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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi analisar e demostrar a distribuição espacial dos locais 

acometidos com o desequilíbrio ambiental que possam influenciar na prevalência 

dos casos de dengue em quatro bairros do município de Juazeiro/BA. A metodologia 

realizada consiste em georreferenciar o desequilíbrio ambiental nos quatro bairros 

mais acometidos pela dengue, no município de Juazeiro-BA, com um total de 181 

casos de dengue confirmados nos quatro bairros. Além do georreferenciamento 

foram realizadas medições para averiguar o volume de lixo, esgoto a céu aberto e 

água parada encontrados na área territorial em estudo.  Os critérios de inclusão 

consistem em duas etapas, na primeira, utiliza-se para a escolha dos bairros a 

serem georreferenciados, consiste em dois bairros considerados de classe 

econômica alta e dois de classe econômica baixa, dos quais serão apenas 

georreferenciados as ruas que apresentaram os casos de dengue notificados, de 

acordo com os dados da Secretária de Saúde do município de Juazeiro/BA. A 

segunda é a marcação dos pontos em frente à residência do paciente que teve 

dengue e dos locais contendo presença de lixo, esgoto a céu aberto e/ou água 

parada no ambiente. Os dados foram analisados estatisticamente com os Testes de 

Kruskal-Wallis, Teste Qui-Quadrado (χ2), Teste de Lilliefors e o Teste de Correlação 

de Pearson, formulando as tabelas; os pontos georreferenciados foram utilizados na 

construção dos mapas e dos Gráficos. Com o desenvolvimento da presente 

pesquisa pode-se concluir que o georreferenciamento demostrou ser um instrumento 

moderno e eficaz, utilizado para indicar as áreas degradadas bem como a 

distribuição da dengue no município permitindo a correlação com as áreas com o 

risco de proliferação ou disseminação de doenças; uma vez que o desequilíbrio 

ambiental, neste caso provocado pelo homem, transforma o ambiente em que habita 

num local favorável para a reprodução e proliferação do Aedes aegypti contribuindo 

deste modo na distribuição da dengue. 

 
Palavras-chave: Dengue. Mapeamento geográfico. Impacto Ambiental. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to analyze and demonstrate the spatial distribution the 

affected sites with the environmental imbalance that may influence prevalence of 

dengue cases in four districts of the municipality of Juazeiro/BA. The methodology 

performed is to georeferencing the environmental imbalance in four most affected 

districts by dengue in the municipality of Juazeiro/BA, with a total of 181 dengue 

cases confirmed in the four districts. Besides the georeferencing will be realized 

measurements to ascertain the garbage volume, sewage and standing water found in 

the territorial area under study. The inclusion criteria consist in two stages, the first is 

used for choice the neighborhoods to be georeferenced, consist in two districts 

considered high   socioeconomic class and two of the low socioeconomic class, 

which will be just georeferenced the streets that showed dengue cases reported in 

accord to data of the Secretary of Health of the city Juazeiro/BA. The second is the 

tagged of the points in front of the patient home who had dengue and the sites that 

have garbage, sewage and/or standing water in the ambient. The data were 

analyzed statistically with the Kruskal-Wallis tests, Qui-Square (χ2) test, Lilliefors test 

and the Pearson Correlation test, formulating the tables; the georeferenced points 

were used to build the maps and graphs. With the development of this research it 

can be concluded that the georeferencing has shown to be a modern and effective 

tool, used to indicate the degraded areas and the distribution of dengue in the city 

allowing correlation with the areas with the risk of proliferation or spread of disease ; 

once the environmental imbalance, caused in this case the man, transforms the 

environment in which inhabits a favorable site for the replication and proliferation of 

Aedes aegypti thereby helping in the distribution of dengue fever. 

 

Key-words: Dengue. Geographical mapping. Environmental Impacto. 

 

 

 

 



11 
 
 

 

Lista de Ilustrações 

Figura 1 - Ovitrampas 25 

Figura 2 - Armadilha para coleta de larvas (Larvitrampa). 25 

Figura 3 - Armadilhas MosquiTRAP:  versão 01, versão 02 e versão 

03. 

26 

Figura 4 - Representação esquemática do procedimento realizado 

com a Wollbachia. 

27 

Figura 5 - O Culex quinquefasciatuso a direita e o Aedes aegypti a 

esquerda. 

32 

Figura 6 - Aedes aegypti macho à direita e Aedes aegypti fêmea a 

esquerda. 

33 

Figura 7 - Ciclo de vida do Aedes aegypti. 35 

Figura 8 - Imagem de um microscópio eletrônico da seção central de 

uma partícula viral da dengue. 

39 

Figura 9 - Casos retificados de dengue no Brasil, por semana 

epidemiológica de início de sintomas, 2013a, 2014a e 

2015b 

41 

Figura 10 - Desequilíbrio Ambiental nos Bairros. 58 

Figura 11 - Mapa dos casos de dengue notificados em Juazeiro/BA. 60 

Figura 12 - Quantidade de pacientes localizados nos Bairros 

estudados, dos que foram notificados com dengue pela 

Secretaria da Saúde do Município de Juazeiro/BA. 

62 

Figura 13 - Mapa dos casos de dengue notificados por bairro. 63 

Figura 14 - Distribuição das áreas de desequilíbrio ambiental nos 

bairros do município de Juazeiro/BA. 

65 



12 
 
 

 

Figura 15 - Mapa de densidade de lixo, gerado pelo estimador Kernel.  67 

Figura 16 - Mapa de densidade de esgoto a céu aberto gerado pelo 

estimador Kernel. 

68 

Figura 17 - Mapa de densidade de água parada gerado pelo 

estimador Kernel. 

69 

Figura 18 - Distribuição geral dos pontos contendo lixo, esgoto a céu 

aberto e água parada; bem como a distribuição dos casos 

notificados de Dengue. 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 
 

 

Lista de Tabelas 

Tabela 1 - Dados de risco, dengue e desequilíbrio ambiental dos 

bairros pesquisados. 

75 

Tabela 2 - Prevalência de dengue entre os bairros em estudo. 77 

Tabela 3 - Relação entre escore, risco (paciente e desequilíbrio 

ambiental) e quantidade/volume de lixo, esgoto e água 

parada. 

80 

Tabela 4 - Análise do risco e total de pacientes em relação ao 

desequilíbrio ambiental. 

81 

Tabela 5 - Correlação entre medições de desequilíbrio ambiental e dos 

escores de risco. 

83 

Tabela 6 - Escore risco (paciente e desequilíbrio) por bairro. 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 
 

 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

 
SIG - 

 
Sistemas de Informações Geográficas 

 
SIT - 

 
(Sterile Insect Technique) 

 
SISFAD - 

 
Informação da Febre Amarela e Dengue 

 
SINAN - 

 
Sistema de Informação de Agravos Notificados 

 
RV -  

 
Realidade Virtual  

 
SD - 

 
Sherlock Dengue 

 
TIC - 

 
Tecnologias de Informação e Comunicação 

 
PROINFO - 

 
O Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

 
DC - 

 
Dengue Clássica 

 
DH - 

 
Dengue Hemorrágica 

 
FHD - 

 
Febre Hemorrágica  da  Dengue   

 
IgM 

 
Imunoglobulina M 

 
IgG - 

 
Imunoglobulina G 

 
ERD - 

 
Escore de Risco Desequilíbrio 

 
PL - 

 
Presença de Lixo 

 
QL - 

 
Quantidade de Lixo 

 
LL - 

 
Localidade Lixo 

 
PE - 

 
Presença de Esgoto a Céu Aberto 

 
QL - 

 
Quantidade de Esgoto a Céu Aberto 

 
LE - 

 
Localidade Esgoto a Céu Aberto 

 
PÁP - 

 
Presença de Água Parada 

 
QÁP - 

 
Quantidade de Água Parada 

 
LÁP - 

 
Localidade Água Parada 



15 
 
 

 

 
PA - 

 
Presença de Animal 

 
QA - 

 
Quantidade de Animal 

 
QPR - 

 
Quantidade de Paciente por Residência 

 
QPG - 

 
Quantidade de Pontos Georreferenciados 

 
NP - 

 
Número de pacientes notificados com dengue por bairro 

 
EDK - 

 
Estimador de Densidade de Kernel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 
 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO 18 

2. OBJETIVOS 20 

2.1. Objetivo Geral 20 

2.2 Objetivos Específicos 20 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 21 

3.1 Georreferenciamento 21 

3.2 Tecnologias utilizadas no combate a dengue 24 

3.3 Biologia do Aedes aegypti  30 

3.4 Vírus da dengue e os agravos à saúde humana  36 

3.5 Meio Ambiente  42 

3.6 Desequilíbrio Ambiental 44 

3.7 Politicas Públicas  47 

3.8 Classe Social 49 

3.9 Interdisciplinaridade: saúde, meio ambiente e sociedade 51 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 55 

4.1 Áreas de estudo 55 

4.2 Coleta dos dados em campo 55 

4.3 Exibição dos dados georreferenciados 56 

4.4 Análises estatísticas dos dados 56 

4.5. Critério de Inclusão 57 

4.6 Critério de Exclusão 57 



17 
 
 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 58 

6. CONCLUSÃO 86 

 REFERÊNCIAS 88 

7. APÊNDICES 112 

7.1 APÊNDICE A: Desequilíbrio Ambiental 112 

7.2 APÊNDICE B: Prevalência da Dengue 113 

8. ANEXO 114 

8.1 ANEXO A: Parecer consubstanciado do CEP 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 
 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 O geoprocessamento (GPS) envolve atividades executadas pelo Sistema de 

Informação Geográfica (SIG), o qual é utilizado no processamento de dados 

georreferenciados, sendo importante na avaliação e nas análises de riscos à saúde 

coletiva relacionando-as com o perfil socioeconômico da população e com o meio 

ambiente a partir do mapeamento de doenças (ARAÚJO et. al, 2008; SKABA et. al, 

2004). Uma dessas doenças em questão é a Dengue, que possui uma distribuição 

espacial que possibilita a formação de hipóteses explicativas de acordo com a 

manutenção de algumas áreas geográficas, mesmo com muitos esforços utilizados 

para erradicá-la (ARAÚJO et. al, 2008). 

 A interligação entre saúde ambiental e a humana pode acontecer independente 

dos lugares e das épocas, pois o ambiente é modificado a cada evolução adquirida 

de acordo com os avanços científicos e tecnológicos. A globalização, a urbanização 

desordenada, o crescimento industrial e os impactos causados pelas mudanças 

climáticas, favorecem o mosquito vetor da dengue, aumentando a disseminação do 

vírus e agravando ainda mais os problemas de saúde pública (FAVIER et. al, 2006). 

O desequilíbrio ambiental favorece a proliferação do Aedes aegypti classificado por 

Linnaeus em 1762, que pode infestar quaisquer espaços urbanos independente da 

condição socioambiental. O vetor tem sua proliferação decorrente dos principais 

problemas urbanos, tais como: água mantida em recipientes inadequados, 

residências que armazenam pneus a céu aberto, vasos de plantas sem areia 

contendo água em sua base, depósitos de lixo e falta de fiscalização apropriada em 

alguns estabelecimentos (SEABRA, 2011). 

 A alimentação do mosquito é diferenciada pelo sexo, o macho se alimenta de 

néctar de flores e sucos de frutas, já a fêmea se alimenta das mesmas fontes de 

energia e após a cópula necessita de sangue, por mais de uma vez entre duas 

oviposições sucessivas, sendo assim a fêmea ingere e/ou transmite o vírus durante 

sua alimentação (BARATA, 2001). Quando saciada, a fêmea apresenta o 

comportamento de oviposição dispersiva, colocando poucos ovos em criadouros 

diferentes (FUNASA, 2001).  Após a eclosão as larvas passam maior parte do tempo 

se alimentando de matéria orgânica encontrada no fundo do recipiente até passarem 
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para a fase de pupa que geralmente dura de dois a três dias, nesta fase a pupa não 

se alimenta e fica flutuando na superfície  da  água,  para  facilitar  a  emergência  do  

mosquito que é considerada a fase adulta (FUNASA, 2001; CONSOLI et. al, 1998). 

O mosquito do Aedes aegypti é mais escuro que o Culex quinquefasciatus, 

popularmente conhecida como muriçoca, apresentando coloração preta com listras e 

manchas brancas (TAVEIRA, 2001). 

 A dengue é considerada a arbovirose que mais afeta o homem no mundo, 

atingindo principalmente os países tropicais, por apresentarem condições favoráveis; 

por este motivo segundo a Organização Mundial da Saúde cerca de 2,5 bilhões de 

pessoas podem estar suscetíveis à infecção da dengue (OMS, 2008). O controle do 

vírus da dengue se reduz simplesmente ao combate do mosquito, principal vetor 

(Aedes aegypti), devido à ausência de uma vacina tetravalente. O vírus da dengue 

(DENV) tem quatro sorotipos antigenicamente distintos: DENV-1, DENV-2, DENV-3 

e DENV-4 e se manifestam sob duas formas: a dengue clássica e a hemorrágica 

(BRAGA, 2007; OMS, 2002). 

 Em 2012 a Organização Mundial de Saúde (2012) estimou que todos os anos 

cerca de 50 a 100 milhões de pessoas são infectadas com o vírus da dengue, sendo 

que aproximadamente 500.000 pessoas são hospitalizadas a cada ano. No ano de 

2013 foram registrados aproximadamente 2 milhões de casos notificados (SVS, 

2015). Em 2014 foram 8.447 casos de dengue confirmados, com 646 casos graves e 

7.834 casos de dengue com sinais de alarme. Já em 2015, após a Semana 

Epidemiológica (SE-32), foram confirmados 1.239 casos de dengue grave, 16.323 

casos de dengue com sinais de alarme e 660 óbitos promovidos pela dengue 

(Boletim Epidemiológico, 2015; MS, 2015). 

 Os elementos utilizados no controle de vetores incluem vigilância, controle 

biológico, controle químico com uso de repelentes e inseticidas, manejo da 

resistência a inseticidas, armadilhas e redução da fonte ou manejo ambiental 

(ROSE, 2001). Os impactos ambientais também devem ser levados em conta no 

combate a dengue, assim como as alterações climáticas, poluição de recursos 

hídricos, aquecimento global e danos à biodiversidade (JERÔNIMO et. al, 2012). 
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 As abordagens interdisciplinares e as politicas públicas locais formulam 

estratégias de controle e prevenção de doenças transmissíveis, principalmente a 

dengue, favorecendo a saúde da população (AUGUSTO, 2009). Os profissionais 

que trabalham com áreas da saúde, ambientais e sociais ao fazerem uso de 

metodologias interdisciplinares e intersetoriais, formulam modelos de 

desenvolvimento que permitem a criação de estratégias para superar os problemas 

ambientais e de saúde (PORTO, 1998). As ações territoriais abrangem muitos 

saberes ao tratar de temas de saúde pública, o qual não pode apresentar um único 

setor governamental para resolver os problemas de saúde decorrentes das 

coletividades humanas, por isso as metodologias e práticas interdisciplinares e 

intersetoriais são utilizadas no planejamento de gestores e dos profissionais de 

saúde (AUGUSTO, 2009).    

 Contudo, é importante planejar modelos matemáticos e computacionais, os 

quais explicam a propagação das epidemias, em específico da dengue e a dinâmica 

da população do vetor, apoiando-se em parâmetros socioambientais e climáticos, 

onde estas metodologias voltadas para o controle da doença possam ser realizadas 

com mais eficácia, favorecendo a saúde pública (BARSANTE et. al, 2011). 

 

2.  OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Analisar e demostrar a distribuição espacial dos locais acometidos com o 

desequilíbrio ambientais que possam influenciar na prevalência dos casos de 

dengue em quatro bairros do município de Juazeiro/BA. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Demostrar a relação da prevalência da dengue com a degradação ambiental;  

 Identificar áreas de desequilíbrio ambiental que representem risco para 

prevalência de dengue através de geoprocessamento; 

 Analisar a distribuição espacial da dengue; 
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 Verificar a influência do nível socioeconômico sobre a quantidade e números 

de casos de dengue; 

 

3.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Georreferenciamento  

Desde 1990, o mapeamento de doenças vem sendo utilizado como utensílio 

básico na identificação de áreas de risco, favorecendo os serviços de saúde pública 

no combate a determinada doença (CÂMARA, 2004; ROJAS, 1999). A análise 

espacial tem sido utilizada por muitos anos como instrumento importante na 

dispersão de contaminação de solo, variação de características geoambientais de 

dados regionais e extensão de depósitos minerais (LANDIM, 2003). Mas devido à 

ocorrência de muitas epidemias em varias regiões do Brasil, o georreferenciamento 

vem sendo empregado nas ciências da saúde, retomando a teoria epidemiológica de 

John Snow, realizada em 1854, para explicar como a contaminação ambiental e sua 

relação com a epidemia da cólera em Londres estavam infectando a população 

naquele ano (CERDA, 2007; RAMSAY, 2006). 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) são utilizados como 

ferramenta, reproduzindo gráficos com representação espacial, permitindo a captura, 

estocagem, manipulação, análise e demonstração dos dados georreferenciados 

(BARCELLONA 1998). Os dados georreferenciados são armazenados e formulados 

em camadas de informação, cada camada representa um tema, favorecendo sua 

manipulação isoladamente ou por operações de análise espacial, relacionando os 

dados de diferentes naturezas (PEDROSA, 2008). As camadas são características 

primordiais no SIG, favorecendo a organização dos dados e separando os temas 

dos dados. (BARCELLOS et al., 1998).  

