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RESUMO
O saneamento básico remete-se em atender as necessidades humanas referentes ao
abastecimento de água, coleta de esgoto, drenagem urbana e limpeza pública. O objetivo desta
revisão bibliográfica foi relatar os impactos causados pela falta de saneamento básico para a
saúde do ser humano. O artigo baseou-se em uma revisão bibliográfica, na qual foram
utilizadas como sites de busca as plataformas SCIELO e BIREME, sendo incluídos artigos do
ano de 2000 a 2018 sobre a temática. A busca na base de dados resultou em 2.316 resultados.
Após a ordenação, classificação e análise dos artigos, foram encontrados 14 artigos que
atendiam a temática abordada. A falta de saneamento pode gerar doenças e outras
complicações preocupantes, tais como diarreias, febres entéricas, leptospirose,
esquistossomose, febre amarela e outras. As doenças surgem devido à inexistência dos
serviços de saneamento básico juntamente com a aglomeração humana, propiciando um
cenário favorável para a atração para vetores de doenças, tendo em vista que nestes locais há
disponibilidade de abrigo, alimento e outros fatores. No estado de Rondônia apenas 41,01%
da população possui abastecimento de água tratada enquanto apenas 3,5% da população
possui coleta de esgoto. Há relação entre o saneamento básico e diversas doenças, a falta ou a
inadequação na oferta destes serviços podem resultar em diversos impactos na saúde e na
qualidade de vida, principalmente nas populações de baixa renda, visto que é o grupo social
mais afetado com as mazelas do poder público. Em Rondônia a falta destes serviços deve ser
observada com mais atenção para promover avanços em saneamento no Estado.
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