lixo e o internamento por diarreia
infantil foi confirmada.
Estados e países/
Estados do Brasil e
países do mundo

A combinação do IDH com indicadores sociais, econômicos, ambientais e de saúde
mostrou que a qualidade de vida e ambiental no Brasil dependia da melhora dos
indicadores de saneamento; e que a situação de desigualdade brasileira correspondeu à
de países como Laos, Iêmen, Madagascar e Haiti.

O panorama dos indicadores básicos de água e saneamento de 2003-2006 indicou
Domicílio/Campos
que a reduzida disponibilidade de água por habitante foi fator determinante para a
Abordagem dupla
de refugiados em
classificação do saneamento como ruim. Os aglomerados humanos que informaram um
para aplicação
diferentes países do
episódio de diarreia nas últimas 24 horas recebiam quantidade de água 26% menor do
dos IASSN
mundo
que aquelas sem nenhum caso.
Uso de SIG para
espacialização
de EHI

Domicílio/
Cidade do México,
México

O uso do EHI apontou que o risco de diarreia em crianças que residiam em moradias
alugadas foi maior em comparação com o daquelas que viviam em casas próprias.
O perigo também foi mais elevado em habitações que possuíam latrina e outras
infraestruturas de saneamento deficientes, do que aquelas ligadas à rede coletora de
esgoto.

Legenda: CEHI = Children's Environmental Health Indicators (Indicadores de Saúde Ambiental Infantil); UHI = Urban Health Index (Índice de Saúde Urbana);
DPSEEA = Driving-Pressure-State-Exposure-Effect-Action (Condução-Pressão-Estado-Exposição-Efeito-Ação); MEME = Multiple-Exposures-Multiple-Effects
(Múltiplas Exposições e Múltiplos Efeitos); BSSI = Basic Sanitation and Socioeconomic Indicators (Indicadores Sanitários Básicos e Socioeconômicos); ISAM
= Indicadores de Saúde e Ambiente; IDH = Indicador de Desenvolvimento Humano; SIG = Sistema de Informações Geográficas; EHI = Environmental Health
Indicator (Indicador de Saúde Ambiental); IASSN = Indicadores de Água, Saneamento, Saúde e Nutrição; EHI = Environmental Health Indicators (Indicadores de
Saúde Ambiental).
Fonte: Autores (2020).

Os artigos com ISAU foram publicados, de 2002
a 2018, nos seguintes periódicos: International
Journal of Environmental Research and Public
Health (25%), Annals of Global Health (25%),
Journal of Water and Health (25%), International Journal of Environmental Health Research
(25%), Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (25%), Ciência e Saúde Coletiva
(25%) e Cadernos de Saúde Pública (25%).
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O inglês foi o idioma de publicação mais frequente nos artigos (75%). O português foi utilizado em 25% das publicações. Não houve artigos publicados em espanhol. O tipo de pesquisa
mais citada foi o estudo documental descritivo-exploratório (37,5%). O estudo de caso, o estudo qualiquantitativo, o estudo experimental,
o estudo ecológico e o estudo observacional
e descritivo somam, cada um, isoladamente,
12,5% de ocorrência nos artigos.
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Os resultados mostraram que, entre os indicadores ISAU avaliados, foi identificada a relação
da ocorrência de doenças feco-orais, particularmente a diarreia, associada ao saneamento
deficiente nas localidades estudadas.
O público-alvo de maior análise pelos ISAU foi o
infantil. A questão geográfica territorial também foi considerada para avaliar a prevalência
de hospitalizações e mortes por agravo diarreico
agudo em crianças. Os aspectos de maior impacto negativo, nos resultados dos indicadores ISAU,
foram a falta ou má qualidade da água para uso
humano, a carência de acesso às instalações sanitárias e a falta de coleta de resíduos sólidos.