Segundo Dias (2005), o SIG é capaz de gerar informações geográficas, 

comparando com dados tabulares (Gráficos, tabelas, planilhas), também como meio 

de coleta, armazenamento, administração, supostas perguntas e demonstração de 

dados espaciais. Com o intuito de identificar geograficamente a doença e formular 

indicadores epidemiológicos (MERCARONI, 2003).  
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A parte gráfica e não gráfica do SIG são dois tópicos fundamentais, 

representando objetos expostos no mapa. A gráfica é um componente que definem 

a geometria das feições topográficas, representadas por Pontos, Linhas ou 

Polígono. Já a não gráfica apresenta os atributos dessas feições (PEDROSA, 2008). 

Muitos autores utilizam os mapas temáticos como base para as técnicas de 

geoprocessamento, como utensílio na área da saúde pública, demarcando a 

distribuição espacial das doenças como hanseníase, leptospirose e que afetam a 

população indígena (GARNELO, 2005; DIAS, 2005; FIGUEIREDO, 2001). 

Inicialmente o pesquisador precisa ter em mãos a cartografia atual digital se possível 

da área de estudo. Pois, a falta de bases cartográficas, a desatualização e falta de 

confiabilidade ou ausência dos dados, dificultam o geoprocessamento (PEDROSA, 

2008; GARNELO, 2005).  

O mapeamento de doenças ocasionado pelo uso do SIG tem facilitado na 

investigação da doença, demostrando a sua ocorrência e confirmação da existência 

de casos através de uma correlação espacial (PEDROSA, 2008).  Os mapas 

conhecidos como “mapa de risco”, apresentam em seu conteúdo, agentes 

ambientais de risco e suas consequências sobre a população, que podem ser 

previstos ou medidos. Assim como as atividades poluidoras que podem causar 

danos a saúde humana (BARCELLOS, 1998).  

Através da utilização do SIG é possível estudar melhor o espaço social e 

geográfico. Visualizando a população pobre e rica, os tipos de degradação ambiental 

e as áreas com extensão socioambiental (ALVES, 2006). A investigação ecológica 

baseada em dados epidemiológicos e ambientais correlaciona fenômenos utilizados 

para compreender melhor a formação de uma sociedade naquela área geográfica 

(SUSSER, 1994). De acordo com Santos (2006), o espaço geográfico e social, que 

formulam um conjunto de relações com funções de produção, consumo e formas de 

objetos geográficos (cidades, barragem, estrada, prédios, entre outros). O espaço é 

composto pela divisão de trabalho, classe social, centralidade, marginalidade, 

desigualdades e distribuição irregular dos recursos.  
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As áreas geográficas identificadas e delimitadas no espaço investigam a 

relação dos problemas ambientais com a saúde, formulando hipóteses referentes ao 

acúmulo de riscos em determinados locais que podem promover o surgimento de 

doenças (PEDROSA, 2008). As diferentes técnicas de análise espacial 

fundamentados em dados individuais, em conjunto com a identificação das áreas de 

maior risco de dengue, são utilizados como exemplo em estudos brasileiros (GALLI 

2008; TEXEIRA 2008; MODINI 2005; SIGUEIRA 2004). Barcellos (2005) 

desenvolveu modelo de prevenção da transmissão de dengue em áreas urbanas de 

acordo com técnicas de geoprocessamento com a utilização de dados de saúde, 

com o objetivo de localizar a presença do vetor e os casos de doença com mais 

precisão. 

No Brasil a vigilância da dengue é realizada através do Sistema de 

Informação sobre a Febre Amarela e Dengue (SISFAD), registrando as atividades de 

vigilância entomológica e o Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN), 

registrando os casos confirmados e suspeitos da doença.  Estes sistemas utilizam 

desenhos que localizam o vetor e a doença podendo ser relacionados de acordo 

com o município e alguns bairros, como uniformidade de dados. Uma grande 

heterogeneidade interna e abrangentes dimensões são formadas mediante as 

unidades espaciais, objetivando indicar e agir sobre o foco da doença e seu vetor 

com poucos quilômetros de extensão. Porém é necessário que ocorra a liberação 

dos dados entomológicos e epidemiológicos, para averiguar, se a presença do vetor 

está ligado aos casos suspeitos da doença, ocasionando um alerta nos principais 

pontos de infestação identificados (BARCELLOS, 2005). 

A técnica de geoprocessamento utilizado na saúde ocasiona a união de 

informações exatas e claras, que podem ajudar nas ações de vigilância, como 

ferramenta importante na adequação de politicas voltadas para o setor e rumo das 

experiências (DIAS, 2005). A distribuição de vetores e sua transmissão de doença 

têm sido avaliadas mediante o georreferenciamento e as técnicas de análise 

espacial, auxiliando na atividade de controle e vigilância. Traçando estratégias de 

combate de acordo com a realidade de cada local (GALLI, 2008). Sendo assim, as 

ferramentas utilizadas pelo georreferenciamento oferecem a localização de áreas de 
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risco que devem ter mais atenção e medidas de controle intensivas (SOUZA-

SANTOS, 2000). 

O geoprocessamento permite unir variáveis de acordo com o processamento 

de imagens e manipulação de bancos de dados voltados para o estudo da saúde. A 

técnica de processamento de imagem ajuda a visualizar algumas variáveis como o 

uso do solo, com mais precisão e facilidade. As variáveis que compõem a imagem 

podem servir para as análises espaciais, que podem conter vegetação, hidrografia, 

densidade de construção, formas de habitações e qualidade ambiental 

(BARCELLOS, 1998). 

Umas das preocupações que dificulta o georreferenciamento são os dados 

referentes às condições de saúde das pessoas, os quais foram adquiridos através 

de censos demográficos, inquéritos ou do sistema de vigilância voltados aos 

atributos da população humana. Pois, para formular uma representação geográfica 

da saúde é preciso ter um par de coordenadas ou um cadastro de endereço 

incluindo a identificações como bairro, quadra, lote, entre outros. (BARCELLOS, 

2008). 

3.2 Tecnologias utilizadas no combate a dengue 

Os elementos mais utilizados no combate de vetores incluem vigilância, 

controle biológico, controle químico, manejo da resistência a inseticidas, armadilhas 

e redução da fonte ou manejo ambiental (ROSE, 2001). 

As Ovitrampas ou Armadilhas de Oviposição são sistemas de captura do 

Ades aegypti, apresentando baixo custo e de fácil construção (Figura 1). A 

Ovitrampa é um recipiente contendo um pedaço de madeira imerso parcialmente em 

água com larvicida, sem impedir a postura dos ovos pelo inseto. O larvicida é uma 

solução que impede a formação do inseto, interferindo em seu ciclo de vida. As 

ovitrampas são colocadas dentro de algumas residências, identificadas pela posição 

geográfica (X, Y), servindo para monitorar o vetor da Dengue e os principais locais 

de infestação (FARIAS, 2010).  
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Figura 1: Ovitrampas. 

Fonte:http://www.msp.gov.ec/dps/snem/images/stories/fiebre_amarilla/orvitrampa.jpg 
 

A larvitrampa é uma armadinha utilizada para detectar precocemente a 

infestação por Aedes aegypti (Figura 2). Estas armadinhas são fabricadas 

geralmente com pneus usados, contendo água e instaladas com aproximadamente 

80 cm do solo, em aeroportos, terminais rodoviários, ferrovias, portos marítimos, 

entre outros mais (RESENDE, 2009).  

 
Figura 2: Armadilha para coleta de larvas (Larvitrampa). 

Fonte: Tatiana Mingote. 

 

A MosquiTRAP (Figura 3) é uma armadilha desenvolvida  com o intuito de 

capturar especificamente fêmeas grávidas de Aedes aegypti, assim como mosquitos 

adultos  de Aedes albopictus (FÁVARO et al. 2006, GOMES et al. 2006). A 

armadilha possui três versões: a primeira utilizou a infusão natural de gramíneas e 

as outras duas uma substância sintética baseada em feromônio, chamada de 
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AtrAedes (Atraente de oviposição sintético), ambas têm a finalidade de atrair as 

fêmeas grávidas do Aedes aegypti, favorecendo no monitoramento do controle da 

dengue (RESENDE, 2009; FÁVARO  et  al., 2006). 

 
Figura 3: Armadilhas MosquiTRAP:  versão 01, versão 02 e versão 03. 

Fonte: RESENDE, 2009. 

Um recurso alternativo no combate ao vírus da dengue é a utilização da 

bactéria simbionte Wolbachia encontrada em aproximadamente 70% dos insetos no 

mundo e não apresentam estudos que indiquem risco para a saúde humana. 

(ALBUQUERQUE, 2013; COSTA-DA-SILVA, 2012). O procedimento com a 

Wolbachia foi inicialmente realizada mediante a transferência da bactéria encontrada 

na mosca-de-fruta para os ovos do Aedes aegypti com o auxilio de uma micro 

injeção. Inúmeras tentativas foram feitas em vários anos, até chegar ao resultado 

esperado. A bactéria quando inserida no interior da célula, apresenta estabilidade 



27 
 
 

 

em diversos tecidos do mosquito (ILICCIEV, 2012). Os estudos com a Wolbachia 

demostraram resistência a muitos patógenos humanos, incluindo o vírus da Dengue 

(PAN et al., 2011). A bactéria simbiótica diminui o tempo de vida do inseto, 

impedindo que as larvas cheguem à fase adulta, impedindo a proliferação do vírus 

da dengue (OSTERA, 2011). A Wolbachia é uma bactéria intracelular, transmitida de 

mãe para filho através dos ovos. As fêmeas contendo o microrganismo irão gerar 

sempre ovos com a Wolbachia, mesmo quando copularem com o macho sem a 

bactéria, mas se a fêmea não possuir a Wolbachia e copularem com um macho 

contendo o microrganismo, irão desenvolver ovos incapazes de sobreviver (Figura 4) 

(ILICCIEV, 2012). 

 

Figura 4: Representação esquemática do procedimento realizado com a Wollbachia. 
Fonte: ILICCIEV, 2012. 

As ferramentas da biologia molecular proporcionam a produção de 

organismos geneticamente modificados. Permitindo manipular genes de outras 

espécies para controlar populações de vetores ou doenças com mais eficácia 

(CARVALHO, 2011).  A técnica é chamada de SIT (Sterile Insect Technique), 

proporciona a liberação de machos estéril na agricultura, é muito utilizada no 

controle de pragas. Os insetos machos submetidos ao SIT recebem doses de 

radiação, causando a quebra definitiva do material genético ocasionando a 

esterilidade no inseto (OLIVEIRA, 2011). A vantagem dessa técnica é que o macho 

estéril procura a fêmea da sua espécie específica para acasalar, gerando 
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descendentes incapazes de chegarem à fase adulta, diminuindo a população deste 

inseto (CATTERUCCIA, et. al., 2009; PHUC et. al., 2007; ALPHEY 2002). A 

desvantagem da técnica é que os machos estéreis são menos competitivos e 

ineficientes para copular, mais que os machos selvagens (OLIVEIRA, 2011). O 

inseto transgênico tem que sobreviver fora do laboratório, competir com a população 

local e tentar reproduzir mais que os mosquitos selvagens, espalhando assim seus 

genes nas futuras gerações (MARRELLI, 2011). 

A Biofábrica Moscamed, localizada no Brasil, no munícipio de Juazeiro (BA), 

vem realizando a produção de embriões com marcador florescente para a 

identificação dos Aedes aegypti transgênico em laboratório. Os insetos transgênicos 

estudados pela Biofábrica foram desenvolvidos pela empresa Oxitec, a qual 

desenvolveu machos do Aedes aegypti geneticamente modificados, denominados 

de linhagem OX513A (ORTEGA, 2011). Esta linhagem está sendo testada no 

município de Juazeiro, no estado da Bahia, onde ocorreu a primeira liberação do 

mosquito transgênico adulto em fevereiro de 2011 (OLIVEIRA, 2011).  Mas para que 

ocorra esta liberação do Aedes aegypti transgênico, é preciso que os mosquitos 

recebam um antibiótico de tetraciclina, que serve como um antibiótico, reprimindo a 

síntese proteica letal, para serem liberados e sobrevivam na natureza (ORTEGA, 

2011). 

A informática fornece áreas de conhecimento, gerando dispositivos, métodos 

e recursos para intensificar o armazenamento de informações, que podem ser 

utilizadas em diferentes setores assim como na saúde. (SBIS, 2013). Em 2005 os 

autores Paula e Deppe, desenvolveram o monitoramento da dengue no estado do 

Paraná, através de dados do Sistema de Informação da Febre Amarela e Dengue 

(SISFAD) e o Sistema de Informação de Agravos Notificados (SINAN), os quais são 

utilizados pela Secretaria de Saúde do Paraná. Esses dados não permitem a análise 

espacial quando separados (PAULA, 2005). Farias (2010), realizou um trabalho com 

o SIG, no Projeto do Sistema de Aquisição e Processamento de Imagens de 

Ovitrampas (SAPIO), com o intuito de colher informações sobre a dengue.  

A internet, juntamente com a Realidade Virtual (RV), motivam as pessoas a 

aprenderem mais, divulgando informações sobre a doença da dengue (SCHMITZ, 
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2004).  A tecnologia realizada pela RV fornece meios educativos aplicáveis na saúde 

pública com meios educativos, permitindo que qualquer pessoa com acesso a web 

tenha a possibilidade de aprender como combater os focos de dengue em sua 

residência e identificar estes locais que podem tornar criadouros, favorecendo na 

proliferação da dengue.  

A utilização de jogos educativos computacionais diverte os alunos, 

estimulando a aprendizagem sobre a transmissão, contagio e combate à dengue 

(SOUSA, 2012). Os jogos eletrônicos têm chamado à atenção das instituições 

educacionais por conta da sua plenitude no mercado internacional (BUCHINGER, 

2012).  

O Sherlock Dengue (SD) é um jogo que apresenta seis versões com 

informações sobre a doença da dengue com uma forma divertida e simples. O jogo 

incentiva o jogador a gerar soluções aplicadas à área social, saúde pública e 

educacional, através da RV (BUCHINGER 2012; SCHMITZ, 2004). O Dengue Ville é 

um game social criado como uma ação do Governo de Minas para a campanha 

‘Agora é Guerra’. O jogador enquanto se diverte adquire informações importantes 

sobre o combate aos focos da dengue, esvaziando objetos com água parada, 

cobrindo caixas d’água, colocando terra nos vasos das plantas, mobilizando 

vizinhos, distribuindo soro caseiro num posto de saúde para as vitimas da doença, 

entre as mais diversas atividades. Quando as tarefas são executadas corretamente, 

são expostas mensagens educativas pela rede de amigos do jogador, disseminando 

informações sobre a dengue. Este tipo de jogo tem a finalidade de disseminar ainda 

mais as informações sobre a dengue, aumentando o número de pessoas em favor 

do Ministério da Saúde (MELO, 2013). 

O sensoriamento remoto é um recurso didático que pode ser utilizado nas 

instituições de ensino em diferentes disciplinas. Esta tecnologia usa dados da 

superfície terrestre, criando fotografias aéreas e imagens de satélites, através de 

sensores inseridos em plataforma terrestre, aérea e satélites artificiais.  As imagens 

formadas servem para o monitoramento e estudo dos ambientes terrestres, trazendo 

informações sobre o uso do solo, vegetação, hospedeiros e vetores de doenças, 

assim como a dengue (LIMA, 2011). Correlacionando o sensoriamento remoto com 
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a cartografia em relação às condições socioeconômicas e politicas de saúde pública 

na escola, motivam alunos a combaterem a Dengue, em conjunto com a população 

e os órgãos de Saúde Pública (LIMA, 2011). 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem ser utilizadas na 

educação de alunos de escolas públicas em relação ao tema sobre dengue, 

abordando sua origem, morfologia do vetor, ciclo de vida, os quatro sorotipos e os 

métodos de combate. Com isso, os alunos ampliam seus conhecimentos 

entomológicos, ao invés de restringi-los somente a informações educacionais 

(ARAUJO, 2012). O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (PROINFO) é 

um dos programas governamentais que distribuem equipamentos tecnológicos como 

projetores multimídia, webcam, computadores com banda larga, roteador wireless 4 

e equipamentos de áudio, auxiliando nas atividades e pesquisas dos estudantes 

(MORAES, 2007).  

As Telessaúde e Telemedicina são atividades criadas recentemente no Brasil 

na área da Saúde, os estudos estão sendo realizados com o intuito de verificar a 

eficácia das atividades de telessaúde em relação à dengue. Os indivíduos que 

participam das palestras presenciais e por web conferencias, com a finalidade de 

antecipar informações sobre a proliferação e prevenção, diminuindo assim os casos 

de dengue (COSTA, 2014; COSTA, 2009; COSTA, et al. 2007). 

3.3 Biologia do Aedes aegypti  

O Aedes aegypti (Linnaeus, 1762) pertence à família Culicidae, ordem 

Díptera, possui origem Africana, ampla distribuição geográfica, com predominância 

nas regiões tropicais e subtropicais, foi introduzido no Brasil através do tráfico de 

escravos africanos, com adaptação a ambientes urbanos e hábitos antropofílico. 

