
ARQUIVO COMPLEMENTAR – PERGUNTAS NORTEADORAS 

1. Caso não concorde (total ou parcialmente) com as definições de salubridade ambiental existentes, 
qual seria a sua proposição? 
2. Em sua opinião, a aplicação de um ISA é viável? 
3. O método Delphi fundamenta-se na consulta a diversos especialistas sobre a temática estudada, por 
meio de questionários, tabulação dos resultados, verificação de convergência e reenvio de 
questionários até que se alcance um nível de consenso satisfatório, representando uma opinião 
consolidada. Em caso futuro de aplicação do método Delphi para constituição do ISA: 
a) A composição dos indicadores específicos (indicadores de 1º ordem) seria feita de forma conjunta 
ou separada por especialistas específicos de cada área?  
b) A composição dos subindicadores (indicadores de 2° ordem) seria feita de forma conjunta ou 
separada por especialistas específicos de cada área, sempre pensando em um todo?  
c) O estabelecimento de pesos dos indicadores específicos ou indicadores de 1º ordem seria feito de 
forma conjunta ou separada por especialistas específicos de cada área?  
d) O estabelecimento de pesos dos indicadores de 2° ordem ou subindicadores seria feito de forma 
conjunta ou separada por especialistas específicos de cada área, sempre pensando em um todo?  
4. Para o cálculo do ISA total de um município é necessário calcular separadamente o ISA urbano do 
ISA Rural?  
5. Considerando-se as diversas modificações existentes do ISA proposto por CONESAN (1999), para 
o cálculo de um ISA rural, é viável modificar um ISA existente ou elaborar um novo? 
6. Considerando-se CONESAN (1999) e baseado nos conceitos de salubridade ambiental, indique no 
Quadro a seguir quais indicadores são aplicáveis para o cálculo do ISA Rural? Faça uma breve 
justificativa. 

ISA (CONESAN,1999) 
Relação com o conceito de 

salubridade ambiental 

Indicador  Subindicadores Finalidade S N  P Justificativa 

Indicador de 
abastecimento de 

água  

Indicador de cobertura de 
abastecimento de água 

Quantificar os domicílios atendidos por sistemas de abastecimento 
de água com controle sanitário. 

        

Indicador da qualidade da água 
distribuída 

Monitorar a qualidade da água fornecida.     

Indicador de saturação do 
sistema produtor 

Comparar a oferta e demanda, programar novos sistemas e/ou 
ampliações na elaboração de ações que reduzam as perdas. 

    

Indicador de 
esgotos 

sanitários 

Indicador de cobertura em 

coleta de esgotos e tanques 
sépticos 

Quantificar os domicílios atendidos por rede de esgotos e/ou 
tanques sépticos. 

        

Indicador de esgotos tratados 
Quantificar os domicílios atendidos por tratamento de esgotos e 

tanques sépticos. 
    

Indicador de saturação do 
tratamento de esgotos 

Comparar a oferta e demanda das instalações existentes e 
programar novas instalações ou ampliações. 

    

Indicador de 
resíduos sólidos 

Indicador de coleta de resíduos 
sólidos 

Quantificar os domicílios atendidos por coleta de resíduos sólidos.         

Indicador de tratamento e 
disposição final de resíduos 

sólidos 
Qualificar a situação da disposição final dos resíduos.     

Indicador de saturação do 
tratamento e disposição final 

dos resíduos sólidos 
Indicar a necessidade de novas instalações.     

Indicador de 
controle de 

vetores 

Indicador de dengue 
Identificar a necessidade de programas preventivos de redução e 

eliminação dos vetores transmissores e/ou hospedeiros da doença. 
        

Indicador de esquistossomose 
Identificar a necessidade de programas preventivos de redução e 

eliminação dos vetores transmissores e/ou hospedeiros da doença. 
    

Indicador de leptospirose 
Indicar a necessidade de programas preventivos de redução e 

eliminação de ratos. 
    

Indicador de 
riscos de 

recursos hídricos 

Qualidade da água bruta Qualificar a qualidade da água bruta.         

Disponibilidade dos mananciais 
Quantificar a disponibilidade dos mananciais para abastecimento 

em relação à demanda. 
    

Fontes isoladas 
Abranger o controle da água em áreas com abastecimento por 

fontes alternativas como bicas, fontes, poços etc. 
    

Indicador 
socioeconômico 

Indicador de saúde pública 
relacionado ao saneamento 

básico 

Indicar a possibilidade dos serviços públicos de saneamento básico 
inadequados, que podem ser avaliados através de: mortalidade 

infantil ligada a doenças relacionadas à água e mortalidade infantil 
e de idosos ligada a doenças respiratórias. 

        

Indicador de renda 
Indicar a capacidade de pagamento da população pelos serviços e 

a capacidade de investimento pelo município através de: 
distribuição de renda e renda média. 

    

Indicador de educação 
Indicar a linguagem de comunicação nas campanhas de educação 
sanitária e ambiental através de: índice de nenhuma escolaridade 

e índice de escolaridade até 1º grau. 

    

Nota: Sim = S; não = N; parcialmente = P. 


