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Estudo integrado da avaliação de Condições Socioambientais e de Saúde na 
Comunidade Rural do Limão/município de Iranduba/AM; que possui uma população 
aproximada de 1.500 pessoas, não possui água encanada e esgoto sanitário; uma 
grande área é anualmente inundada pela cheia do Lago do Limão, tributário do Rios 
Negro e Solimões. Estudo baseado em dados obtidos a partir da aplicação de 
questionários em 113 domicílios; coleta de fezes em uma amostra de 236 
indivíduos, analisadas pela técnica de sedimentação espontânea e 407 coletas de 
água de consumo, proveniente de poço artesiano, torneira, caixa domiciliar e 
garrafão, analisadas pelo método colimétrico (Colilert) para detecção de coliformes 
totais e fecais. No item escolaridade 69% possui apenas ensino fundamental; 51% 
recebem apenas um salário mínimo; 40% das residências não faz tratamento de 
água; 90% das casas possui água encanada. A coleta do lixo é semanal e 70% 
queimam ou enterram o lixo; 85% das casas possuem banheiro com fossa séptica, 
10% com fossa seca e 5% esgoto a céu aberto. Na área que alaga a fossa fica 
submersa, contaminando o ambiente; identificou-se que 90% das famílias possuem 
animais domésticos (cachorro, gato, galinha, pato) que são criados soltos. Os 
parasitos mais prevalentes foram Complexo Entamoeba histolytica/dispar (7,2%), 
Giardia intestinalis (4,2%) e ancilostomídeo (2,1%). Análise da água aponta altos 
índices de contaminação por coliformes fecais nas amostras coletadas, onde 27% 
das amostras de torneira, 25% das garrafas e 71% das caixas domiciliar 
apresentaram de 5 a 960,6 NMP/100 mL de coliformes fecais. Entretanto, a maioria 
dessas amostras apresentou de 100 a 1011,2 NMP de coliformes totais em 100 mL 
de água. Estudos como este pode constituir importante indicação para adequadas 
soluções sanitárias e práticas em saúde visando a melhoria de qualidade de vida 
destas populações. 
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