(JANSEN. 2010; BARRETO, 2008; BARATA et al., 2001; CONSOLI, 1998).  O vetor 

da dengue possui uma distribuição global e o número de casos da doença tem 

apresentado expansão desde o ano de 1950 (MACKENZIE et al., 2004).  

 O mosquito vetor da dengue é encontrado atualmente em todos os 

continentes com latitudes entre 35ºN e 35ºS e aproximadamente no mundo, dois 
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terços da população vive em áreas infestadas com o vetor (PINHEIRO, 1997; 

GIBBONS, 2002). 

Existem poucos estudos no Brasil sobre a distribuição da população de Aedes 

aegypti, onde a distribuição é realizada com ênfase aos agravos de saúde em sua 

maioria (BARCELLOS, 2005; SOUSA-SANTOS, 2000). Contudo, as técnicas de 

análise espacial podem ser utilizadas como uma ferramenta importante no controle e 

combate ao mosquito vetor da dengue (BARBOSA, 2010). O Aedes aegypti possui 

uma ampla capacidade de adaptação, chegando a sobreviver em locais situados a 

1.200 metros acima do nível do mar, como demostra alguns registros em 1987 

(HERRERA-BASTOS et al., 1992).  

O mosquito Aedes aegypti possui uma grande distribuição geográfica, com 

predominância nas regiões tropicais e subtropicais (JANSEN, 2010). A distribuição 

global do principal vetor da dengue e o número de casos da doença tem 

apresentado expansão desde o ano de 1950 (MACKENZIE et al., 2004). 

Nas Américas o Ades aegypti é considerado o único mosquito vetor do vírus 

da dengue com importância epidemiológica, transmite o vírus da dengue durante a 

hematopoese (alimentação), mas especificamente durante o dia em relação ao 

Culex quinquefasciatuso qual se alimenta durante a noite (Figura 5) (ARAGÃO, 

2010; WILSON, 2002; TEIXEIRA, 1999). Apesar de várias tentativas de erradicar o 

Aedes aegypti, o vetor continua provocando inúmeras epidemias de dengue em todo 

o território brasileiro (BARBOSA, 2010). 

 

Figura 5:  O Culex quinquefasciatuso a direita e o Aedes aegypti a esquerda. 

1 2 
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Fonte: 1- (University of Florida), 2-  (www.vectorbase.org/organisms/aedes-aegypti). 

 

O mosquito vetor da dengue proporciona sua dispersão livremente e 

adquirindo características diferenciais entre as futuras populações, por se tratar de 

um mosquito antropofílico com aptidão de ovipositar em diversos tipos de criadouros  

artificiais  e  naturais, (MOUSSON et al., 2002).  

Nas áreas domiciliares e peridomiciliares, o mosquito vetor da dengue procura 

recipientes com água acumulada de preferência em criadouros artificiais 

(FLAUZINO, 2011). Produtos industrializados como objetos deixados no lixo urbano 

jogados em qualquer lugar e sem o tratamento adequado promovendo na infestação 

de animais indesejáveis, assim como a dispersão do Aedes aegypti. Sem esquecer 

os macrocriadouros que são os tonéis e caixas-d´água, que apresentam muitas 

vezes faltas de estrutura nos domicílios e no armazenamento inadequado da água, 

promovendo uma maior manutenção a ser realizada, para que, não ocorra 

infestação do vetor da dengue (LAGROTTA, 2008). 

Os movimentos migratórios, as trocas comerciais entre países, o crescimento 

desordenado das cidades, aumento populacional nas áreas metropolitanas e a 

coleta de lixo inadequado, são fatores determinantes na disseminação do mosquito 

vetor da dengue (LINHARES, 2006). 

O abastecimento inadequado de água e o manejo irregular do lixo são 

considerados fatores que ampliam a quantidade de criadouros, propiciam na 

infestação do vetor da dengue, resultado decorrente de inúmeros criadores 

(FLAUZINO, 2011). 

Souza-Santos (1999) descreveu em seu trabalho que vários recipientes de tamanho 

pequeno, encontrados no lixo doméstico, produzindo um acúmulo mais rápido de 

água das chuvas de verão, propiciando criadouros ótimos para as larvas, as quais 

podem se desenvolver em um período menor de tempo. 

O tipo de alimentação é diferenciado de acordo com o sexo, o macho se 

alimenta de néctar de flores e sucos de frutos. A fêmea se alimenta das mesmas 

fontes de energia, mas após a cópula, a fêmea precisa se alimentar de sangue por 

http://www.vectorbase.org/organisms/aedes-aegypti
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mais de uma vez entre duas oviposições sucessivas. Este hábito proporciona a 

ingestão ou transmissão do vírus da dengue (BARATA et al., 2001). O macho possui 

antenas plumosas e a fêmea, pilosa (Figura 6) (CONSOLI, 1994; FORATTINI, 1962) 

 

Figura 6: A fotografia 1 apresenta a imagem do Aedes aegypti macho e na 2 pode observar 
a imagem do Aedes aegypti fêmea. 
Fonte: 1- (www.inbio.ac.cr/papers/sinopsis/aedes.htm), 2-
(diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/geral/noticia/2015/02/sc-registra-145-casos-de-dengue-em-2015-
474842.html).  

 

Diferentes mecanismos de transmissão podem infectar os artrópodes com a 

arbovirose. A transmissão horizontal ocorre quando o inseto ingere sangue 

contaminado do hospedeiro vertebrado, transmitindo o patógeno para o inseto. Na 

transmissão venérea, os mosquitos adquirem os patógenos durante a cópula, onde 

o macho infectado transovariana pode contaminar as fêmeas sadias. A transmissão 

vertical ou transovariana é ocasionada, quando as fêmeas de mosquitos infectados 

transmitem os vírus para seus descendentes (GUEDES, 2012). 

De acordo com o Scott et al. (1993), o Ades aegypti possui a capacidade de 

realizar  diversas ingestões de sangue durante o ciclo reprodutor, proporcionando 

um aumento na infecção e transmissão do vírus.  Lembrando que a fêmea tem a 

capacidade de colocar os seus ovos em diversos recipientes durante um mesmo 

ciclo de oviposição, com isso ela garante a sobrevivência e dispersão e sua prole, 

este ato é chamado de saltos de oviposição (REITER et al., 1991). 

1 2 
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Os ovos do Aedes aegypti apresentam aproximadamente 1mm de 

comprimento, morfologia alongada, coloração inicial esbranquiçada, posterior 

escurecida com brilho e tempo embrionário de 48 horas em condições adequadas 

(Figura 7). A fêmea deposita os ovos nas paredes do criadouro próximo a lâmina 

d’água e individualmente. Os ovos possuem a capacidade de resistirem a mais de 

um ano sem água, favorecendo assim, a sua dispersão em diferentes locais do 

mundo através do transporte de recipientes secos contendo os ovos (COSTA, 2005; 

FUNASA, 2001a). 

O vetor da dengue, além de possuir hábitos domésticos diurno possuem 

preferencia por recipientes contendo água limpa para realizar sua oviposição, onde 

estes ovos apresentam resistência à dessecação, assim como o mosquito adulto 

têm a capacidade de adaptar-se em ambientes desfavoráveis em diversas 

situações. (TAUIL, 2002; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002). 

As larvas são liberadas após a eclosão dos ovos, alimentando-se de matéria 

orgânica no fundo do recipiente em maior parte do seu tempo, com deslocamento 

em forma de “S”. A fotofobia é uma característica marcante do Aedes aegypti, 

quando recebem feixes de luz, deslocam-se rapidamente, procuram abrigo no fundo 

do recipiente, retornando a superfície da água somente para respirar (FUNASA, 

2001a).  O ciclo larval passa por quatro estágios: 1º estágio larval, 2º estágio larval, 

3º estágio larval e 4º estágio larval. Os estágios larvais podem ser modificados 

mediante as condições desfavoráveis do criadouro, que podem ser prolongadas por 

vários dias, antes da fase de pupa (COSTA,  2005; FUNASA, 2001a).  

A pupa apresenta formato de vírgula, com uma morfologia dividida em 

cefalotórax (união da cabeça com o tórax) e abdômen.  A fase de pupa ocorre de 

dois a três dias, com alimentação interrompida.  A pupa fica flutuando na superfície, 

favorecendo a emergência do mosquito adulto (FUNASA, 2001ª; CONSOLI, 1998).  

Os mosquitos adultos apresentam cor preta com listas e manchas brancas, 

diferenciando-se do Culex quinquefasciatus popularmente conhecida como 

pernilongo que tem uma coloração mais clara (TAVEIRA, 2001). O corpo do 

mosquito apresenta cabeça composta com os órgãos dos sentidos, o tórax é 
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composto por apêndices (patas e asas) e o abdômen com órgãos internos 

(CONSOLI, 1998).  O tempo de desenvolvimento entre as larvas até a fase adulta  

os mosquitos têm duração média de cinco a dez dias,  em condições de laboratório 

(CORRÊA, 2005). 

  
Figura 7: Ciclo de vida do Aedes aegypti. 

Fonte:1- phil.cdc.gov/phil/details.asp?pid=4409, 2- www.fiocruz.br, 3- Ciência. Hoje das Crianças 80 e 
www.ioc.fiocruz.br/dengue/textos/oportunista.html, 4-University of Florida e 5-
entnemdept.ufl.edu/Creatures/AQUATIC/aedes_taeniorhynchus.htm. 
 

Os fatos que estão associados à emergência da dengue e na incompetência 

no controle do Aedes aegypti estão associados ao deslocamento de pessoas nas 

Américas e outros países, o crescimento acelerado da população, a urbanização 

desordenada e a distribuição desequilibrada dos níveis de renda, ocasionam um 

aumento de pessoas habitando locais sem abastecimento de água potável, coleta de 

lixo e saneamento básico precário ou inexistente. (TAUIL, 2001; GUBLER, 1996; 

GUBLER, 1994). 

1 2 

3 

4 
5 

http://phil.cdc.gov/phil/details.asp?pid=4409
http://www.fiocruz.br/
http://www.ioc.fiocruz.br/dengue/textos/oportunista.html


36 
 
 

 

Os movimentos migratórios em viagens internacionais, aumento da 

população, urbanização desordenada e pobreza, são resultantes de problemas 

habitacionais, educação, lixo sólido exposto no ambiente e a falta de abastecimento 

de água são alguns fatores que contribuem na dispersão do Aedes aegypti. 

(GUBLER, 2005). 

Para garantir sua sobrevivência, as populações que não apresentam 

condições de vida adequadas armazenam água em depósitos domésticos, 

acumulam lixo em locais inapropriados, ocasionando no aumento de reservatórios 

para o mosquito vetor da dengue (CLARO, 2004). 

 

3.4  Vírus da dengue e os agravos à saúde humana  

Em 1902 e 1907 os agentes etiológicos da dengue e febre amarela foram os 

primeiros microrganismos a serem denominados vírus, mutuamente como agentes 

filtráveis e submicroscópicos. Na década de 1940, ocorreu o isolamento do vírus da 

dengue, por Kimura no ano de 1943 e Hotta em 1944, com a denominação a essa 

cepa de Mochizuki. Em 1945 Sabin e Schlesinger identificaram um vírus em Nova 

Guiné, constatando que o microrganismo apresentava características antigênicas 

diferentes, sendo assim, as cepas foram denominadas de sorotipo 1 e sorotipo 2. Já 

os sorotipos 3 e 4 foram  isolados somente em 1956 em uma epidemia de Dengue 

Hemorrágica (DH) no Sudeste Asiático (MARTINEZ-TORRES, 1990). Desde então o 

vírus da dengue pertencente à família Flaviviridae, apresenta quatro sorotipos 

denominados: DENV-1, DENV-2,DENV-3e DENV-4 (BARRETO, 2008). 

A partir do século XIX ocorreram os primeiros relatos de dengue nas 

Américas. No ano de 1963 constataram-se a reemergência do DENV1 e do DENV2, 

em virtude das epidemias de Dengue Clássica (DC). Em 1980 a dengue atingiu uma 

grande escala no continente americano, com o registro de circulação viral em 25 

países. Já em 2002, uma pandemia continental atingiu 69 nações americanas, com 

um total de mais de um milhão de casos de Febre da Dengue (FD) (BARRETO, 

2008).  
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A expansão dos casos de dengue nas Américas está associada ao 

crescimento urbano desordenado, causando superlotações nas cidades, falta de 

saneamento, coleta de resíduos sólidos, abastecimento de água e cuidados médicos 

inapropriados para a população (BARRERA,  et al. 2000). 

No ano de 1982 foram isolados pela primeira vez no Brasil os sorotipos 

DENV-1 e DENV-4  na cidade de Boa  Vista/RO  (BARRETO, 2008). Na década de 

90, ocorreu a expansão da transmissão do DENV-1 e também a introdução do 

DENV-2 no Rio de Janeiro, levando aos primeiros diagnósticos FHD, resultando em 

462 casos confirmados e oito óbitos no país. Em 2000, o sorotipo DENV-3 teve sua 

confirmação no estado do Rio de Janeiro (NOGUEIRA et al., 2001).   

As epidemias de dengue no Brasil começaram a ocorrer desde o ano de 

1986, atingindo cerca de três milhões de casos. A doença ocorre em todo o território 

nacional e os estados mais acometidos são Pernambuco, Alagoas, Ceará e o Rio de 

Janeiro (ARAGÃO, et al. 2010). A partir deste momento, houve à disseminação da 

doença da dengue em cidades vizinhas e no Rio de Janeiro com uma grande força, 

registrando naquele primeiro ano, aproximadamente 33.500 casos notificados. No 

mesmo ano, as taxas de incidências atingiram aproximadamente em Alagoas 138 e 

no Ceará 411, por cem mil habitantes, em ambos os estados. No ano seguinte, 

Pernambuco totalizou aproximadamente 31 casos por habitantes. Já São Paulo, 

Minas Gerais e Bahia apresentaram somente surtos localizados em algumas 

cidades (TEIXEIRA et al., 1999). 

No período de 1990 a 2008, segundo o Sistema de Vigilância Epidemiológica, 

foram incluídos 8.885 casos de Febre Hemorrágica da Dengue (FHD) e entre eles 

foram registrados 661 óbitos, no Brasil. Sendo que, até 2006 a faixa etária 

predominante era de 20 a 40 anos de idade, mas em 2007 observou-se que 53% 

dos casos ocorriam com menores de quinze anos de idade, esta mudança se 

manteve no primeiro semestre de 2008 (TEIXEIRA et al.,2008; BARRETO,2008). 

As condições ecológicas e socioambientais favorecem na transmissão e 

prevalência de dengue, onde o vetor e o homem convivem no mesmo ambiente, 

contribuindo assim no aumento da doença. A principal estratégia de controle é 



38 
 
 

 

combater o Aedes aegypti, já que ainda não existe vacina disponível. (DONALÍSIO, 

2002; SERUFO et al., 2000). 

O Aedes aegypti é um mosquito adaptado a ambientes domiciliar e 

peridomociliar, as fêmeas apresentam hábitos hematófagos, ingerindo e transmitindo 

o vírus da dengue através da sua alimentação (DANIS-LOZANO, 2002).   

O mosquito vetor durante a sua alimentação pode se infectar com as 

partículas do vírus da dengue, caso o hospedeiro esteja infectado (CASTRO et al., 

2004). O vírus vai atingir o epitélio do intestino médio do inseto, replicando-se, 

posteriormente atravessará algumas barreiras entrando no haemocell (são células 

importantes na formação das hemácias). Com a multiplicação completa, o vírus é 

disseminado por todas as células do corpo do mosquito, chegando ao epitélio da 

glândula salivar, favorecendo a infecção do homem (GUBLER, 1998). Porém, o 

arbovírus pode ser transmitido por descendência entre as fêmeas infectadas do 

mosquito da dengue (WOODRING et al., 1996). 

A infecção viral da dengue é considerada no mundo a arbovirose mais 

importante em relação ao impacto econômico, morbidade e mortalidade 

(MARTINEZ-TORREZ, 2008). Quase a metade da população do mundo possui o 

risco de contrair o vírus da dengue, mais de 400 milhões de viajantes que circundam 

a América Latina, América do Norte, Ásia, África e Europa, transitam pelas fronteiras 

contraindo ou disseminando a doença da dengue a cada ano. (WICHMANN, 2007). 

Os vírus da dengue são partículas esféricas medindo de 40 a 50nm de 

diâmetro, com uma região central de 30nm, possui ainda um capsídeo icosaedro 

circundado por uma bicamada lipídica com espessura na superfície e duas ou mais 

glicoproteínas envelopadas (Figura 8). A glicoproteína possui importância durante a 

infecção, realizando a ligação do vírus aos receptores celulares, formando uma 

fusão nos pontos exatos da membrana celular (CARVALHO, 2009; ZHANG et al., 

2003). 
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Figura 8: Imagem de um microscópio eletrônico da seção central de uma 
partícula viral da dengue.  
Fonte: ZHANG et al., 2003. 