3.4 Distribuição espacial dos indicadores ISA,
ISAN e ISAU
Dos 25 artigos dessa revisão, a América do Sul
concentrou o maior número de trabalhos (60%),
com 14 estudos dos indicadores desenvolvidos
no Brasil. O ISA foi o tipo de indicador dominante,
usado em nove manuscritos, quatro deles no estado da Paraíba.
Na América do Norte e na África, o ISAN foi a categoria de indicador mais aplicada, com dois estudos realizados, um em Cuba, na cidade de Havana e um em diversos países africanos ocidentais.
Na Ásia, o ISAU foi empregado em países de baixa e
média renda. Europa e Oceania não tiveram artigos recuperados nesta revisão sistemática.
Todos os nove estudos ISA foram realizados no
Brasil, e a maior parte ocorreu em municípios
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da região Nordeste (56%), como Paraíba (44%)
e Alagoas (11%). As regiões Norte, Centro-Oeste
e Sul concentraram 11% dos artigos, cada uma.
A região Sudeste não teve artigos recuperados
nesta revisão, e um artigo foi aplicado em mais
de uma região brasileira.
A maior parcela dos oito estudos pertencentes à
categoria ISAN (62%) foi desenvolvida nas Américas (37% no Brasil e 25% em Cuba). Os outros
três artigos foram desenvolvidos em vários países no mundo (13%), em um conjunto de nações
africanas (13%) e em países de baixa e média
renda que estão localizados nas Américas, Ásia
e África (13%).
A distribuição espacial dos indicadores utilizados
nos 25 estudos selecionados para a revisão sistemática foi realizada. Os artigos estão representados por suas respectivas categorias (ISA, ISAN
ou ISAU) e em cada categoria estão descritos os
referidos indicadores. No caso dos estudos que
foram realizados em mais de um lugar, simultaneamente, um local foi selecionado para obtenção da coordenada geográfica. A espacialização
dos indicadores é apresentada na Fig. 1.
Os oito estudos em que se aplicou o ISAU foram,
majoritariamente, executados nas Américas
(38% no Brasil e 12% no México), na África (12%
na Nigéria e Honduras) e na Ásia (12% em países
de baixa e média renda). Uma publicação envolveu campos de refugiados em diferentes países
do mundo, e outra, pequenos estados em estágio de desenvolvimento econômico sustentável
no Pacífico.
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Figura 1 - Distribuição espacial dos indicadores ISA, ISAN e ISAU.
Fonte: Autores (2020).
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4 DISCUSSÃO
Os 25 artigos avaliados utilizaram vários indicadores como ferramentas para fundamentar os estudos sob diversos ângulos correlacionados com
saneamento, ambiente e saúde, com o objetivo
de: (i) desenvolver ações e realizar o planejamento
ambiental (FERREIRA e CUNHA, 2005), (ii) analisar
a qualidade do meio ambiente urbano (STAUBER
et al., 2018), (iii) medir os principais riscos à saúde geral das comunidades urbanas (JUNG et al,
2017), (iv) monitorar a complexa interação entre
o meio ambiente e a saúde das crianças (BÜHLER
et al., 2014), (v) comparar as condições de saneamento em diferentes momentos no tempo
(REGO et al., 2013), (vi) ajudar a hierarquizar as
áreas prioritárias e definir os valores investidos
que impactariam positivamente a conjuntura da
salubridade ambiental local (SILVA, NASCIMENTO
e SILVA, 2008), (vii) avaliar as vias dominantes de
transmissão de doenças decorrentes de condições
sanitárias insuficientes e a eficácia da intervenção
(WOLF et al, 2019) e, (viii) sanar as deficiências de
infraestrutura e serviços, manter o ambiente preservado e reparar a degradação ambiental (PEREIRA et al, 2015).
Dentre esses objetivos, a finalidade central no
uso dos indicadores ambientais, sob a perspectiva integrada do saneamento e saúde, foi fornecer informações sobre as condições de salubridade e qualidade ambiental de determinado
local no período de tempo em que os estudos
foram executados (LIMA, ARRUDA e SCALIZE,
2019; ROCHA, RUFINO e BARROS FILHO, 2019;
WOLF et al, 2019; BERNARDES, BERNARDES e
GÜNTHER, 2018; JUNG et al., 2018; STAUBER et
al., 2018; TEIXEIRA, PRADO FILHO e SANTIAGO,
2018; JUNG et al., 2017; ALAGIDEDE e ALAGIDEDE, 2016; PEREIRA et al., 2015; BÜHLER et al.,
2014; REGO et al., 2013; CARNEIRO et al., 2012;
CALIJURI et al., 2009; CRONIN et al, 2008; SILVA,
NASCIMENTO e SILVA, 2008; BATISTA e SILVA,
224

