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A água é um recurso finito indispensável à vida, afetando a saúde de milhões de pessoas pelo 

mundo, seja por sua escassez ou qualidade. Em relação aos seres humanos, a qualidade e a 

pureza hídrica estão diretamente relacionadas com a saúde, visto que a água é responsável por 

um grande número de doenças de veiculação hídrica, por conseguinte as não conformidades 

podem representar riscos à saúde da população consumidora. A água potável é uma boa forma 

de redução de morbimortalidade de doenças de vinculação por água de má qualidade.   Este 

trabalho objetivou verificar a relação entre a qualidade da água e suas possíveis repercussões 

a saúde. Trata-se de pesquisa bibliográfica do tipo sistemática, realizada através de artigos 

indexados nas bases de dados da Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e do Scientific Electronic 

Library Online (SCIELO) nos últimos dois anos, utilizando os seguintes descritores: água, 

doenças de vinculação hídrica, saúde pública e vigilância sanitária. Inicialmente foram 

encontrados 21 artigos que abordavam a relação da água com a saúde pública. Foram 

excluídos 10 artigos que não versavam sobre o tema e 11 artigos foram inclusos para 

responder a pergunta norteadora. A água é um importante fator para manutenção da saúde da 

população independente da fonte de consumo, demonstrando a inter-relação entre a água e a 

saúde, sendo a mesma indispensável à vida. Assim, a incorporação de uma política sistêmica 

da qualidade da água, gestada tanto nas esferas governamentais quanto de controle social e da 

gestão participativa, pode fornecer avanços significativos e decisivos para a saúde da 

população brasileira. 
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