 

A doença da dengue pode manifestar-se sob duas formas: a Dengue Clássica 

(DC) ou a Dengue Hemorrágica (DH), onde  em alguns lugares  é  conhecida  como  

a  Febre  Hemorrágica  da  Dengue  (FHD) (BRAGA,  2007).  A DC desenvolve em 

seus primeiros sintomas: febre com dor de cabeça e pelo corpo atingindo 

articulações, músculos e atrás dos olhos, fraqueza extrema e depois de 3 a 4 dias 

podem ocorrer manchas vermelhas na pele. Na DH, sua manifestação apresenta 

quatro níveis distintos: no primeiro, durante a prova do laço, apresenta hemorragia 

de pele; no segundo, as hemorragias são espontâneas na pele e nas mucosas, 

sangue na urina e vômitos; no terceiro, pode ocorrer síndrome pré-choque ou 

hemorragias nas cavidades pericárdicas, peritoneais e pleurais e no quarto nível, 

choque com ausência de fluxo urinário, pulso fraco e perda de consciência até 

chegar à morte e outros sintomas mais graves dos já citados nos demais níveis, 

sendo que o paciente pode desenvolver outras manifestações graves como 

hepáticas, cardíacas, hemorragias antecedentes e/ou neurológicas (FRANÇA, 

2011). 
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A sorologia é utilizada no diagnóstico clínico de dengue, onde o ideal é colher 

o material sorológico após sete dias do início dos sintomas, pois os anticorpos do 

tipo Imunoglobulina M (IgM) estimulados a combater o vírus da dengue no corpo 

humano são detectáveis desde o 6º dia e permanecem até 90 dias, mais o 

Imunoglobulina G (IgG) são detectáveis nos primeiros dias até aproximadamente 

três dias após a infecção da dengue. O diagnóstico clínico além de ser uma 

ferramenta primordial no tratamento dos pacientes com dengue, são utilizados 

principalmente no controle da vigilância epidemiológica (ARAGÃO et al., 2010).  

Segundo Denis  et al. (2003), a dengue é a arbovirose que afeta o homem e possui 

mais destaque em relação à morbidade e mortalidade, integrando sérios problemas 

de saúde pública no mundo, com destaque nos países tropicais. 

 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2012), todos os anos de 

50 a 100 milhões de pessoas são infectadas com o vírus da dengue, sendo que 

500.000 pessoas são hospitalizadas a cada ano e em sua maioria são crianças, as 

quais 2,5% chegam a óbito. No ano de 2013 foram registrados aproximadamente 2 

milhões de casos notificados, categorizando o ano com o maior surto já registrado 

no Brasil (SVS, 2015). Em 2014 ocorreram 8.447 casos de dengue confirmados, dos 

quais  646 casos graves, 7.834 casos de dengue com sinais de alarme. Já em 2015, 

após a Semana Epidemiológica (SE-32), a qual ocorreu no dia 04/01/15 a 15/08/15, 

foram confirmados 1.239 casos de dengue grave, 16.323 casos de dengue com 

sinais de alarme e 660 óbitos, representando um aumento de 66%, em comparação 

no mesmo período de 2014 (Figura1) (Boletim Epidemiológico, 2015; MS, 2015). 
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Figura 9 - Casos retificados de dengue no Brasil, por semana epidemiológica de início de 
sintomas, 2013a, 2014a e 2015b. 
Fonte: SINAN Online (atualizado em a 13/07/2015; b 17/08/2015).  

 

Estudos têm apontado o deslocamento do vírus da dengue tem originado 

casos graves na faixa etária mais jovem, provocando aumento de hospitalizações e 

óbitos destes pacientes, como exemplo o que já é observado em países asiáticos 

(RODRIGUEZ et al, 2011; JAIN, 2010). A forma grave da doença é prevista quando 

ocorre a presença dos quatro sorotipos circundante. Ao mesmo tempo em que, 

aumenta o crescimento populacional, também dissemina a doença, através de 

pessoas infectadas com o vírus circundante ou que já tenham circulado 

anteriormente, proporcionando o aparecimento de casos graves, com destaque 

maior em crianças (TEIXEIRA et al, 2009). 

A dengue na criança segundo o Ministério da Saúde (2013) pode apresentar 

uma febre clássica viral ou ser assintomática ou obter sinais inespecíficos como: 

vômitos, diarreia ou fezes amolecidas, adinamia, sonolência, recusa da alimentação 

e de líquidos. As crianças menores de dois anos de idade que apresentam 

irritabilidade e choro persistente podem indicar sintomas como mialgias, artralgia, 

cefaleia, causando quadros febris infecciosos característicos nos primeiros anos de 

vida, ocasionando na dificuldade do diagnóstico destes pacientes (SANTOS, 2012). 

Os sintomas iniciais nas crianças passam despercebidos, quando atinge um quadro 

mais grave, alerta para as primeiras manifestações clínicas a serem identificadas. O 
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que não é observado nos adultos, por este motivo, as manifestações clínicas em 

crianças sucedem de forma súbita, acompanhadas ou não do declínio da febre em 

torno do terceiro dia de doença (MS, 2013; FIRMIDA, 2008; NOGUEIRA, 2005).  

Durante o período da primeira infância, as formas clínicas graves causadas 

pelo vírus da dengue são normalmente agregadas à transmissão transplacentária de 

anticorpos ou durante a gestação (SANTOS, 2012). A sensibilidade do recém-

nascido em virtude do estado imunológico da mãe pode acarretar no aumento de 

formas graves na continuidade de infecções secundarias posteriormente contraída 

na primeira infância (JAIN, 2010).  

Trabalhos documentados relataram casos raros de transmissão vertical, onde 

o vírus da dengue é transmitido da mãe para o recém-nascido durante a gestação 

(FATIMIL, et al., 2003; CHOTIGEAT, 2003). A presença de anticorpos anti-dengue 

da classe IgM em soros de recém-nascido, ocasionado pela transmissão vertical, 

pode ocorre diretamente da mãe para o feto no útero ou durante o parto do recém-

nascido (CHIN et al. 2008; FERNANDEZ et al. 1994). A gestante infectada com a 

dengue apresenta principalmente aumento de sangramentos de origem obstétrica e 

as contrações, que interferem nas manifestações clínicas da doença. A mãe 

infectada durante a gestação pode apresentar risco de aborto e baixo peso do 

recém-nascido (MS, 2013). Segundo Santos (2012), com o aumento da idade as 

crianças tendem a diminuir o risco de desenvolver formas clínicas graves da doença 

causada pela dengue. 

 

3.5 Meio Ambiente 

Às diversas discussões realizadas em virtude dos problemas ambientais que 

surgiram a partir da Revolução Industrial no século XIX, ocasionaram o surgimento e 

popularização do uso do termo ‘meio ambiente’, a partir do século XX (SANTOS, 

2014). O que estamos acostumados a chamar de “ambiente” surge como um 

complexo de elementos formados por humanos, animais, plantas, pedras e prédios. 

Estes elementos à medida que se movem com o passar do tempo e encontros no 

percurso, vão formando combinações diversas entre eles (TIM, 2012).  
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São muitas as explanações existentes na literatura sobre a palavra ‘ambiente’ 

e ‘meio ambiente’ (DULLI, 2004). O pesquisador Art (2001) define ‘ambiente’ como 

“Conjunto de condições que envolvem e sustentam os seres vivos na biosfera, como 

um todo ou em parte desta, abrangendo elementos do clima, solo, água e de 

organismos” e ‘meio ambiente’ como “soma total das condições externas 

circundantes no interior das quais um organismo, uma condição, uma comunidade 

ou um objeto existe. O ‘meio ambiente’ não é um termo exclusivo; os organismos 

podem ser parte do ambiente de outro organismo”. 

De acordo com Gliessman (2000), "o ambiente de um organismo pode ser 

definido como a soma de todas as forças e fatores externos, tanto bióticos quanto 

abióticos, que afetam seu crescimento, sua estrutura e reprodução (...) o ambiente 

no qual o organismo ocorre precisa ser compreendido como um conjunto dinâmico, 

em constante mudança, de todos os fatores ambientais em interação, ou seja, como 

um complexo ambiental". 

Os elementos da natureza importante para a sobrevivência do homem são 

diferentes daqueles utilizados pelas demais espécies vegetais e animais, as quais 

possuem cada uma o seu meio ambiente especifico (DULLI, 2004). 

O conceito ‘ambiente’ não apresenta somente uma relevância acadêmica ou 

teórica, também determina uma ligação com as politicas públicas, com ações 

empresariais e iniciativas da sociedade civil (SÁNCHEZ, 2013). O ‘meio ambiente’ 

na concepção socioambiental é conhecido diante das relações homem-natureza, 

tornando o ser humano integrante do meio e agente participativo das modificações 

causadas no meio ambiente por ele (CARVALHO, 2004a). 

As cidades para os seres humanos são o seu meio ambiente, resultante da 

modificação da natureza causada pelo homem, criando um meio ambiente 

específico cercado de construções. A natureza está constantemente sendo 

transformada em meio ambiente, em virtude do aumento do conhecimento do 

homem sobre ela (DULLI, 2004). 

O ambiente é o meio por onde a sociedade extrai os recursos necessários à 

sobrevivência e formação do desenvolvimento socioeconômico. A exploração dos 
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recursos naturais desordenada desencadeou muitos processos de degradação 

ambiental, atingindo diretamente a natureza e a sua capacidade de gerar funções e 

serviços essenciais à vida (SÁNCHEZ, 2013). A riqueza e o consumo desenfreado 

dos recursos naturais a qualquer custo transformam bens materiais de consumo 

humano, que depois viram resíduos e acabam sendo descartados inadequadamente 

no ambiente (GUIMARÃES, 2004). Quando avaliado o impacto ambiental, este 

reflete a amplitude dos estudos ambientais, das medidas compensatórias ou 

mitigadoras, dos programas e planos da gestão ambiental (SÁNCHEZ, 2013). 

De acordo com Santos (2014), qualquer ação em educação ambiental que 

traga uma reflexão diante da relação homem-natureza e meio ambiente, necessita 

levar em conta os conhecimentos sobre a natureza e o meio ambiente, sem 

esquecer as consequências formadas pela visão socioambiental, sugerindo uma 

educação ambiental crítica, na formação de valores e atitudes. 

 

3.6 Desequilíbrio Ambiental 

O homem é considerado parte dominante dos sistemas, apresentando 

comportamento inverso na manutenção do equilíbrio ambiental. Ele modifica as 

condições de equilíbrio da natureza, usufruindo da sua capacidade máxima com o 

aumento da sua densidade populacional e esbanjamento de energia. O fato é que, o 

homem não consegue satisfazer suas necessidades fora do sistema ecológico sem 

criar novas fontes, gerando o consumo acelerado dos recursos naturais antes deles 

serem renovados pelo ecossistema (MORAES, 2002).  

O meio ambiente seja ele físico, animal ou vegetal, quando preservado, 

adquire mais suporte para o desenvolvimento, pois os recursos naturais precisam de 

manejo sustentável e reposição natural do meio ambiente para que possam ser 

utilizados (ARAUJO, 2010). O meio ambiente não é apenas um lugar onde o homem 

está inserido e sim um ambiente que mantem uma relação intima, onde a população 

vive, gerando interações e inter-relações, ocasionando modificações no processo 

saúde- doença (BRUZOS, 2011). O ambiente natural tem sido alterado pelas ações 

humanas, sendo que, a atual civilização não seria possível sem a apropriação e uso 
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contínuo do meio ambiente, mas pode ocorrer o esgotamento ou alterações 

impossíveis de serem utilizados no futuro. A civilização humana precisa de um 

ambiente saudável para sua sobrevivência (FLORIANO, 2007). 

Para Tambellini (1998,), o ser humano está inserido no meio ambiente criando 

uma relação direta entre ambos, mas se ocorrerem alterações no meio ambiente 

ocasionará o surgimento de doenças na população humana. Esta relação pode 

gerar em mortalidade da população, quando sucede degradação do meio ambiente, 

pois o processo saúde e doença são influenciados pelos aspectos ecológicos, 

ambientais sociais e históricos (IANNI, 2005; SANTOS, 2003; RIBEIRO, 1999). 

Os impactos das ações humanas no meio ambiente e suas consequências 

estão interligados com as relações sociais, culturais, econômicas e políticas, 

envolvendo os seres humanos e os demais ecossistemas, são assuntos nos 

diversos tipos de encontros nacionais e internacionais, buscando soluções para um 

desenvolvimento sustentável consciente, sem muito impacto ambiental (SOUZA, 

2014; RINK, 2009). 

A urbanização é um fator determinante nas modificações do perfil 

epidemiológico e da saúde, principalmente nas grandes cidades, as quais convivem 

diretamente com a pressão demográfica em relação ao meio ambiente, 

desigualdades sociais, poluição e invasão das indústrias, resultando diretamente 

efeitos na vida causando resultados diretos na vida da população (SOUZA, 2014). 

As grandes modificações nas relações sociais, econômicas e ambientais são 

resultantes de um cenário global da saúde que expressa modificações 

epidemiológicas, demográfica e nutricional, obrigando os setores governamentais e 

sociais, mais esforços em prol da saúde (BRASIL, 2011). 

Para tentar corrigir os impactos causados pela economia no ambiente ou vice-

versa, é preciso estudar bem os recursos naturais e abranger esses valores em uma 

análise econômica corrigindo os pontos negativos do mercado (FREITAS, 2010). A 

valorização do consumismo por obter mais rápido aquele objeto, gera grandes 

produções industriais, principalmente os produtos eletrônicos. Estes produtos são 

considerados antiquados com o tempo e descartados muitas vezes no meio 
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ambiente ocasionando contaminação do solo, da água, resultando na produção de 

resíduos prejudiciais à saúde, exigindo maiores demanda dos serviços de 

saneamento, saúde, educação e infraestrutura (SOUZA, 2014). 

As deficiências no saneamento básico seguem atingindo a saúde de milhões 

de seres humanos. É necessário controlar a crescente exposição da população em 

relação à contaminação do ambiente por resíduos produzidos pelos humanos, assim 

como as substâncias tóxicas com as quais se têm contato diário diversas vezes 

(WASHINGTON, 1999). As autoridades sanitárias e ambientais empregam 

perspectivas nas áreas de desenvolvimento.  Nas políticas voltadas à saúde 

ambiental é direcionada por políticas que irão posteriormente do saneamento 

ambiental e dos tradicionais costumes técnicos. A nova política releva a importância 

da saúde ambiental e os assuntos interligados com o desenvolvimento sustentável 

(WASHINGTON, 1999). 

Para alcançar o tão sonhado desenvolvimento sustentável é preciso considerar as 

diversas desigualdades enfrentadas por várias pessoas no mundo. Não existe 

desenvolvimento sustentável sem a redução da pobreza, acesso ao saneamento 

básico, água potável, alimentos de boa qualidade, educação, saúde, uma boa 

infraestrutura urbana, entre outros setores de extrema importância para garantir uma 

digna sobrevivência humana (SOUZA, 2014). 

A sociedade é afetada diretamente com a degradação ecológica, pois a 

natureza é quem produz os bens fundamentais para a vida do homem e quanto mais 

degradadas, a qualidade de vida da população e conservação dos recursos naturais 

têm sofrido sérias consequências decorrentes do consumo imposto pela sociedade 

capitalista com variedades de produtos ofertados pelo mercado. Por este motivo, as 

questões ambientais devem ser analisadas também pela ótica econômica, pois o 

que antes era visto como um problema social gerou ameaças globais como 

desmatamento, mudanças climáticas e a extinção de espécies da fauna e flora no 

mundo (FREITAS, 2010).  

A qualidade de vida está interligada com a proteção ambiental e quando se 

utiliza os recursos naturais com mais sustentabilidade, a biodiversidade fica mais 
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rica ajudando a melhorar o desenvolvimento econômico e protege a dignidade 

humana (ARAUJO, 2010). 

Ecossistema maior será a degradação social (ARAUJO, 2010).  Os problemas 

ambientais vêm preocupando muitas pessoas, independente da sua classe 

socioeconômica, preparação ou idade. Em diversos setores é crescente a 

incorporação pelas pessoas por linguagem ambiental, tornando o tema ambiental 

associado à qualidade de vida das pessoas (WASHINGTON, 1999). 

 

3.7  Politicas Públicas  

O surgimento do capitalismo e da Revolução Industrial ocasionaram 

problemas ambientais, através do consumo ambiental sem controle, gerando 

degradação ecológica. Por este motivo, é importante que haja educação ambiental, 

juntamente com o desenvolvimento sustentável e as políticas públicas, para que 

ocorram modificações na realidade ambiental e humana das áreas mais afetadas no 

mundo (ARAUJO, 2010). 

A necessidade de políticas e desenvolvimento urbano nas cidades trouxeram 

consequências graves, como expansão das cidades, escassez de terras agrícolas, 

novas doenças, marginalização social, econômica, cultural, contaminação industrial 

de produtos e aumento da pobreza, principalmente nas metrópoles (WASHINGTON, 

1999). Os cidadãos que não apresentam um poder aquisitivo alto, procuram locais já 

construídos para ocuparem estes espaços no sentido negativo ou positivo, este fato 

ocorre em meio do processo capitalista decorrente do crescimento urbano 

(GOTTDIENER, 1993). 

O êxodo rural gerou o crescimento das cidades, a expansão da desordem nas 

médias e grandes cidades ocasionando danos a natureza, com isso, aumentou a 

falta de recursos, ciclo da pobreza, desertificação e expansão principalmente das 

cidades litorâneas (ARAUJO, 2010). Muitos estudos científicos relatam que os 

impactos produzidos pela urbanização continuam atingindo o ecossistema, em 

virtude do progresso, descartando ou minimizando as questões ambientais, por este 
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motivo é preciso criar estratégias de politicas públicas que estabeleçam de forma 

completa e adaptativa, os seus objetivos de governança (MATULJA, 2012). 