2006; FERREIRA e CUNHA, 2005; RODRÍGUEZ,
ROJAS e FERNÁNDEZ, 1999).
E, em seguida, subsidiar a tomada de decisão e
a gestão pública dos recursos em saneamento e
saúde (LIMA, ARRUDA e SCALIZE, 2019; ROCHA,
RUFINO e BARROS FILHO, 2019; WOLF et al, 2019;
BERNARDES, BERNARDES e GÜNTHER, 2018; JUNG
et al., 2018; STAUBER et al., 2018; TEIXEIRA, PRADO
FILHO e SANTIAGO, 2018; JUNG et al., 2017; ALAGIDEDE e ALAGIDEDE, 2016; PEDROSA, MIRANDA
e RIBEIRO, 2016; MONTEIRO et al., 2015; PEREIRA
et al., 2015; BÜHLER et al., 2014; REGO et al., 2013;
CALIJURI et al., 2009; SILVA, NASCIMENTO e SILVA,
2008; FERREIRA e CUNHA, 2005; BATISTA e SILVA,
2006; CIFUENTES et al., 2002).
A versatilidade no emprego dos indicadores ambientais analisados foi confirmada como uma
das vantagens de sua aplicação, por permitir sua
adaptação para avaliar realidades e subdivisões
territoriais distintas, sem perder a capacidade de
sensibilidade para perceber as particularidades
do local investigado (LIMA, ARRUDA e SCALIZE,
2019; ROCHA, RUFINO e BARROS FILHO, 2019;
STAUBER et al., 2018; JUNG et al., 2017; BATISTA
e SILVA, 2006).
Entretanto, os subindicadores e variáveis incorporados ou suprimidos para viabilizar a adequação
dos indicadores ambientais limitaram a comparabilidade entre diferentes indicadores, como
também, entre um mesmo indicador aplicado
em lugares distintos (BERNARDES, BERNARDES e
GÜNTHER, 2018; TEIXEIRA, PRADO FILHO e SANTIAGO, 2018; PEREIRA et al., 2015). Também a
considerar: um indicador composto por variáveis
de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos sólidos e ocorrência de
alagamentos, poderia não ter sensibilidade suficiente para perceber o real estado de saúde da população (ROCHA, RUFINO e BARROS FILHO, 2019;
TEIXEIRA, PRADO FILHO e SANTIAGO, 2018; SILVA
et al., 2017; PEREIRA et al., 2015).
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Uma explicação para uma certa fragilidade no uso
dos indicadores seria a origem das informações
para o cálculo das variáveis de saúde e saneamento nos países emergentes, dada a ausência em
quantidade e qualidade dos dados que deveriam
ser disponibilizados pelas instituições responsáveis (LIMA, ARRUDA e SCALIZE, 2019; BERNARDES, BERNARDES e GÜNTHER, 2018; JUNG et al.,
2018; STAUBER et al., 2018; TEIXEIRA, PRADO FILHO e SANTIAGO, 2018; MONTEIRO et al., 2015;
PEREIRA et al., 2015). Quanto menor a renda de
um país, maior a probabilidade de seus órgãos
gestores fornecerem dados incompletos, errôneos ou obsoletos (JUNG et al., 2018). A falta de
ferramentas adequadas de monitoramento e vigilância, integradas aos sistemas de fluxo de informações, evidencia o entrave em coletar rotineiramente dados robustos (STAUBER et al., 2018).

na área sanitária (40%), planejamento urbano
(36%) e como um instrumento de fácil uso (28%).
Pode-se destacar ainda nesta revisão: (i) o largo
uso desses indicadores para diagnosticar os cenários do saneamento, saúde e salubridade ambiental em localidades diversas; (ii) o desafio no
emprego de um mesmo indicador para retratar
diferentes realidades; e (iii) a capacidade deste
mesmo indicador de equiparação com outros
indicadores ou com ele mesmo, quando aplicado em lugares distintos. De qualquer modo, recomenda-se o uso desses indicadores, mas de
forma continuada.

Os dados e informações coletados para esta revisão sistemática mostram que os indicadores que
têm sido mais aplicados simulam fatores dinâmicos sujeitos a constantes mudanças, das condições de salubridade ambiental (TEIXEIRA, PRADO
FILHO e SANTIAGO, 2018; CONCEPCIÓN ROJAS et
al., 2005). Por isso, para a avaliação das condições
do ambiente físico, do saneamento e da saúde
ambiental, recomenda-se a aplicação daqueles
indicadores de maneira continuada (PEREIRA et
al., 2015; REGO et al., 2013; CRONIN et al, 2008).
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5 CONCLUSÕES
Nesta revisão sistemática, obteve-se um relevante aporte de informações que identificou,
analisou e resumiu, de pesquisas antigas e recentes, o uso de indicadores ambientais na perspectiva conjunta do saneamento e saúde em países emergentes.
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Quase todos os artigos avaliados evidenciaram
esses indicadores como uma métrica eficaz para
a tomada de decisão (48%), formulação de políticas públicas para priorização de investimentos
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