O governo tem que dispor de certos direitos fundamentais aos cidadãos 

como: segurança pública, saúde, educação e direitos sociais. O poder executivo 

além de promover as leis, também determina programas necessários a ordenamento 

legais e determinação de políticas (COUTINHO, 2015). A politica moderna e as 

políticas públicas deveriam integrar mais o ser e seus campos social, cultural, 

ambiental físico e humano, para formular leis e garantir os direitos que são 

disciplinados, não entrando em confronto com o campo da proteção (ARAUJO, 

2010). 

As políticas públicas são a ligação crucial entre as atitudes afirmativas e 

estimuladas pelo Estado em virtude do meio ambiente protegido e desenvoltura da 

dignidade dos seres humanos. As políticas públicas podem ser explicadas como 

relação e começo norteador de atitudes do poder público, com regras e atitudes para 

as relações entre as sociedades civis e o poder público, diante dos diferentes atos 

do Estado e da sociedade em escala local, regional e nacional.  Destas ações que 

são gerados documentos como leis, programas e linhas de financiamentos, estas 

são as três linhas do poder que explica as políticas, que direcionam as atitudes 

envolvendo aplicações de recursos públicos (TEIXEIRA, 2011). 

Relações vêm sendo afirmadas entre o meio ambiente e a sociedade, 

gerando preocupações no campo das políticas públicas assim como na produção de 

conhecimento. A antropologia pretende entusiasmar diretamente nas organizações 

da sociedade civil e políticas se expressando em grupos de pesquisa e nas revistas 

especializadas (LITTLE, 1999). Os prejuízos motivados pelo Poder Público em 

relação ao meio ambiente, prejuízos gerados pela ausência e implementação das 

políticas públicas na área ambiental podem provocar a degradação ambiental, 

poluição de rios e corpos d’água, abandono de bens culturais brasileiros e destino 

inadequado do lixo urbano (COUTINHO, 2015). 

De acordo com as políticas públicas, o planejamento estatal tem por 

finalidade alcançar o interesse público, estabelecendo opções realizadas pelo 
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legislador, o qual elabora metas a serem executadas com o administrador, 

observando os objetivos de justiça social da República e igualdade, formando assim 

Ordem Social Constitucional (COUTINHO, 2015). O poder público e as organizações 

não governamentais lançam inúmeros programas buscando soluções para o 

problema da degradação e a fraqueza de suas consequências, buscando informar a 

sociedade e os setores empresariais da importância da preservação do meio 

ambiente como modo de aprimorar a qualidade de vida (COSTA, 2011). 

 

3.8  Classe Social 

O termo “classe” foi composto pelo povo romano, como base para fins 

militares e fiscais. Com uma visão mais moderna, “classe” está inexoravelmente 

agregada à reorganização da sociedade que sucedeu à Revolução Industrial 

(MATTOSO, 2004). Essa mudança ficou conhecida como “capitalismo industrial”, 

resultando na criação de novas classes, posições das classes em virtude da sua 

habilidade e não do nascimento (EDGELL, 1993). 

A primeira e mais influente teoria de “classes sociais” foi descrita por Karl 

Marx, mediante a sua visão política. A teoria de Marx apresentava um sentido mais 

amplo em relação ao termo de “classe”, onde ele classificou de classe capitalista e 

operária (MATTOSO 2004). Definindo o capitalismo como um sistema econômico e 

social, onde os meios de produção apresentam-se, historicamente, afastados dos 

trabalhadores gerando uma classe capitalista ou burguesa e uma classe assalariada 

de proletários ou trabalhadores (PEREIRA, 2005).  

O sociólogo neomarxista, Max Weber, que revisou e reformulou a teoria de 

classe original de Marx, formulou a sua teoria com argumentos mais amplos que o 

de Marx, deferindo a “classe” como qualquer grupo de pessoas que divide uma 

situação comum, assim explicitando: 

“A oportunidade típica para o suprimento de bens, condições externas de vida 

e experiências pessoais, onde as chances são determinadas pela quantidade e tipo 

de poder, ou falta de, para dispor de bens ou habilidades para fins de renda numa 

ordem econômica (WEBER, 1961).” 
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De acordo com esta definição de Weber, as classes apresentam dois tipos 

distintos: privilegiadas e desprivilegiadas. Os privilegiados são compostas por: 

classes proprietárias (donos de terras, prédios, pessoas, dentre outros) e classes 

comerciais (pessoas que possuem bens, serviços e habilidades que podem ser 

oferecidas no mercado, como banqueiros, mercantilistas, dentre outros). As classes 

desprivilegiadas são as qualificadas, semiqualificadas e sem qualificação. Porem 

durante as analises das classes privilegiadas e desprivilegiadas Weber percebeu 

que existiam varias classes médias, compostas por agricultores, carpinteiros, 

funcionários públicos e particulares, profissionais liberais e trabalhadores com 

habilidades excepcionais (MATTOSO, 2004). 

A classe média, por tanto, se constitui seria outra força composta pelo 

capitalismo, mais à frente do proletariado, compondo uma alternativa a mais 

capitalismo, ou seja, o Capitalismo, além de outra forma, que poderia colocar uma 

alternativa ao Capitalismo (MATTOSO, 2004). Segundo Pereira (2005) o capitalismo 

clássico apresentava duas classes sociais, quando ignorada a aristocracia ou os 

proprietários de terra, onde o seu papel foi desaparecendo com o aumento do 

capitalismo. Já nas sociedades modernas, três categorias de classes sociais: classe 

capitalista, classe média profissional e classe trabalhadora. 

Para Mattoso (2004), John Goldthorpe foi um autor contemporâneo e 

neoweberiano que classificou as classes em sete categorias, relevando a ocupação 

e o status do tipo de emprego utilizado para diferencia-las. As sete categorias 

apresentavam-se divididas em três classes: a classe de serviço (proprietários, 

administradores, gerentes, profissionais altamente especializados e outros), a classe 

intermediária (empregados não manuais, vendedores, autônomos, pequenos 

proprietários e outros) e a classe trabalhadora (baixa qualificação, trabalhadores 

manuais e do setor primário). 

Para Hawkins (1992), o sistema de classes sociais só poderia existir se cada 

classe fosse limitada, ordenada, mutuamente exclusiva, exaustiva e influente. 

Limitado por uma regra para cada classe, o que excluiria ou incluiria especificamente 

cada indivíduo. Ordenado, por medidas por prestígios ou status, do mais alto para o 

baixo; mutuamente exclusiva, por pertence a uma classe social; exaustiva, por cada 
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membro ligado a um sistema social pertencente a alguma classe social; influentes 

por ocorrer variações comportamentais entre classes. 

De acordo com Schaninger (1981) a classe social era utilizada para definir as 

áreas de consumo que não envolvesse altas somas de dinheiro, mas que 

demostrassem um estilo de vida, onde a classe e a renda fossem utilizadas para 

simbolizar status e promover altas somas. Já Engel et al. (2000) relata em sua 

pesquisa que existe um erro em compara classe social à renda, pois a classes social 

não seria confirmada por renda, apesar da correlação entre a renda e outras 

variáveis que exemplificam a classe social. 

Ao comparar o poder das classes sociais e da renda, o estudo realizado por 

MATTOSO (2004) comprovou que o conceito de classes sociais seria somente um 

indicador de consumo, mas somente quando o produto apresenta-se como símbolo 

de valor. Á atividade profissional demostra mais ligação com o seu status e à 

classificação social do individuo em relação ao seu nível de renda. Segundo Pinson 

(1998), o impacto da classe social diante das atitudes do consumismo estaria mais 

acentuado aos produtos como função simbólica, categorizando a classe a que 

pertencem às pessoas ou a classe que exige ser identificada.   

Na mesma definição Pereira (2002) afirma que os status classificados como 

alto, médio e baixo, são categorizados de forma mais correta do que classes altas, 

médias e baixas. Para assumir uma natureza exclusivamente econômica as classes 

sociais perdem suas características ideológicas, já que os conhecimentos sobre o 

capital é ensinada de pai para filho, ocasionando uma barreira decisiva na formação 

das classes sociais. 

 

3.9  Interdisciplinaridade:  saúde, meio ambiente e sociedade  

A interdisciplinaridade provoca processos de inter-relação com métodos, 

conhecimento e práticas que abrangem o campo do ensino e da pesquisa, voltadas 

especificamente às disciplinas científicas e suas possíveis uniões (PHILIPPI, et al., 

2000). As contribuições disciplinares não devem ser descartadas e sim englobadas 
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nos problemas socioambientais que buscam soluções interdisciplinares e novos 

argumentos para explicar os recentes acontecimentos investigando possibilidades 

modernas (AUGUSTO, 2003).  O desenrolar de um novo objeto científico mediante 

assessoria de muitas disciplinas, e não somente como tratamento de temática 

comum, explica a interdisciplinaridade ambiental, a qual é conhecida como um 

processo utilizado em poucos casos da história das ciências (PHILIPPI, et al., 2000).  

Na América Latina, diante dos problemas ambientais geraram-se reflexões 

sobre a união das ciências com a gestão ambiental, abrindo espaço para a 

interdisciplinaridade teórica. Ocasionando a internalização do saber ambiental 

complexo, com duas ou mais disciplinas semelhantes voltadas aos problemas 

ambientais (LEFF, et al., 1986).  Diante da união das abordagens interdisciplinares e 

transdisciplinares, com intuito de compreender as principais contribuições 

ambientais, encontrando aspectos quantitativos e qualitativos relacionados nos 

problemas ambientais (PORTO, 1998). 

Na realização do saber entre as relações de saúde e ambiente é de extrema 

importância a liderança do saber dominante, formando a modalidades disciplinares 

em uma ótica interdisciplinar (GUATTARI, 1992). Entre muitos grupos pesquisadores 

é debatida a importância da organização interdisciplinar das Ciências Sociais, 

voltada à problemática ambiental. (VIEIRA, 1992). O desenrolar de uma definição 

ambiental e interdisciplinar, não só como a união do existente, mas também como 

uma perspectiva alterada do conhecimento atual, da exibição irregular das ciências, 

dos saberes popular e das tecnologias (PHILIPPI, et al., 2000).  

Durante o século XX surgiram as complexidades das questões ambientais e a 

interdisciplinaridade, enfatizando problemáticas atuais, dividindo os problemas de 

uma civilização em crise, manifestada pela divisão do conhecimento e pela 

degradação ambiental, registrada pelas diversas ideias da ciência moderna e 

expansão da economia de um mundo direcionado pelo mercado livre e pela 

tecnologia (PHILIPPI, et al., 2000).  

Os malefícios ambientais fortificam a saúde pública, relacionando desafio e 

dilema continuamente desde sua criação. A dificuldade do processo saúde e doença 
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guiam a população à rede assistencial, seja pública ou privada, compondo vários 

determinantes externos, acumulando a realidade biológica dos humanos 

imediatamente, com sua estrutura genética e processo fisiológico de envelhecimento 

(PORTO, 1998).  A saúde pública vem abrindo as portas para as questões 

complexas da interdisciplinaridade e intersetorialidade, favorecendo o rompimento 

entre as disciplinas isoladas. Porém, as estratégias de saúde voltadas ao setor de 

prevenção, controle das doenças infectocontagiosas, são componentes que tendem 

a ultrapassar as estratégias do setor de saúde (PORTO, 1998; ALMEIDA-FILHO, 

1997). 

  O modelo ecológico no início das doenças relacionando infectocontagiosas 

utilizou em seus paradigmas a saúde pública, envolvendo a ligação entre agente e 

hospedeiro, guiado pelo desenrolar da epidemiologia clássica, até o 

desenvolvimento da Medicina Social latino-americana, a qual estimulou a Saúde 

Coletiva brasileira durante os anos 70 a 80, diante do conhecimento social como 

processo explicativo entre saúde e doença (PORTO, 1998). O controle e prevenção 

de doenças transmissíveis abarcando ações determinantes e condicionantes da 

saúde, direcionando a necessidade de aproximar a interdisciplinaridade com 

artifícios de políticas públicas com as políticas de saúde em cada espaço. Para que 

a dengue possa ser controlada, é de extrema importância a participação da 

população e do poder público, favorecendo no programa de controle e vigilância, 

principalmente em cidades acometidas com a dengue (FERREIRA, 2009). 

No ano de 2010, a Universidade de Brasília-UnB, criou o Comitê de 

Prevenção e Combate à Dengue, com o objetivo de reduzir os números de casos de 

dengue em Brasília, gerando ambientes saudáveis com mobilização social, práticas 

educativas, constituição de servidores, problemáticas da dengue e 

interdisciplinaridade (NAKAGAWA, 2013). Estes são métodos utilizados no setor de 

saúde, assim como a interdisciplinaridade, com intuito de melhorar a qualidade de 

vida e indicando cada setor de saúde envolvido a alcançar resultados, reconhecer e 

respeitar cada setor (BRASIL, 2006). Uma boa contribuição vem das instituições de 

ensino, através da formação de jovens na área da saúde, gerando agentes sociais 
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em suas comunidades, abordando doenças endêmicas e/ou epidêmicas de maneira 

consciente, criativa, interdisciplinar e favorável a cada localidade (LENZI, 2004).  

A grandeza ambiental caracteriza as questões voltadas ao universo 

educacional, enfatizando os diversos sistemas de conhecimento, a desenvoltura dos 

profissionais e as universidades numa concepção interdisciplinar. A produção do 

saber necessariamente deve contemplar a união do meio social com o ambiental, 

compreendendo a análise dos processos, o papel de cada pessoa envolvida e as 

formas de organização social, alterando as ações de um novo desenvolvimento, 

voltado à sustentabilidade socioambiental (JACOBI, 2003). Os estudos voltados aos 

problemas socioambientais necessitam de abordagens intersetoriais e 

interdisciplinar, com ênfase na união do saber, onde, historicamente tem efetuado 

ações das políticas públicas e práticas de pesquisas (CAMPONOGARA, 2008; 

GARCIA, 1994). 

 Porto (1998) relata em seu trabalho a necessidade de profissionais na área 

da saúde, ambientais e sociais, de acordo com as práticas interdisciplinares e 

intersetoriais, voltadas a novos modelos de desenvolvimento. Desta forma, uma 

análise superior dos problemas ambientais e de saúde são analisados e superados 

mediante a firmação de novas percepções entre ambiente e sociedade 

(CAMPONOGARA, 2008). Os profissionais de saúde e do meio ambiente precisam 

batalhar por mais ideias relatadas entre autores que descrevem sobre o 

desenvolvimento mediante os processos interdisciplinares, intersetoriais e 

participativos, colaborando na qualificação de informações e diagnósticos, que 

possam contribuir através de processos demográficos construindo soluções que 

possam sobrepor os problemas atuais na saúde e no ambiente (FREITAS 2005). 

 A interpretação de políticas públicas locais e interdisciplinares geram 

estratégias de prevenção e controle de doenças transmissíveis, assim como a 

dengue, melhorando a saúde da população (AUGUSTO, 2009). Os trabalhadores 

que atuam nas áreas sociais, ambientais e de saúde, quando adquirem práticas 

intersetoriais e interdisciplinares, criam novas estratégias de desenvolvimento para 

ultrapassar os malefícios na saúde e no meio ambiente (PORTO, 1998). Para cuidar 

dos temas que envolvem a saúde pública, são criadas estratégias territoriais 



55 
 
 

 

expandindo diversos saberes, utilizando mais de um setor governamental para 

desenvolver soluções interdisciplinares e intersetoriais no planejamento de 

profissionais de saúde e de gestão (AUGUSTO, 2009).    

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Áreas de estudo 

O município de Juazeiro pertence ao estado de Bahia, possui uma área 

territorial com 6.500,520 km2, com uma densidade demográfica de 30, 45 hab/km2 e 

uma população estimada de 216.588 (IBGE, 2015).  Em 2014, no município de 

Juazeiro/BA, notificaram 580 casos de dengue, dos quais 181 pertencem aos quatro 

bairros (Santo Antônio, Centro, Dom José Rodrigues e Antônio Guilhermino) 

considerados os mais atingidos pela doença da dengue no munícipio. Estes bairros 

foram georreferenciados mediante uma escolha realizada por uma divisão 

imaginária traçada no mapa de Juazeiro, ligando os quatro pontos cardiais (Norte, 

Sul, Leste, Oeste). Esta divisão resultará em quatro quadrantes, dos quais serão 

escolhidos os dois bairros com nível socioeconômico mais baixo, e dois com melhor 

nível socioeconômico, para averiguar se o poder aquisitivo pode ser um fator a mais 

no desequilíbrio ambiental e na prevalência do Aedes aegypti. Os bairros do Centro 

e o Santo Antônio foram categorizados como de classe econômica alta por 

apresentar grande parte dos polos comerciais do município, proximidades da orla e 

maior infraestrutura em relação aos bairros considerados de classe economia baixa 

como Dom José Rodrigues e Antônio Guilhermino, os quais estão localizados na 

periferia do município e mais distantes dos demais bairros da presente pesquisa.  

 

4.2 Coletas dos dados em campo 

As localidades marcadas com GPS foram descritas em planilhas do Excel e 

Word contendo os pontos de esgoto a céu aberto, lixo e água parada; quantificando 

a quantidade de esgoto a céu aberto, lixo, água parada e o volume com o auxílio de 

uma trena de fibra; realizando o registro fotográfico dos locais georreferenciados 

bem como os elementos que dificultem o controle do vetor.  
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4.3. Exibição dos dados georreferenciados 

Os pontos demarcados pelo GPS foram utilizados em dois softwares 

gratuitos, empregados como Sistema de Informação Geográfica (SIG). O 

software  da Terra View identificou as regiões contendo desequilíbrio ambiental de 

acordo a densidade de Kernel e o software  do Google Earth nas localizações dos 

pacientes confirmados com dengue.  

 

4.4. Análises estatística dos dados 

Para o cumprimento do objetivo geral foi realizada análise estatística 

descritiva, o Teste de Lilliefors para comparando os indicadores com a frequência de 

casos de dengue e a existência de elementos (lixo, esgoto a céu aberto a céu aberto 

e água parada) nos diferentes bairro e uma Análise de Variância com o Teste de 

Kruskal-Wallis comparando os dados dos 4 bairros.  

Tanto o Teste de Lillifors como o Teste de Kruskal-wallis são Testes não 

paramétricos, sendo que o Teste de Lillifors, é um teste utilizado para comparar o 

grau de concordância entre a distribuição acumulada de um conjunto de valores de 

uma amostra com a distribuição teórica acumulada esperada, e o Teste de Kruskal-

wallis tem a finalidade de comparar três ou mais amostras independentes do 

tamanho ou desigualdade, lembrando que, seus escores devem ser medidos a nível 

ordinal (TRIOLA, 2013). 

Já para a realização dos objetivos específicos foram utilizados os Testes Qui-

Quadrado para analisar o fator socioeconômico e o Teste de Correlação de Pearson 

(em caso de dados normais), para averiguar as áreas de risco de epidemias de 

dengue através do geoprocessamento.  

O Teste Qui-Quadrado é um teste de hipóteses utilizado para encontrar um 

valor da dispersão para duas variáveis nominais e avaliar a associação existente 

entre variáveis qualitativas (TRIOLA, 2013). O Teste de Correlação de Pearson é um 

teste utilizado para analisar os valores das variáveis X e Y, os quais são medidos a 

nível intervalar ou de razões. O coeficiente de Pearson que é o “r” pode variar de -1 
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a +1, quanto mais próximo desses valores, mais associação das variáveis em 

análises (TRIOLA, 2013).  

De acordo com os resultados obtidos, foram geradas tabelas com os cálculos 

estatísticos; Mapas comparativos entre os bairros estudados, a intensidade de cada 

desequilíbrio ambiental e a distribuição dos casos notificados com dengue; Foram 

construídos três Gráficos: o primeiro Gráfico representando o desequilíbrio ambiental 

(lixo, esgoto a céu aberto a céu aberto e água parada) através da quantidade de 

pontos georreferenciados em cada bairro, o segundo gráfico demostrando a 

quantidade de pacientes notificados com dengue utilizando os endereços 

residenciais fornecidos pela Secretária de Saúde do município de Juazeiro/BA e o 

terceiro gráfico uni os dois primeiros gráficos trazendo uma analise da relação do 

desequilíbrio ambiental com os casos notificados de dengue. A partir daí com base 

nesses resultados foi possível analisar cada item e compará-los com o da literatura. 

 

4.5. Critério de inclusão 

Georreferenciar de acordo com os dados fornecidos pela Secretária de Saúde 

de Juazeiro/BA, apenas as ruas que apresentaram os casos de dengue confirmado 

nos dois bairros considerados de classe econômica alta e nos dois considerados de 

classe econômica baixa. 

Marcar os pontos em frente à residência do paciente acometido com dengue e os 

pontos contendo lixo exposto no ambiente, esgoto a céu aberto e/ou água parada. 

4.6. Critério de exclusão 

Descartar os demais bairros por apresentarem menor prevalência de dengue. 

Excluir as ruas que não apresentaram casos de dengue, nos bairros 

escolhidos e os endereços não localizados. 

 

 



58 
 
 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O estudo foi realizado no Município de Juazeiro, Bahia, especificadamente 

nos Bairros Centro, Santo Antônio, Dom José Rodrigues e Antônio Guilhermino, 

representando um mosaico socioeconômico, diferenciado pelo tipo de classe social 

(Alta e Baixa) e os tipos de degradação ambiental avaliados em cada bairro na 

presente pesquisa (Figura 10). Em relação às três categorias analisadas em virtude 

a prevalência da dengue, o lixo e a água parada, são os principais contribuintes nos 

casos de dengue segundo a literatura (NERY, 2014; PAIVA, 2012; GOMES 2008). O 

Esgoto a céu aberto contribui indiretamente nos casos de dengue, pois, durante o 

seu escoamento pode arrastar lixo, deixando-o espalhado por diversos locais 

durante seu percurso, favorecendo assim a possibilidade de novos criadouros do 

Aedes aegypti. 

 

Figura 10: As fotografias apresentam imagens do Desequilíbrio Ambiental encontrado nos 
Bairros estudados: na 1 e 3 é possível ver Lixo espalhado na calçada e ruas;  na 2 presença 
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de Água Parada em grande quantidade ao céu aberto e próxima a calçada  e na 4 é 
possível vislumbrar o esgoto a céu aberto na rua em um bairro residencial. 
 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De acordo com a FUNASA (2006), a falta de acesso à habitação segura, 

abastecimento de água, rede de esgoto e coleta de lixo, são fatores que contribuem 

na degradação do meio ambiente. O pesquisador Tauil (2001), relata em sua 

pesquisa que a urbanização sem planejamento pode provocar desequilíbrios 

ambientais como falta de saneamento básico, água potável e destino irregular do 

lixo, favorecendo no aumento dos casos de dengue. Segundo Macedo (2008), a 

qualidade de vida da população brasileira sofre abalos decorrentes dos problemas 

ambientais, principalmente para a população que possuem habitações em locais 

sem infraestrutura, convivendo com problemas de saúde causados pela dengue, 

diarreia, animais peçonhentos e antirrábicos (animais portadores do vírus da raiva). 

Os resultados estatísticos podem ser observados em uma tabela geral (Tabela 1), 

da qual foram utilizados os dados para averiguar se o desequilíbrio ambiental tem 

relação com os casos de dengue nos quatro bairros do município de Juazeiro/BA. 

Os dados da pesquisa foram coletados com o auxílio de um formulário de 

campo, desenvolvido pela própria autora, dividido em dois tipos de formulários, o de 

desequilíbrio ambiental e o de prevalência (Anexo 1 e 2). Os formulários foram 

construídos mediante os principais tópicos abordados nos questionários de alguns 

autores como SANTOS, 2003; PIMENTA, 2005; RIBEIRO, 2012, envolvendo 

desequilíbrios como: lixo e esgoto a céu aberto e água parada, os quais podem 

favorecer no aumento dos casos de dengue.  

O georreferenciamento é empregado em atividades executadas pelo Sistema 

de Informação Geográfica (SIG), o qual é utilizado como uma ferramenta útil na 

execução empregada pela vigilância ambiental em saúde para aperfeiçoar o 

entendimento sobre a infestação causada pelo mosquito vetor da dengue (MARTEIS 

et al., 2013). Os dados georreferenciados permitem uma analise minuciosa dos 

mapas processados em relação ao risco de contrair uma determinada doença, assim 

como a dengue, facilitando as atividades em saúde pública, além de disponibilizar 
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diversas interpretações de uma determinada região (MACHADO, 2009; 

BARCELLOS et al., 2005; MEDRONHO, 1995). 

Com os pontos georreferenciados na presente pesquisa foi possível observar 

no mapa de Juazeiro/BA, gerado a partir do software  do Google Earth e demostrado 

na Figura 11 as localidades que foram estudadas em cada bairro, sendo possível 

observar que os bairros Santo Antônio e o Centro, apresentaram notificações muito 

próximas um do outro. Um dos motivos pode ser a busca por pontos comerciais e/ou 

turísticos o que promove a circulação de pessoas que possam ser portadoras ou não 

de algum dos vírus da dengue; além disso, a proximidade desses bairros ao Rio São 

Francisco também pode favorecer o aumento de criadouros do vetor da dengue. Já 

nos demais bairros o único fator que não se encontra presente é a proximidade ao 

rio, porém ocorre a circulação de pessoas só que em menor escala. 

 

 

Figura 11: Mapa dos casos de dengue notificados em Juazeiro/BA. Bairro: 1- Santo Antônio: 
as notificações georreferenciadas estão representadas pelos pontos em azul, 2- Centro: as 
notificações georreferenciadas estão representadas pelos pontos em amarelo, 3- Dom José 
Rodrigues: as notificações georreferenciadas estão representadas pelos pontos em verde, e 
4- Antônio Guilhermino: as notificações georreferenciadas estão representadas pelos pontos 
em vermelho. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do software  do Google Earth. 
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Cada bairro estudado quando observado individualmente possibilita a 

observação da distribuição espacial dos casos positivos de dengue como, por 

exemplo, o bairro Santo Antônio apresentou 59 pacientes localizados e próximos ao 

bairro Centro o qual obteve 17 pacientes localizados. Porém o Centro apresentou 

pontos mais espalhados na região noroeste do mapa. Já o bairro Dom José 

Rodrigues demostrou uma expansão abrangente por todo o bairro, com 28 

pacientes. No bairro Antônio Guilhermino foi localizado 16 pacientes, os quais 

resultaram em pontos semelhantes ao Dom José Rodrigues em abrangência, mas a 

maioria dos pontos do Antônio Guilhermino ficou concentrada no centro do próprio 

bairro como mostra na Figura 13. Já a quantidade de pacientes notificados 

localizados em cada bairro pode ser observada na Figura 12 a seguir. 
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Fonte: Elaborado pela autora
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Bairros: Centro-CT; Santo Antônio-SA; Dom José Guilhermino-DJ; Antônio Guilhermino-AG 

Figura 12: Quantidade de pacientes localizados nos Bairros estudados dos que foram 
notificados com dengue pela Secretria da Saúde do Município de Juazeiro/BA 
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pacientes notificados com
dengue
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Figura 13: Mapa dos casos de dengue notificados por bairro: 1- Santo Antônio: as notificações 
georreferenciadas estão representadas pelos pontos em azul, 2- Centro: as notificações 
georreferenciadas estão representadas pelos pontos em amarelo, 3- Dom José Rodrigues: as 
notificações georreferenciadas estão representadas pelos pontos em verde, e 4- Antônio Guilhermino: 
as notificações georreferenciadas estão representadas pelos pontos em vermelho. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do software  do Google Earth. 

 

O pesquisador Lima et al.  (2006) realizou uma pesquisa no munícipio de 

Campinas/SP georreferenciando os casos de dengue por meio do endereço 

residencial, para facilitar as atividades de planejamento e controle da dengue na 

região estudada. Assim como Marteis et al.  (2013), com o intuito de analisar a 

distribuição espacial das casa positivas com dengue em cada bairro. Segundo 

Lagrota (2006) a utilização de instrumentos de análise espacial é considerada uma 

ferramenta importante na realização da gestão em saúde. O georreferenciamento 

possibilita a descrição e análise espacial das doenças e suas relações com variáveis 

ambientais, ajudando no planejamento das ações de controle e prevenção 

direcionadas a estas (MEDRONHO, 1995). As imagens e dados cartográficos podem 

ajudar nas orientações e decisões de politicas públicas a serem tomadas 

(GUIMARÃES, 1999). Corroborando com o que foi realizado aqui no presente 

estudo, permitindo que com os resultados aqui relacionados seja possível realizar a 
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mesma atividade e assim após esse planejamento medidas de controle a dengue 

possam ser implantadas auxiliando no processo de gestão em saúde no município 

estudado. 

Seguindo essa mesma linha de raciocínio o presente estudo contou com o 

georreferenciamento para demarcar o desequilíbrio ambiental causado pelo homem 

(lixo, esgoto a céu aberto e água parada) nos quatro bairros utilizando apenas as 

ruas que apresentaram casos notificados de dengue. Deste modo foi possível 

observar em cada bairro quais os tipos de desequilíbrio ambiental que estão mais 

presentes, averiguando a sua interligação com os casos notificados de dengue, 

gerando gráfico e mapas com o estimador de densidade de Kernel (EDK), indicando 

os tipos de desequilíbrio ambiental e a sua intensidade em cada bairro. 

Para averiguar quais dos quatro bairros foram mais acometidos com o 

desequilíbrio ambiental e quais apresentaram mais amplitude em cada bairro, sendo 

possível vislumbrar esta distribuição a partir da Figura 14, demostrando os 

resultados de acordo com da quantidade de ruas e pontos georreferenciados em 

cada bairro estudado. 
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  Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 14: Distribuição das áreas de desequilíbrio ambiental nos bairros do município de 
Juazeiro/BA 
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Assim como na analise anterior foram utilizados as ruas de cada bairro para 

identificar as regiões georreferenciadas com o desequilíbrio ambiental decorrente da 

ação do homem utilizado na formação dos mapas o EDK, a fim de avaliar a 

presença dos pontos quentes (hot pots) nos locais mais acometidos com o 

desequilíbrio ambiental em cada bairro estudado.  

O desequilíbrio de acordo com a densidade de Kernel foi classificado em três 

classes de concentração assim denominadas: Baixa (1 a 25 de pontos 

georreferenciados), Média (26 a 50 de pontos georreferenciados) e Alta (≥51 de 

pontos georreferenciados). Foram constituídos três mapas de desequilíbrio 

ambiental decorrente da ação do homem com o auxilio do EDK utilizado para 

calcular a densidade de efeitos num dado ponto, desenvolvido no software  da Terra 

View. Segundo Gatrell (1996), a estimação de densidade de Kernel é um artificio de 

análises espaciais com eventos pontuais utilizado em diversos estudos, 

principalmente em atuais proliferações epidêmicas. 

O mapa presente na Figura 15 permite observar a distribuição do 

desequilíbrio provocado pelo Lixo, demostrando que penas dois os bairros pontos 

quentes com alta densidade de lixo de acordo com a EDK, o Centro obteve 68 

pontos georreferenciados e o Antônio Guilhermino com 54 pontos. Já os bairros 

Santo Antônio apresentou uma média densidade com 35 pontos e o bairro Dom 

José Rodrigues obteve baixa densidade de lixo em sua região com 15 pontos, 

observado no na Figura 14. 
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Figura 15: Mapa de densidade de lixo gerado pelo estimador Kernel. Bairro: 1- Santo 
Antônio, 2- Centro, 3- Dom José Rodrigues e 4- Antônio Guilhermino. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do software Terra View. 

 

O crescimento demográfico desordenado não caminha junto com o 

saneamento básico, com a infraestrutura, promovendo o aparecimento de 

comunidades que vivem com o esgoto a céu aberto. Diante deste fato foi gerado um 

mapa representado pela Figura 16, compondo os bairros mais acometidos com o 

esgoto a céu aberto. Segundo a EDK o bairro Antônio Guilhermino obteve uma alta 

densidade de esgoto a céu aberto com 53 pontos georreferenciados, o bairro Dom 

José Rodrigues demostrou uma densidade média com 12 pontos e os demais 

bairros demostraram baixa densidade o Centro com 4 e o Santo Antônio com 8 

pontos (Figura 14), ocasionando insuficientes pontos a serem demostrados 

mediante a EDK (Figura 16).  
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Figura 16: Mapa de densidade de esgoto a céu aberto gerado pelo estimador Kernel. Bairro: 
1- Santo Antônio, 2- Centro, 3- Dom José Rodrigues e 4- Antônio Guilhermino. 
 Fonte: Elaborado pela autora a partir do software Terra View. 

 

A água parada em diversos tipos de recipientes favorece a proliferação do 

Aedes aegypti e com isso o possível aumento da disseminação e contaminação de 

indivíduos por doenças como, por exemplo, a dengue. Na Figura 17 podem-se 

observar as regiões que apresentaram maior densidade de água parada de acordo 

com o EDK, sendo que apenas o bairro Centro expôs mais pontos quentes com alta 

densidade e 125 pontos georreferenciados (Figura 14). O bairro Santo Antônio 

também apresentou alguns pontos de água parada com uma densidade média de 76 

e os bairros Dom José Rodrigues com 21 e Antônio Guilhermino com 6 

representaram baixa EDK, embora apenas no bairro Dom José Rodrigues 

apresentou intensidade demarcada pela EDK em comparação ao bairro Antônio 

Guilhermino, o qual obteve ocasionando pontos insuficientes para serem 

demostrados no mapa. 
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Figura 17: Mapa de densidade de água parada gerado pelo estimador Kernel. Bairro: 1- 
Santo Antônio, 2- Centro, 3- Dom José Rodrigues e 4- Antônio Guilhermino. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir do software Terra View. 

 

 Segundo Dias et al. (2002,), o uso do geoprocessamento é considerado um 

instrumento favorável para planejar e ordenar territórios, inseridos em estudos 

voltados ao impacto ambiental. De acordo com Mucelin (2008), com a expansão das 

cidades, os impactos ao meio ambiente amentando a produção de lixo, esgoto a céu 

aberto e poluição da água fatos estes que corroboram com os achados deste 

estudo. 

 Cruz et al. (2014), utilizou o georreferenciamento para demarcar o 

desequilíbrio ambiental causado pelo lixo e o esgoto a céu aberto em 12 bairros no 

município de Serra Talhada/PE.  Assim como o pesquisador Largota (2006), onde 

empregou o georreferenciamento nos 12 bairros do Município de Nova Iguaçu/RJ, 

demostrando mediante a densidade de Kernel os locais contendo criadouros do 

Aedes aegypti gerados pela água parada. De acordo com a literatura, o EDK pode 

ser utilizado também no combate e controle de doenças causadas pelo desequilíbrio 

ambiental, assim como a Leishmaniose, Leptospirose e a dengue (RÊGO, 2013; 

MELO et al., 2011; NUNES, 2007). 
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 Cabe ressaltar que houve dificuldade em localizar algumas das residências 

relacionadas anteriormente e os motivos estavam correlacionados, em sua grande 

maioria, ao número ou endereço incorreto, ou não pertenciam aos bairros escolhidos 

para a pesquisa. As residências encontradas eram confeccionadas de diferentes 

materiais inclusive de taipa, casas muito humildes, pontos comerciais em reformas e 

casas abandonadas com suas estruturas destruídas. Algumas destas residências 

poderiam ser as localidades procuradas para o georreferenciamento, mas por não 

apresentarem a numeração exata, foram descartadas e apenas o 

georreferenciamento do desequilíbrio ambiental foi realizado neste local. 

 Durante o georreferenciamento dos locais relacionados às notificações, foram 

localizados 120 dos 181 pacientes relacionados à lista de endereço fornecida pela 

Secretária de Saúde do município de Juazeiro/BA (Figura 12). O motivo deste 

acontecimento já foi explícito no texto anterior. Cabem ressaltar que os casos que 

foram georreferenciados nos quatro bairros estudados, eram relacionados somente 

as ruas que continham pacientes notificados com a dengue; permitindo a 

apresentação da distribuição espacial dos imóveis positivos indicando áreas 

contendo a circulação da dengue em cada localidade estudada.  

 Este estudo buscou estudar a localização do desequilíbrio ambiental causado 

pelo lixo, esgoto a céu aberto e água parada, podendo influenciar na distribuição dos 

casos de dengue notificados nos quatro bairros estudados. Os quais foram 

comprovados mediante os cálculos estatísticos que o fator socioeconômico não 

ocasionou influencia entre os quatro bairros e sim o fator socioambiental. Ao mesmo 

tempo foi verificado que alguns bairros apresentam maior risco a população de 

exposição aos vetores transmissores da dengue do que os outros e este fato foi 

constado em relação ao tipo e quantidade de desequilíbrio encontrado em cada 

localidade de estudo (Figura 18). 
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Fonte: Elaborado pela autora
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Bairros: Centro-CT; Sãnto Antônio-SA; Dom José Rodrigues-DJ;Antônio Guilhermino-AG 

Figura 18: Distribuição geral dos pontos contendo lixo, esgoto a céu aberto e água parada, 
bem como a destribuição dos casos notificados de Dengue. 
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De acordo com os dados coletados e georreferenciados, é possível realizar o 

escore. O qual é usado para comparar médias de conjuntos de dados diferentes 

homogeneamente distribuídos. Para calcular o escore de desequilíbrio ambiental, foi 

realizada a soma dos locais que apresentaram alguns dos tipos de desequilíbrio 

ambiental (lixo, esgoto a céu aberto e/ou água parada), os locais que apresentaram 

desequilíbrio foram marcados com a letra “S” representando Sim e “N” como 

representação de Não. As siglas receberam um determinado valor, o S = 1, o N = 0, 

através destes valores foi possível calcular a soma da presença de desequilíbrio 

ambiental. Já para calcular a quantidade de lixo, esgoto a céu aberto e/ou água 

parada, foram criadas classificações representativas informando numericamente a 

quantidade de desequilíbrio analisado, a seguinte classificação foi representada 

com: 1 (pouco), 2 (moderado) e 3 (muito), estas classificações foram realizadas, de 

acordo com as análises visuais da pesquisadora e categorizada em relação a 

literatura (ALENCAR, 2005; VASCOLCELOS et al., 2008). Através destes números, 

mais a soma da quantidade de pontos georreferenciados por bairro, foi possível 

realizar a soma dos dados e com isso calcular o Escore de Risco Desequilíbrio 

(ERD), mediante o seguinte cálculo. 

 

ERD:  PL + QL + PE + QE + PÁP + QÁP + QPG 

NP 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Onde:  

ERD = Escore de Risco Desequilíbrio  

PL = Presença de Lixo 

QL = Quantidade de Lixo 

PE = Presença de Esgoto a céu aberto  

QL = Quantidade de Esgoto a céu aberto 

PÁP = Presença de Água Parada  

QÁP = Quantidade de Água Parada 

QPG = Quantidade de Pontos Georreferenciados 

 NP = Número de pacientes confirmados com dengue por bairro 
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Seguindo alguns tópicos semelhantes ao Anexo 1 de Desequilíbrio Ambiental, 

foram acrescentados ao Anexo 2 de Prevalência da Dengue, a localidade especifica 

do desequilíbrio e a presença de animais, quantidade de animal, localidade do 

desequilíbrio ambiental e quantidade de pacientes. Pois, na mesma residência 

apresentava mais de um paciente notificado com dengue, segundo os dados 

fornecidos pela Secretaria de Saúde do munícipio de Juazeiro/BA. Os animais foram 

analisados pelo fato de facilitar o aumento de criadouros do mosquito vetor da 

dengue. Onde muitas vezes estes animais que se encontram soltos na rua 

procurando comida no lixo e com isso acabam espalhando este resíduo por toda 

parte, provocando várias doenças além da dengue (FRANCO, 2005; VIEIRA, 2012; 

OLIVEIRA, 2014). Em relação às localidades do desequilíbrio ambiental nas 

proximidades da residência do paciente notificado com dengue, cada categoria 

recebeu uma enumeração: 1 (Em Frente), 2 (Lado Esquerdo), 3 (Lado Direito) e 4 

(Lado Direito e Esquerdo) (ARAUJO et al., 2014; SOUZA, 2012; FONSECA et al., 

2010). Estas localidades foram somadas juntamente com os demais dados relatados 

no texto e calculados para obter o Escore de Risco Paciente (ERP) com dengue, de 

acordo com o seguinte calculo. 

 

ERP:  PL + QL + LL +PE + QE + LE + PÁP + QÁP + LÁP + PA + QA + QPR 

NP 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Onde:  

ERP = Escore de Risco Paciente  

PL = Presença de Lixo 

QL = Quantidade de Lixo 

LL = Localidade Lixo 

PE = Presença de Esgoto a céu aberto  

QE = Quantidade de Esgoto a céu aberto 

 LE = Localidade Esgoto a céu aberto 

PÁP = Presença de Água Parada  

QÁP = Quantidade de Água Parada 

LÁP = Localidade Água Parada 
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PA = Presença de Animal 

QA = Quantidade de Animal 

QPR = Quantidade de Paciente por Residência 

 NP = Número de pacientes confirmados com dengue por bairro 

 

De acordo com está formula, foi possível calcular os escores de risco, 

desequilíbrio ambiental e o escore de risco do paciente por bairro. Em relação aos 

volumes de cada desequilíbrio analisado, foi realizado através de medições da 

largura, comprimento, altura ou profundidade em relação às medições em realizadas 

com líquido, para calcular o volume (m3) de cada desequilíbrio estudado (TUCCI, 

2000; PORTELA, 2012; SILVA, 2014). Posteriormente foi realizada a soma dos 

volumes de lixo, esgoto a céu aberto e água parada.  

Os principais dados coletados após o término das coletas de campo e a 

realização dos escores, foram tabulados em Excel para posteriormente realizar-se 

as análises estatísticas, as quais foram representadas na Tabela 1, classificada 

como Tabela Geral. 
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Tabela 1: Dados de risco, dengue e desequilíbrio ambiental dos bairros pesquisados 

 

Bairro 
Escore 
Risco 

Paciente 

Escore Risco 
Desequilíbrio 

Total de 
Pacientes 

Quantidade 
Lixo (pontos) 

Quantidade 
Esgoto a Céu 

Aberto 
(pontos) 

Quantidade 
Água Parada 

(pontos) 

Volume 
Lixo 
(m3) 

Volume 
Esgoto 
a Céu 
Aberto 

(m3) 

Volume  
Água 

Parada 
(m3) 

          
Centro 
 

1.06 5.12 32 145 18 257 
   28741 13148 89742 

Santo Antônio 
 

1.22 5.45 86 90 24 182 
16678 8937 110638 

Dom José Rodrigues 
 

0.96 5.12 37 33 31 50 
5533 13681 29005 

Antônio Guilhermino 
 

3.94 6.38 26 115 253 14 
6044 342451 26732 

          

Fonte: Elaborado pela autora 
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Na Tabela 1 foi observado que entre os bairros estudados a quantidade de 

lixo encontrado foi maior nos bairros do Centro, Antônio Guilhermino e Santo 

Antônio em relação ao o bairro Dom José Rodrigues, que apresentou uma 

quantidade baixa com os demais bairros. Já quando analisando o volume do lixo, os 

bairros considerados de nível socioeconômico melhor (Centro e Santo Antônio) 

apresentaram um volume superior em comparação aos bairros de nível 

socioeconômico mais baixo (Dom José Rodrigues e Antônio Guilhermino), onde 

exibiram resultados próximos.  

Quando analisando a quantidade e o volume de esgoto a céu aberto apenas o 

bairro Antônio Guilhermino apresentou índices altíssimos em relação aos demais 

bairros estudados. A quantidade de água parada teve os maiores picos nos bairros 

de classe alta, assim como os seus volumes, sendo que, analisando apenas os dois 

bairros de nível socioeconômico melhor, demostrou que a maior quantidade de água 

parada foi encontrada no Centro e o maior volume de água parada no Santo 

Antônio. De acordo com estas variáveis foram realizados alguns testes estatísticos 

para verificar se os resultados demostrados na Tabela 1 apresentam ou não 

significância na comprovação das hipóteses.  

O pesquisador Souza (2011), realizou uma pesquisa semelhante na cidade de 

Manaus com os bairros das zonas Norte, Leste, Centro e Sul, com a incidência de 

dengue. Na presente pesquisa foi possível verificar os novos bairros construídos e 

os seus fatores socioambientais como coleta irregular do lixo, saneamento básico e 

abastecimento de água, favorecendo o surgimento de criadouros do mosquito vetor 

da dengue. Silva et al. (2003), também realizou pesquisas com 10 bairros no 

município de Umuarama/PR, com os períodos de maior incidência de casos de 

dengue. Sendo que o lixo encontrado no peridomiciliar, foi apontado como o 

principal causador de doenças infectocontagiosas, de acordo com a literatura.  

Segundo Kulcheski et al. (2001), o tratamento e o destino final do lixo 

apresenta atraso em relação as politicas públicas de água e esgoto a céu aberto. 

Johansen (2012), relatou em sua pesquisa que as condições socioambientais como 

o lixo doméstico nos domicílios e arredores, a utilização da água poluída e a 

exposição de um meio ambiente degradado, causa na população humana 
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problemas de doenças como a dengue, onde o vetor depende dos fatores 

ambientais para perpetuar sua espécie. 

Assim, considerando as condições descritas anteriormente utilizou-se o Teste 

de Qui-quadrado para verificar se os números de casos de dengue apresentam 

significância com os bairros. Foram calculados os números de pacientes com 

dengue e os sem dengue, estes cálculos foram realizados de acordo com o número 

total de pacientes registrados pelo IBGE (2012), nos quatro bairros em estudo.  

Tabela 2: Prevalência de dengue entre os bairros em estudo 

 
Sem 

Dengue 
Com 

Dengue 
% Valor p 

     
Centro 3021 32 1.05 p<0.01** 
Santo Antônio 3933 86 2.14  
Dom José Rodrigues 2893 37 1.26  
Antônio Guilhermino 3173 26 0.81  
     
Centro 3021 32 1.05 p<0.01** 
Santo Antônio 3933 86 2.14  
     
Centro 3021 32 1.05 ns 
Dom José Rodrigues 2893 37 1.26  
     
Centro 3021 32 1.05 ns 
Antônio Guilhermino 3173 26 0.81  
     
Santo Antônio 3933 86 2.14 p<0.01** 
Dom José Rodrigues 2893 37 1.26  
     
Santo Antônio 3933 86 2.14 p<0.01** 
Antônio Guilhermino 3173 26 0.81  
     
Dom José Rodrigues 2893 37 1.26 p<0.05* 
Antônio Guilhermino 3173 26 0.81  

     

Nota: Qui-Quadrado / * Significativo α <0,05 / ** Significativo α <0,01/ ns – não 
significativo / A porcentagem (%) de pessoas com dengue em cada bairro. 
 Fonte: Elaborado pela autora 

 

O percentual apresentado equivalente à quantidade de pessoas infectadas 

com o vírus da dengue entre os bairros. O bairro Santo Antônio apresentou maior 

percentual com 2.14%, já o bairro Antônio Guilhermino teve o menor percentual de 

desequilíbrio ambiental com 0.81%, em relação aos demais bairros.  
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Ao calcular o Qui-quadrado com os quatro bairros notou-se que existe 

diferença significativa entre o risco de contrair o vírus da dengue em relação aos 

bairros estudados, devido às diferenças nos números de casos em cada localidade. 

Quando comparando os bairros entre eles, verificou-se que o bairro Santo Antônio 

calculado com os demais bairros apresentou diferença significativa (p<0.01). Esta 

diferença pode ser mediante a circulação de pessoas de outros bairros e de mais 

regiões em busca do comércio, universidades, hospitais e clínicas disponíveis no 

bairro Santo Antônio, além da população residencial no bairro (VALADARES, 2013; 

BARBOSA et al., 2012; TEIXEIRA, 2008). Resultando nos maiores índices de casos 

notificados com dengue, em relação aos demais bairros da pesquisa. 

Outro ponto de destaque é o nível socioeconômico dos quatro bairros 

estudados, pois o bairro do Centro foi classificado como de melhores condições de 

nível socioeconômico, assim como o Santo Antônio. Porém o Centro não apresentou 

diferença significativa quando calculado com os bairros Dom José Rodrigues e 

Antônio Guilhermino, classificados como de nível socioeconômico baixo, mesmo o 

bairro do Centro apresentando também uma grande circulação de pessoas em 

busca do comércio e proximidades do bairro Santo Antônio, não foi classificado 

como um bairro de risco de contrair o vírus da dengue.  

Lembrando que, os bairros Dom José Rodrigues e Antônio Guilhermino 

apresentou diferença significativa menor (p<0.05), mesmo com nível 

socioeconômico baixo. Pode-se verificar que o bairro Dom José Rodrigues 

demostrou maior valor de risco (p<0.05), quando comparado com o Antônio 

Guilhermino. O motivo pode estar relacionado à quantidade maior de pacientes 

notificados em relação ao Antônio Guilhermino e também os fatores de desequilíbrio 

ambiental em virtude da proliferação do Ades aegypti. Estes resultados encontrados 

no Teste Qui-quadrado quebram a hipótese deste trabalho de que o fator 

socioeconômico interfere nos casos de dengue. O que sugere que o fator 

socioambiental possa estar mais acentuado do que o fator socioeconômico na 

presente pesquisa.    

De acordo com a literatura, alguns trabalhos concluíram que a relação da 

dengue com as condições socioeconômicas e ambientais não aparentam ter 

influência na transmissão da doença (FERREIRA, 2007; SCANDAR, 2007;  
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MONDINI et al, 2005;). Já outras pesquisam afirmam que os casos de dengue 

apresentaram maiores ocorrências nas áreas mais carentes em relação às áreas de 

classe alta (RESENDES  et  al, 2010; CAIAFFA et al, 2005; COSTA, 1998). A 

discordância entre os estudos envolvendo a dengue e os aspectos socioeconômicos 

e ambientais, pode ser decorrente do caráter heterogêneo e o seu modo de 

transmissão e também devido a diferentes formas e metodologias de avaliação para 

investigar estas relações (MACHADO, 2009; CORRÊA, 2005; BARRERA et al., 

2000; COSTA, 1998).  Porém, o patamar de agregação pode estar relacionado com 

a associação espacial, entre os fatores socioeconômicos e ambientais em relação a 

transmissão da dengue, quando estes fatores são analisados em nível de bairro 

numa escala geográfica (SEIDAHMED et al.; 2012; MACHADO; 2009). 

Cunha (2010) utilizou o teste do Qui-quadrado para analisar as diferenças 

entre alguns bairros de Teresina/PI, e a percepção dos moradores sobre a estrutura 

urbana em relação a sua realidade socioeconômica e ambiental. Onde o 

pesquisador utilizou em sua pesquisa dados que apresentavam alguma relação com 

os temas: coleta de lixo, abastecimento de água, saneamento básico, construção da 

qualidade ambiental urbana, áreas verdes e domicílios improvisados. Concluindo 

mediante os seus resultados de não existência de muitas diferenças significativas 

entre os bairros analisados diante dos elementos de infraestrutura, ressaltando a 

variável da rede de esgoto a céu aberto, que demostrou uma diferença significativa.  

   De acordo com o Ministério da Saúde (2002,), as condições socioambientais 

no Brasil favorecem a dispersão do mosquito vetor da dengue, o qual não tiveram 

resultados satisfatórios através dos meios tradicionais expostos nas campanhas. O 

modo de vida do ser humano, as condições ecológicas e socioambientais possuem 

estreitas relações com o aumento dos casos de dengue (CÂMARA  et  al., 2007; 

LEFEVRE  et al., 2004). 

Desta forma, no presente estudo, as condições relevantes ao desequilíbrio 

ambiental foram verificadas com a utilização do Teste de Lilliefors. O teste objetivou 

comparar a concordância entre distribuição acumulada e distribuição esperada, 

revelou que o escore de risco do paciente (p<0,05), assim como a quantidade e 

volume de esgoto a céu aberto (p<0,01) estão apresentando concordância 

estatística significativa, mostrando a relação entre os indicadores. Também é 
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possível considerar a normalidade destes dados verificados pelo mesmo teste, 

conforme a Tabela 3.  

Tabela 3: Relação entre escore risco (paciente e desequilíbrio ambiental) e 

quantidade/volume de lixo, esgoto e água parada 

  Valor p 

  
Total Paciente ns 
Escore Risco Paciente <0.05 
Escore Risco Desequilíbrio ns 
Quantidade Lixo ns 
Quantidade de Esgoto a Céu 
Aberto 

<0.01 

Quantidade de Água Parada ns 
Volume de Lixo ns 
Volume de Esgoto <0.01 
Volume de Água Parada ns 

  
Nota: Teste de Normalidade de Lilliefors / * Significativo α <0.05 / ** 
Significativo α <0.01/ ns – não significativo. 
 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Segundo Macedo (2008), as ações voltadas na melhoria do saneamento 

básico ocasionam bem estar humano, reduzindo a morbidade e mortalidade, 

interligando assim, os riscos e agravos à saúde humana com as questões 

ambientais. A degradação ambiental causada nos meios urbanos é provocada por 

inúmeros fatores, com destaque o lixo e o esgoto a céu aberto, os quais favorecem 

no surgimento de animais peçonhentos e insetos causadores de doenças, assim 

como o Aedes aegypti. De acordo com Wink et al. (2005), diversos insetos são 

indicadores da degradação e qualidade ambiental decorrentes de muitas funções 

ocasionadas na natureza, assim como a sua sensibilidade a mudanças ambientais. 

Cada inseto corresponde a um distúrbio diferencial, favorecendo no reconhecimento 

das alterações ambientais, ajudando na compreensão da sua evolução assim como 

das áreas degradadas em recuperação.  

Costa (2010) utilizou em sua pesquisa alguns testes estatísticos. O teste de 

Lilliefors e constatou que o percentual de ovos do Aedes aegypti encontrados nos 

recipientes de oviposição não apresentou distribuição normal. Também foi realizado 

o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e depois o teste de Dunn, para verificar as 

diferenças significativas entre cada tratamento realizado com o percentual de ovos 
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depositados. Já para verificar as variações entre as deposições de ovos no 

recipiente e possível controle foi realizado o teste Qui-quadrado. 

Assim como a descrição do texto anterior sobre como o trabalho de Costa 

(2010), com a utilização do Teste Kruskal-Wallis para analisar os seus resultados, 

também foi verificado com o mesmo teste de valor de significância, mediante a 

comparação dos dados da presente pesquisa. 

Tabela 4: Análise do risco e total de pacientes em relação ao desequilíbrio ambiental   

  Valor p 

  
Teste Kruskal-Wallis  
Total Paciente 0,02 
Risco Desequilíbrio  
Quantidade Lixo  
Quantidade Esgoto a Céu Aberto  
Quantidade Água Parada  
  
Teste Student-Newman Valor p 
Total de Pacientes x Escore Risco Desequilíbrio 0.04* 
Total de Pacientes x Quantidade Lixo 0.37 
Total de Pacientes x Quantidade Esgoto a Céu Aberto 0.86 
Total de Pacientes x Quantidade Água Parada 0.47 
Risco desequilíbrio x Quantidade Lixo 0.00** 
Risco desequilíbrio x Quantidade Esgoto a Céu 
Aberto 

0.06 

Risco desequilíbrio x Quantidade Água Parada 0.01** 
Quantidade Lixo x Quantidade Esgoto a Céu Aberto 0.28 
Quantidade Lixo x Quantidade Água Parada 0.86 
Quantidade Esgoto a Céu Aberto x Quantidade Água 
Parada 

0.37 

  

Nota: Análise de Variância -Teste Kruskal-Wallis/ * Significativo α <0.05 / ** Significativo 
α <0.01. 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

De acordo com o Teste Kruskal-Wallis, o valor de (p< 0,05) demostrando que 

a magnitude dos escores dos bairros é dependente das variáveis que estão sendo 

analisadas (Tabela 4). De acordo com á analise estatística, o valor de “p” foi 

significativo, com as cinco variáveis calculadas, deste modo, foi utilizado o método 

de Student-Newaman-Keuls para analisar as diferenças entre as variáveis. 

Percebeu-se que (Total de Pacientes x Escore Risco Desequilíbrio) quando 

comparados, apresentaram diferença significativa (p<0,05), é possível perceber que 

o número de pacientes infectados com o vírus da dengue mostra-se interligados com 



82 
 

o desequilíbrio ambiental. Quando analisado, o grupo (Escore Risco desequilíbrio x 

Quantidade Lixo e o Escore Risco desequilíbrio x Quantidade Água Parada), a 

magnitude do Escore Risco Desequilíbrio apresenta-se dependente da variável 

pertencente ao Lixo e a Água Parada.   

Paiva (2012) comprovou em seu trabalho que o lixo também conhecido como 

resíduos, proporcionando desequilíbrio ambiental e de saúde pública, interferem nos 

casos de dengue, pois o acúmulo de resíduos em locais inadequados durante os 

períodos de chuva, proporcionando aumento na incidência de casos de dengue. 

Complementando, Ramos (2008), quando menciona que a gestão dos resíduos 

sólidos é um desafio a ser vencido no descontrole processo de gerenciamento do 

lixo  causado pela descontinuidade  de  programas  e  de  projetos  que  visem  à  

gestão  pública  do lixo.  

Quando se fala em combater à dengue, os anúncios publicitários enfatizam 

em não deixar água parada em encosta ou em recipientes que possam provir um 

novo criadouro do Aedes aegypti. Assim como na pesquisa realizada por Carvalho et 

al. (2004b), a qual obteve em seus resultados (84,7%) dos entrevistados em relação 

aos seus conhecimentos sobre dengue e febre amarela, responderam que, não 

deixar água empoçada, evitar a picada do mosquito e manter a casa limpa, evitam a 

possibilidade de contrair dengue e febre amarela.  

 Cajaiba (2014) realizou o teste de Kruskal-Wallis para analisar as 

distribuições de alguns fatores como a presença de água e lixo no interior e exterior 

das cavernas no município de Uruará-/PA. Porém, todas as combinações realizadas 

entre as variáveis não apresentaram significância. 

Com o intuito de relacionar o número total de pacientes que foram casos 

confirmados de dengue com os dados de (escore risco paciente, escore risco 

desequilíbrio, quantidade lixo, quantidade esgoto a céu aberto, quantidade água 

parada, volume lixo, volume esgoto a céu aberto) foi realizado o Teste de Correlação 

de Pearson, conforme Tabela 5 a seguir: 
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Tabela 5: Correlação entre medições de desequilíbrio ambiental e dos escores de risco 
 

Total 
Paciente 

Escore 
Risco 

Paciente 

Escore Risco 
Desequilíbrio 

Quantidade 
Lixo 

Quantidade 
Esgoto Céu 

Aberto 

Quantidade 
Água 

Parada 

Volume 
Lixo 

Volume 
Esgoto 

Céu Aberto 

Volume 
Água 

Parada 

          
Total Paciente 1.00         
Escore Risco Paciente -0.41 1.00        
Escore Risco Desequilíbrio -0.22 0.98* 1.00       
Quantidade Lixo -0.19 0.30 0.26 1.00      
Quantidade Esgoto -0.46 0.99** 0.96* 0.23 1.00     
Quantidade Água Parada 0.36 -0.63 -0.60 0.54 -0.69 1.00    
Volume Lixo 0.15 -0.48 -0.49 0.70 -0.54 0.97* 1.00   
Volume Esgoto -0.48 0.99** 0.96* 0.27 0.99** -0.66 -0.50 1.00  
Volume Água Parada 0.73 -0.53 -0.42 0.41 -0.61 0.88 0.78 -0.59 1.00 

Nota: Correlação de Pearson / * Significativo α <0.05 / ** Significativo α <0.01. 
Fonte: Elaborado pela autora 
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O Teste de Correlação de Pearson resultou que as variáveis: Escore Risco 

Desequilíbrio x Escore Risco Paciente; Escore Risco Desequilíbrio x Quantidade 

Esgoto a Céu Aberto; Escore Risco Desequilíbrio x Volume Esgoto a Céu Aberto; 

Quantidade de Água Parada x Volume de Lixo, obtiveram valor significativo com (p< 

0,05), pode-se verificar que estas quatro variáveis descritas anteriormente 

demostram que o desequilíbrio ambiental composto pelo lixo, esgoto a céu aberto e 

água parada podem favorecer a contaminação da dengue, como demostrado na 

Tabela 4 com o Teste de Kruskal-Wallis.  

 Já as variáveis: Escore Risco Paciente x Quantidade Esgoto a Céu Aberto; 

Escore Risco Paciente x Volume Esgoto a Céu Aberto; Quantidade de Esgoto a Céu 

Aberto x Volume Esgoto a Céu Aberto, obtiveram (p < 0,01). Esta confirmação 

demostra que o esgoto a céu aberto perece estar relacionado ao rico do paciente 

contrair o vírus da dengue, como averiguado na Tabela 3 com o Teste de Lilliefors. 

Também os valores de “r” associados às correlações significativas podem ser 

observados na tabela, onde o coeficiente “r” serve para medir o grau de relação 

entre as variáveis x e y, as quais podem variar de -1 a 1 (TRIOLA, 2013). Desse 

modo, os valores encontrados em relação à classificação do valor de “r” sugerida por 

Munro (2001), exposta na Tabela 5, variam de 0 a 0,25 (pouca  correlação);  de  

0,26  a  0,49 (baixa  ou  pouca correlação);  0,5  a  0,69 (correlação  moderada);  de  

0,70  a  0,89 (alta  ou  forte correlação)  e  de  0,9  a  1,0  (correlação muito forte e 

muito alta). 

A pesquisa realizada pelo autor Almeida (2009), no município do Rio de 

Janeiro/RJ, em bairros do município, em virtude dos casos de dengue notificados. 

Foi realizado o teste de correlação de Pearson com as ocorrências de dengue e as 

variáveis socioeconômicas. As proporções utilizadas foram os domicílios ligados à 

rede pública de esgoto a céu aberto, abastecimento de água, serviço de coleta de 

lixo e o destino do lixo em terreno baldio ou logradouro. O pesquisador Ludwig et al. 

(1999), também realizou uma pesquisa correlacionando as condições de 

saneamento básico, expressos pelo número de ligações de água e esgoto a céu 

aberto  e a frequência de parasitoses, com vilas localizadas no centro de Assis/SP, 

com o intuito de avaliar condições de saneamento básico e parasitoses intestinais. 
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Quando se relaciona o desequilíbrio ambiental com a saúde humana, podem 

ser levantadas questões que indiquem a ligação entre os agravos ao meio ambiente 

e os riscos das pessoas contraírem doenças, assim como a dengue.  

Tabela 6: Escore risco (paciente e desequilíbrio) por bairro 

 
Escore Risco 

Paciente 
Escore Risco 
Desequilíbrio 

   
Centro 1.06 5.12 
Santo Antônio 1.22 5.45 
Dom José Rodrigues 0.96 5.12 
Antônio Guilhermino 3.94 6.38 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os escores de risco apresentados na (Tabela 6) indicam que o risco do 

paciente contrair o vírus da dengue em relação ao desequilíbrio ambiental 

comparado cada bairro, teve como diferencial o bairro Antônio Guilhermino com 

escore mais alto. O bairro Dom José Rodrigues apresentou menor risco do paciente 

se infectar com o vírus da dengue e desequilíbrio ambiental. Os Bairros do Centro e 

Dom José Rodrigues tiveram escores iguais em relação ao desequilíbrio, apesar de 

apresentarem escore de risco de contrair o vírus da dengue diferentes. O bairro 

Santo Antônio apresentou escore de desequilíbrio diferente dos demais bairros. Mas 

o escore risco paciente do Santo Antônio e o Centro tiveram resultados próximos. Já 

os bairros Centro e Dom José Rodrigues tiveram escore desequilíbrio idênticos, mas 

o escore risco paciente, apresentaram resultados diferentes.  

Algumas pesquisas constataram a relação da degradação ambiental 

composta por armazenamento de água, esgoto a céu aberto e o lixo, com os casos 

de dengue, com a qualidade de vida do ser humano (PINTO, 2013; BOS, 1992;). A 

degradação ambiental decorrente do espaço urbano é considerada uma ferramenta 

primordial na qualidade de vida dos seres humanos. Os quais se expõem 

diretamente com os agravos ao meio ambiente nas grandes cidades devido aos 

avanços da industrialização e o desrespeito com a natureza, gerando inúmeros 

casos de dengue, afetando assim o bem estar do homem (SILVA, 2012). O meio 

ambiente e a saúde estão interligados, pois um interfere no outro, deste modo é 

preciso que as ações envolvessem questões ambientais, saúde e de 
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sustentabilidade incluindo as comunidades, em virtude de uma melhor qualidade de 

vida para todos (PAIVA, 2012). 

Uma contribuição importante do georreferenciamento neste estudo são as 

localizações espaciais dos locais mais acometidos com o desequilíbrio ambiental e 

as regiões acometidas com a dengue. Favorecendo aos setores de Saúde e de 

infraestrutura do município de Juazeiro/BA, uma observação com detalhes no mapa 

das áreas com desequilíbrio ambiental e focos da dengue em cada bairro da 

presente pesquisa. Também constatou que muitas residências no município de 

Juazeiro/BA não apresentavam o endereço correto ou não contatavam 

apresentavam a enumeração nas residências. Ocasionando dificuldades de 

localização do de pacientes, perca de dados e problemas de estudo nas áreas 

afetadas com a dengue (Figura 18). 

 Na presente pesquisa não foi possível realizar o teste-reteste, pelo fato, da 

desenvoltura da dissertação ser realizada em curto prazo. O desenvolvimento da 

validade interna não foi realizado, pois, apenas um avaliador realizou todas as 

medidas. Porem a validade externa foi possível atingi-las somente com um avaliador 

efetuando as medidas. 

Sugere-se em pesquisas futuras o uso do georreferenciamento em todos os 

bairros do município de Juazeiro/BA, para amenizar o desequilíbrio ambiental e 

aumentar o controle e prevenção contra a doença da dengue. 

 

6. CONCLUSÃO 

Com o desenvolvimento da presente pesquisa pode-se concluir que o 

georreferenciamento demostrou ser um instrumento moderno e eficaz, utilizado para 

indicar as áreas degradadas bem como a distribuição da dengue no município 

estudado permitindo a correlação com as áreas que apresentam risco de 

proliferação ou disseminação de doenças; uma vez que o desequilíbrio ambiental 

(neste caso provocado pelo homem) transforma o ambiente em que habita num local 
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favorável para a reprodução e proliferação do Aedes aegypti contribuindo deste 

modo na distribuição da dengue. 
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7. APÊNDICE 

7.1 APÊNDICE A: Desequilíbrio Ambiental 

 
Nota: Presença (Sim: +; Não: -); Quantidade (Muito: + ;Moderado: +/- ; Pouco: - ); Volume  em centímetros (C- Comprimento, L- Largura, A- Altura). Onde: 
Quant (Quantidade); Pres. (Presença); Lix. (Lixo); Esg. (Esgoto); Água/P (Água Parada); Vol. (Volume). 
Fonte: Elaborado pela autora.  

Bairro: 

Rua: 

Dados do 

GPS 

Quant. 

Pontos 

Pres. 

Lix. 

Quant. 

Lix. 

Vol. Lix. Pres. 

Esg. 

Quant. 

Esg. 

Vol. Esg. Pres. 

Água/ P. 

Quant. 

Água/P. 

Vol. Água/P. 

Lat: 
 

Lon: 

   
C: 
 
L: 
 
A: 

  
C: 
 
L: 

A: 

  
C: 
 
L: 

A: 

Lat: 
 

Lon: 

   
C: 
 
L: 

A: 

  
C: 
 
L: 

A: 

  
C: 
 
L: 

A: 
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7.2 APÊNDICE B: Prevalência da Dengue 

 
Bairro: 
 

Rua: 
 

Nº  Quant. 
PR. 

 

Pre. 
Lix. 

 

Quat. 
Lix. 

Loc. Pres. 
Esg. 

Quant. 
Esg. 

Loc. Pres. 
Água/P 

Quant. 
Água/P 

Loc. Pres. 
Ani. 

Quan
t. Ani. 

Dados do GPS 

             Lat: 
 
Lon: 

             Lat: 
 
Lon: 

             Lat: 
 
Lon: 

             Lat: 
 
Lon: 

             Lat: 
 
Lon: 

 
Nota: Presença (S- sim; N- não ), Quantidade (Muito: + ;Moderado: +/- ; Pouco: -), Localidade (D-Dentro; EF- Em Frente; L-Lado (E-Esquerdo,D-Direito). 
Onde: Nº (Número da residência); PR. (Paciente por Residência);  Quant (Quantidade); Loc. (Localidade); Pres. (Presença); Lix. (Lixo); Esg. (Esgoto); 
Água/P (Água Parada); Ani (Animal).  Fonte: Elaborado pela aut
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8. ANEXO 

8.1 ANEXO A: Parecer consubstanciado do CEP 
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